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Въведение 
 
Европейските общества застаряват. През 1950 г. само 12% от европейското население е 
било на възраст над 65 години. Днес този дял вече се е удвоил, а прогнозите сочат, че 
през 2050 г. над 36% от населението на Европа ще бъде на възраст над 65 години. По 
този начин гражданската ангажираност и участие на възрастните хора се превърна в 
ключова тема за геронтологията и обществената политика, а международните 
организации, включително ООН и Европейската комисия, я приоритизират като 
средство за насърчаване на активни и успешни начини на остаряване. 
Страните партньори по проекта (PL, BG, RO, ES, GR) имат сходни проблеми, свързани 
със застаряването на населението. Тъй като броят на възрастните хора сред населението 
нараства още по-бързо, е важно да се гарантира, че те са силна и активно участваща 
група в обществото. Неформалното и неофициалното образование е мощен инструмент, 
който прави възможно такова активизиране. Като организации и институции, работещи 
с възрастни хора, всички партньори имат обща цел да подобрят методите на обучение 
на хората над 60 години въз основа на доказани методи на образование в Европа за 
техния активен живот. 
Друг важен въпрос е слабото участие в обучението за възрастни в страните партньори. 
Според "Education and Training Monitor 2019 Country Analysis" средната стойност за ЕС 
по отношение на общото участие в обучението на възрастни (възраст 25-64 години) е 
11,1 %. Настоящото партньорство обединява организации от държави, в които този 
процент е много по-нисък: Румъния - 0,9 %; България - 2,5 %; Полша - 5,7 %; Испания - 
10,5 %. Освен това според Програмата за международна оценка на компетенциите на 
възрастните (PIAAC) 1/5 от възрастното население на Европа не притежава достатъчни 
т.нар. основни умения. 
Основа за концепцията на проекта са данните, съдържащи се в доклада от проучването 
"Образователни потребности и очаквания на хората над 50 години" (ISBN 978-9984-48-
105-0), проведено в рамките на проекта "Партньорство за обучение" по програма 
"Учене през целия живот" - Грюндвиг от партньори в техните страни (включително 
Полша и Румъния) с цел да се определят образователните потребности на възрастните 
хора, да се установи мотивацията на хората да участват в учебни дейности, както и да 
се подобри преподаването и да се развие предлагането на обучение за възрастни хора. 
Данните от проучването в този доклад показват нуждите и очакванията на по-
възрастните обучаеми, формите и методите на учене и преподаване, както и 
възможностите и пречките пред хората на възраст над 50 години. Те представляват база 
от знания за разработването на настоящия проект с образователна концепция за 
възрастни хора и за усъвършенстване на методите на преподаване. Проектът включва 
дейности, от които ще се възползват учащите се в напреднала възраст, особено тези, 
които са изложени на риск от социално или цифрово изключване, при които 
образователната подкрепа може да подобри качеството на живот. 



