
 

 

European Certificate in Intergenerational Learning 
(ECIL) – Бюлетин No.6 

 

 
 

 
 

 

Проектът е финансиран от Европейската Комисия, 
програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации,  
Nr 2012-1-GB2-LEO05-08174 

 
Международни новини  

 
На 18.септември 2014 в хотел Бест Уестърн 
Сити Плюс, София ще се състои 
заключителното събитие в рамките на 
проект ECIL - конференция на тема “Чрез 
учене към общество за всички поколения”. 
 
Цел на конференцията  е да събере заедно  
представители на  обучителни организации, 
бизнеса,  държавни институции, 
неправителствения сектор, да предизвика 
дискусия за предизвикателствата, произлизащи 
от демографската ситуация в Европа и да 
представи нови подходи на обучение, които 
могат да помогнат за преодоляване на 
проблемите между хора от различни поколения  
в местните общности и на работното място.  
 
По време на конференцията ще бъдат 
представени резултатите от двугодишната 
работа на проектния консорциум – курс за 
дистанционно обучение по междупоколенческа 
работа и нова електронна платформа, чрез 
която той ще се предлага. Освен това, експерти 
от образователната сфера и наградени в 
конкурса за добри междупоколенчески практики 
от различни европейски страни, организиран от 
международната мрежа EMIL, ще презентират 
интересни примери от своята дейност.  
 
Надяваме се събитието да допринесе за 
въвеждане на  междупоколенческите  подходи в 
професионалното обучение и обучението на 
възрастни, което ще окаже положително 
въздействие върху подобряване ефективността 
на работа както в общността като цяло, така и в 
бизнес – средата. 
 
Условия за участие:  
Такса за участие в конференцията  не се 
заплаща.  
Транспортни разходи на участници от населени 
места извън София ще бъдат възстановявани 
срещу представяне на съответните документи.  
Молим изпращайте запитвания във връзка с 
конференцията и заявки за участие на адрес: 
ecileu@abv.bg  
 
Краен срок за приемане на заявки за участие 
-  10.септември 2014 г. 
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Междупоколенческа комуникация в  

застаряващия свят 
 
 
COMUNICAR, двуезичено (на испански на английски 
език) онлайн списание, достъпно за всички, ориентирано 
към комуникации, технологии и медийно образование 
планира да публикува обширна информация по темата 
за предизвикателствата и възможностите, свързани с 
общуването в един застаряващ свят.  
 
В поканата за подаване на документи гостуващите 
редактори обясняват, че въпросите за стареенето се 
отнасят не само до възрастните хора. Тъй като всички 
ние се придвижваме напред през различни етапи на 
живота, всички ние остаряваме и във всеки различен 
момент гледаме от позицията на различно поколение. 
Следователно, въпросите, свързани с 
предизвикателствата, предизвикани от 
информационните и комуникационните технологии и 
възможностите за общуване между поколенията имат 
отношение към това  
 
Срокът за подаване на материали по тази тема е до 30 
октомври, 2014. Повече информация е достъпна чрез 
този 
link . 
 

Учене в по-късна възраст и междупоколенческо 
учене: Работа по посока на професионализация на 
експерти, доброволци и служители, работещи с 
възрастни и млади обучаеми  

Срок за подаване на документите  22-27 октомври 2014, 
и 18-23 фебруари 2015 

Кипърската асоциация за образованието на възрастни е 
пионер в организирането на успешни семинари  и 
курсове за последните 10 години. В последните 5 години 
акцентът беше поставен върху ученето в по-късен етап 
от живота и на сътрудничеството между поколенията, 
като в организираните курсове и обучения са взели 
участие  повече от 160 участници от 28 европейски 
страни.  
Новият курс ще се основава на опита на участниците, 
което ще помогне на всички да подобрят уменията си 
като преподаватели, фасилитатори и мениджъри. 
Екипът от обучители ще насърчи и стимулира 
участниците да помислят за собствените си 
преживявания, да научат нови неща от колегите си, да 
се върнат у дома с нови контакти, повече знания и 
самочувствие. 

Контакт:Klitos Symeonides 
Email: klitossy@cytanet.com.cy 

уебсайт: www.euroculture.com.cy  
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Новина от Испания 
 
 

След продължителна работа по подобрение на 
първоначалната версия на обучителните 
материали създадени в рамките на проект ECIL, 
второто пилотно обучение в Испания започна на 
6.май 2014 и целеше да валидира три онлайн 
учебни единици, които се съдържат в онлайн 
курса. Благодарение на ангажимента от страна на 
Центъра за Учители (управляван от 
правителството на Андалусия) в Гранада, бяхме в 
състояние да съберем първоначална група от 16 
души, желаещи участват в обучението.  
 
