Нашият екип
5 партньори от 5 различни държави
(Полша, България, Испания, Румъния и Гърция)
обединиха усилията си, за да гарантират
успешното изпълнение на проекта.

Fundacja Edukacja i Media
(Полша)

Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie
(България)

Asociatia Initiativa Cetatenilor Seniori
(Румъния)

M&M - M&M Profuture Training, S.L.
(Испания)

Politistikos Laografikos Syllogos ''Itanos''
(Гърция)

Контактна информация
Fundacja Edukacja i Media
(Полша)
Grażyna Król
edu_media@wp.pl
Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie
(България)
Anna Lalkovska
anna.lalkovska@gmail.com
Asociatia Initiativa Cetatenilor Seniori
(Румъния
Viorica Alexandru
valexa2do@yahoo.com
M&M - M&M Profuture Training, S.L.,
(Испания)
Mònica Moreno
mmoreno@mmprofuture.com
Politistikos Laografikos Syllogos ''Itanos''
(Гърция)
Emmanouil Kontogiannakis
ekontogiann@yahoo.gr

За повече информация относно проекта
Активни чрез учене:
Уебсай: www.active.europeanproject.eu
Следвайте ни в социалните медии:
Active-througheducation-ErasmusProject
Подкрепата на Европейската комисия за
изготвянето на настоящата публикация
не представлява одобрение на съдържанието,
което отразява гледните точки само на авторите
и не може да се търси отговорност от
Комисията за всяка употреба, която
може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
.

Активни чрез учене
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Цел на проекта
Основната цел на проекта „Активни чрез
учене“ е да подобри методите за обучение на
хора над 60 години, основани на доказани
методи за образование в Европа и активно
стареене

ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
са:
- Практически семинари / курсове за
възрастни слушатели с резултат повишаване
на техните умения,
- Уебсайт на проекта с името на домейна
www.active.europeanproject.eu
- Отворена Facebook група за хора,
интересуващи
се от темата,
- Наръчник „Колекция от добри практики
Активни чрез учене“ с насоки за обучители и
преподаватели за възрастни.

Целеви групи
• Възрастни слушатели и доброволци
• Обучители на възрастни и персонал
на организацията
• Организация
• Местна общност

Учебни дейности
Краткосрочно събитие за съвместно обучение
на персонала: обучение/мобилност за обучители
от всеки партньор, в което темата
на обучението ще
бъде образование на хора над 60 години,
учебни подходи и методи.
МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ за възрастни слушатели във
всяка държава - организиране на поне
две образователни събития (семинари,
курсове, семинари) за лица над 60 години с
резултат повишаване на техните умения.

МЕТОДИ НА
ПРЕПОДАВАНЕ, които да
се практикуват по време
на проекта и да се
споделят:

- Как да използваме потенциала на
неправителствените организации и
библиотеки в образованието за лица над 60
години (Румъния)
- Как да използваме културни занимания /
дейности и обучение на меки умения в полза
на възрастните хора - театър на потиснатите,
биографични разказвателни интервюта,
терапия чрез правене на хляб и др. (България)
- Как да използваме социалните медии и
интернет по безопасен начин (Испания)
- Трениране на паметта и упражнения за ума
за възрастни хора (Полша)
- Видеоконференциите като инструмент за
комуникация, особено в ерата на пандемия
(Гърция).