ACTIVE THROUGH EDUCATION HANDBOOK 5 

Проект "Активни чрез образование 
"Активни чрез образование" е проект, финансиран по програма "Еразъм+", който се 
изпълнява между декември 2020 г. и септември 2022 г. и има за цел да подобри 
методите на обучение на хора на възраст 60+ въз основа на доказани методи на 
образование в Европа за активен живот на възрастните хора.  
Проектът се координира от Fundacja Edukacja i Media (Полша) и в него участват 
партньори от България (Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie), Румъния (Asociatia 
Initiativa Cetatenilor Seniori), Испания (M&M Profuture Training, S.L.) и Гърция 
(Politistikos Laografikos Syllogos "Itanos"). 
Основната цел на проекта беше да се подобрят методите за обучение на хора на възраст 
над 60 години въз основа на доказани методи за обучение в Европа за активен живот на 
възрастните хора. Партньорството се фокусира върху: 
- разширяване на познанията за образователните потребности на възрастните хора, 
- обмен, споделяне и сравняване на примери за добри практики от страните партньори, 
- тестване на нови методи, адаптиране и прилагане на поне 1 от тях в текущото 
обучение, 
- подобряване на предлагането на образователни услуги за хора над 60 години, 
- популяризиране на идеята за учене през целия живот сред хората над 60 години. 
Изпълнението на проекта беше разделено на два етапа: 
Първият беше посветен на проучване, намиране на информация и разработване на 
идеи, свързани с различните образователни методи. В края на този период беше 
организирано краткосрочно обучително събитие (Learning, Teaching, Training Activities) 
за преподаватели на възрастни. Методите на преподаване, които бяха практикувани по 
време на проекта и споделени по време на LTTA, включваха: Как да използваме 
потенциала на неправителствените организации и библиотеките в обучението на хора 
над 60 години; Как да използваме културните дейности и обучението по меки умения в 
полза на възрастните хора; Как да използваме социалните медии и интернет по 
безопасен начин; Трениране на паметта и упражнения за ума за възрастни хора; 
Видеоконференциите като средство за комуникация, особено в ерата на пандемиите. 
По време на втория етап от изпълнението на проекта отделихме време за разглеждане 
на всеки метод, като адаптирахме и приложихме някои от методите в нашето текущо 
обучение. Резултатите в някои случаи бяха отлични, в други - може би не толкова 
добри, колкото се очакваше, но всички те бяха положителни, защото "опитването" вече 
е добро начало. 
Насърчаваме обучителите да изпробват някои от предложените идеи. Изберете един от 
методите според вашия стил на преподаване, адаптирайте го към вашите обучаеми и 
образователна среда и имайте предвид, че някои методи се прилагат за някои предмети 
по-добре от други. Забавлявайте се! 
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Как да използваме потенциала на неправителствените 
организации и библиотеките в обучението на хора над 
60 години 
 

Въведение  
 
Напоследък се водят широки дебати за старостта, активното стареене и необходимите 
промени в социално-икономическата сфера, информационните, образователните и 
развлекателните потребности на хората над 60 години. Що се отнася до културната 
сфера, библиотеките прилагат голямо разнообразие от услуги, които отговарят на 
техните нужди.  
От развиването на ИТ компетентности (т.нар. дигитална грамотност), които помагат на 
възрастните хора да имат достъп до информация онлайн, да поддържат връзка с 
близките си чрез социалните медии до боравенето с новото оборудване и технологиите, 
които ни заобикалят, възрастните хора са група, към която са насочени много 
институции и неправителствени организации, които разработват специални програми, 
предназначени да подобрят качеството на техния живот.  
При тези обстоятелства Окръжната обществена библиотека в Браила оказва подкрепа 
на възрастните хора, за да им даде възможност да се възползват от предимствата на 
цифровото, социалното и културното приобщаване. 
 

Образователни дейности за възрастни хора, организирани от обществената 
библиотека в сътрудничество с неправителствени организации и културни 
центрове 
Комуникация - през годините работим с голям брой неправителствени организации  
и заедно разработихме групови дейности за общуване, споделяне на житейски опит, 
трудотерапия, танци, театър, информационни сесии по здравни въпроси, музикални 
прослушвания и гледане на филми, семинари с психологическа насоченост, групи за 
подкрепа на зависими и хора, страдащи от сериозни заболявания, дигитални разкази, 
курсове по чужди езици. 
Общуване - Щастливи сме, че възрастните хора се отзовават на нашите покани да 
посещават културни събития като: представяне на книги, срещи с писатели, 
документални изложби, изложби на картини, фестивали, панаири на книгата и 
литературни кафенета. Те проявяват голям интерес към такива събития. Когато 
разберат за тях от пресата или социалните медии, те се канят взаимно и участват 
активно в тях, като задават въпроси, радват се на общуването и си тръгват с желание да 
се върнат в библиотечното пространство. 
 