Профилът на групата беше много разнообразен: 
ползотворното сътрудничество с Факултета по 
социална работа в Университета на Гранада 
направи възможно включването на студенти; 
включиха се също експерти в междупоколенческа 
работата – напр. трима практикуващи експерти от 
Мадрид, Естремадура и Валенсия, праподаватели 
в областта на професионалното образование. 
Заедно с една от нашите участнички в обучението 
– учителка по ПОО от гимназия Alhadra решихме 
да отидем една стъпка напред: тя в момента 
обучава осем студенти по училищна педагогика, 
като прилага и наученото по време на курса за 
интергенеративна работа. Привличането на 
преподаватели и студенти ще ни позволи да 
получим обратна връзка директно от целевите 
групи, които ще се възползват от сертификата по 
интергенеративно учене в Испания. 
 
Като цяло участниците в пилотното обучение 
намират платформата ECIL  доста полезна и 
лесна за използване. Освен това, от обратната 
връзка относно съдържанието се разбира, че 
основната тематика е добре представена и курсът 
е добре разработен. Въпреки това цялостният 
пакет – упражнения, публикации и др., на онлайн 
курса трябва да бъде подобрен преди 
официалното му стартиране до края на септември 
2014.  
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Новина от Словения 

 
DANET е срещу изтичането на мозъци и за 

диалог между поколенията 
 
Словенският Университет U3 стана съосновател на 
DANET, нова Европейска асоциация за обучение 
на възрастните хора и диалог между поколенията в 
Европа, особено в басейна на река Дунав. 
 
Проект ECIL беше представен на Дунавския 
фестивал в Улм през юли. Всички присъстващи се 
съгласиха,  междупоколенческото учене и програми 
към него са крайно необходими, тъй като страните 
от басейна на река Дунав са източници на изтичане 
на мозъци. Ситуацията не се дължи единствено на 
икономически причини, но и на факта, че в 
общество, основано на знанията хората се местят 
в региони с по-добри възможности за прилагане на 
тези знания. 
Ето защо междупоколенческото учене е 
необходимо; нужен е вид  обучение, което ще 
помогне на младите хора да останат в страната, 
където са били образовани, чрез създаване на 
нови и интересни работни места. Беше 
предложено, старите занаятчийски умения по 
поречието на Дунав  да бъдат идентифицирани и 
талантливи млади дизайнери да се обединят с 
възрастни майстори с идеята за създаване на нови 
продукти.  
Накрая  да обобщим – структурите по 
междупоколенческо учене са необходими за 
възстановяване на връзките между поколенията и 
общностите от хора от различни поколения. А 
именно, в цялата история връзката между 
принадлежността към общността на хора от всички 
поколения е бил начинът да се получи защита 
срещу трудностите и същевременно признание от 
другите, за да се оформи единна идентичност. 
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Новина от България 
2-и пилотен тренингкт ECI стартиране 
нтформата за дистанционно обучени 

 
 
След разработването на курса за прилагане на 
интергенеративни методи при обучението на 
възрастни и професионалното обучение и много 
усилия, вложени при създаването на платформата 
за дистанционно обучение, през месеците май и 
юни се проведе вторият пилотен семинар в рамките 
на проект ECIL. Целта беше да се изпробва както 
техническото функциониране на платформата, така 
и да се получи обратна връзка от участниците в 
семинара за целесъобразността и качеството на 
курса.  В семинара взеха участие част от 
присъствалите на първия пилотен семинар, който 
се състоя през лятото на 2013 г.  
Стартирането на работата с е-платформата беше 
успешно и посрещнато с интерес от всички, но ни 
предстои още много, докато тя придобие завършен 
вид, а след това продължи да се дообогатява и 
разширява. Електронната платформа е 
многоезична - всеки от партньорите по проекта е 
включил в секцията на своя език не само основния 
курс, но много и различни обучителни материали – 
видеоклипове, учебници, публикации, линкове към 
други уеб-сайтове с подходящо съдържание на 
интергенеративни теми. 
Посетете нашия уебсайт и платформата за 
дистанционно обучение. Въвеждащата част от нея, 
както и библиотеката, са на разположение, така че 
ще може да ги разгледате!  
 
 
Отговорен партньор за бюлетин по проект ECIL 

Сдружение Поколения, София 
www.generations-bg.eu 
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