Забавления - Най-приятното занимание безспорно е Клубът по танци 60+, където 
възрастните хора са поканени да си прекарат добре времето - общуване и мъничко 
здраве чрез движение.  Те се срещат два пъти седмично. Първо репетират и 
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организират представления с богат репертоар от модерни, класически и традиционни 
танци. 
Артистично изразяване - Театралната група "Ambitiosii" е създадена през 2010 г. и 
се координира от библиотеката.  Проектът беше поет от други окръжни библиотеки, 
особено успешен при пенсионерите. Те се срещат ежеседмично и репетират пиеси, 
които показват пред по-голяма публика и участват във фестивали на любителския 
театър. 
Общуването между поколенията - "Biblio-amici for babnies" - е проект, който се 
развива под мотото "те също са наши". Библиотеката си партнира с асоциацията "ART 
THERAPIE. CES.AU" и се насочва към нуждите на възрастните хора, живеещи в дом, 
наречен "Свети Петър и Павел". 
Социализиране и овластяване - Програмата има за цел да подобри качеството на 
живот, да стимулира познавателните и професионалните способности, да изгради 
близки взаимоотношения между възрастните хора, като намери различни начини да ги 
накара да се чувстват полезни. Организирани са литературни дебати, гледане на филми, 
изработване на занаятчийски предмети с по-малки или по-големи групи.   
Изграждане на доверие и здравно образование - В сътрудничество с областния отдел 
по спорт и клубове библиотеката организира ежегодния Ден на шампионите, за да 
популяризира най-добрите и най-популярните шампиони по света. Възрастните 
спортисти споделят своите успешни истории, за да насърчат младите хора да спортуват 
и да водят здравословен начин на живот. 
Семинари - От 2018 г. Окръжната библиотека в Браила е домакин на множество 
семинари под надслов: Разговори с терапевта, в които се разглеждат теми, 
представляващи интерес за широката аудитория, техники за осъзнатост и релаксация. 
Възрастните хора предлагаха нови теми за обсъждане, докато терапевтът отговаряше на 
въпроси, идващи от публиката, особено относно управлението на дегенерацията на 
здравето или разликите в манталитета на поколенията. 
Група за подкрепа - Има програма, озаглавена "Аз, ти, ние и ракът", която улеснява 
създаването на група за подкрепа на лица, диагностицирани с рак, и на групи за 
подкрепа на техните семейства.  Проектът предлага на болните хора възможност да се 
интегрират в общност със сходни интереси и занимания - да открият безопасна среда за 
изразяване на истинската си същност, да открият влиянието на емоциите върху 
здравето си, да научат различни истории и все пак сходни, лични преживявания, да 
проучат техники за себепознание, да открият големия ефект от релаксацията и 
откъсването и да направят първите стъпки към промяна на собствения си живот. 
"Фестивал на народните традиции" беше възможност да се отпразнува румънската 
традиционна блуза и широката общественост беше поканена на представления, 
изложби, семинари, рецитали, фолклорни танци в тясна връзка с традиционните носии, 
като традициите и обичаите бяха възстановени и популяризирани. Членовете на Съюза 
за солидарност при пенсиониране от Браила използваха помещението на библиотеката 
за събитие, наречено "Разговор за традициите". Облечени в традиционни носии, 
възрастните хора разказваха своите истории от живота на село в продължение на 2 часа 
на чаша кафе. 
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НИКОГА САМИ - поредица от информационни и превантивни сесии, посветени на 
АВК, диабет и други заболявания на възрастните хора, организирани от библиотеката и 
разработени от сдружението "Никога сами - приятели на възрастните хора" от Букурещ. 
В Румъния всеки втори възрастен човек се чувства самотен и изолиран. Заедно със 
своите 200 доброволци асоциацията организира социални посещения и практическа 
подкрепа, за да им помогне при пазаруване и посещение на лекар. Организират също 
така посещения в домовете за възрастни хора. Подобни дейности зареждат възрастните 
хора с умствена и физическа енергия, но най-вече с емоционална. 
 
ЦИФРОВАТА ГРАМОТНОСТ ЗА ВЪЗРАСТНИ ги кара да открият света на 
компютрите и тайните на мобилните телефони по време на поредица от седмични сесии 
като дейност за неформално обучение за хора в неравностойно положение.  
Библиотекари координират сесиите. 

 
"Работилници за дигитални истории" - това е съвременен начин да се привлече 
вниманието на обществеността към стойността на наследството върху колективната 
памет, като участниците споделят житейски истории, факти и цифри, които са 
достъпни за широката публика под формата на видеоклипове, защитени с авторски 
права.  Всички истории, субтитрирани на английски език, бяха качени на платформа, за 
да бъдат видени по целия свят. Това беше привлекателно както за младежи, така и за 
възрастни хора.  
Националната библиотечна асоциация организира изложба, наречена  
" Библиотека на власт 3 - възрастни хора и библиотеки", която изведе на преден план 
възрастните хора и библиотечните програми, посветени на дейности.  
От събитията с книги и посещенията на библиотекари в домовете за възрастни хора до 
музикално-развлекателните дейности - снимките показват радостта и грижата на 
библиотекарите за работата с възрастните хора. 
Горепосочените са само няколко примера за събития, посветени на възрастните хора. 
Много библиотеки в цялата страна развиват подобни дейности.  Библиотекарите 
споделят своя опит и нови практики, работят заедно за своя успех и за предоставяне 
пред общността на съвременни услуги, адаптирани към днешния ден.    

10 август 2021 г., Окръжна обществена библиотека "Панайт Истрати" 
Виорика Александру ЕN/Laura Caplea RO 
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Казус 1 - Истории от Дунавските води през 50-те години 
 

Държава,  
където е въведена практиката 

Румъния  

1. Заглавие   
Истории от Дунавските води през 50-те години  

2. Вид на практиката  
Образователно събитие - на базата на изповеди от личния живот 

3. Цели на обучението  
- изграждане на самочувствие и увереност  
- овластяване за общуване с различни членове на аудиторията 

4. Описание на практиката 

Организирано съвместно от нашата неправителствена организация и Окръжната 
обществена библиотека в Браила, образователното събитие се основава на 
личните житейски изповеди и включва: 

- представяне на авторката, 70-годишна дама, пред аудитория от около 100 
възрастни хора и ученици; 

- кратко представяне на публикуваните разкази на авторката от страна на 
издателя, координиращата НПО; 

- мнение на критик; 

- авторката чете пред публиката един от близките до сърцето й разкази; 

- лектор разказва за конкретния исторически период, за който говори авторката; 

- ученик чете едно от стихотворенията, включени в книгата, задава въпроси на 
автора и приканва съучениците си да коментират и задават въпроси; 

- публиката е приканена да коментира, да задава въпроси и да сподели собствен 
житейски опит от района през 50-те години.  

По този начин се опитахме да осигурим известно емоционално облекчение и 
среда, в която авторът и присъстващите да споделят опит, знания и емоции от 50-
те години на миналия век, време на недоумение със сурово въздействие върху 
настоящето.  Откликнахме на молбите на нашите възрастни членове и на 
читателите на библиотеката домакин. 
Упражнения 

- - Четене и слушане 
- - Разказване на истории  
- - Получаване на информация за историята на мястото 
- - Обмен на мнения 
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Методология  
- За да може образователното събитие да изпълни целите си, се уверихме, че  
- - Налице беше подробна програма, председател координираше развитието 

на събитието и поддържаше входящите данни в рамките на определеното 
време и по темата; 

- - аудиторията беше предимно на възрастта на автора и с житейски опит в 
приблизително една и съща географска област, за да се даде възможност за 
обща комуникация;  

- - образователното равнище на участниците варираше от ниско до 
академично, за да се даде възможност за повишаване на самочувствието, 
когато е необходимо, за разнообразни приноси към обмена на мнения и 
учене един от друг; 

- - представянето на публикацията беше съсредоточено по-подробно върху 
историите от детството и младостта на автора в семейство на рейнджъри, 
водещи номадски живот в горите и покрай речното корито на долния 
Дунав през 50-те години на миналия век, за да предизвика емоции и да 
поддържа интереса на аудиторията; 

- - по-младата аудитория беше привлечена, като беше поканена ученичка да 
прочете стихотворение и да привлече връстниците си в дискусия за кратко 
време;  

- - за няколко минути беше дадена думата на няколко присъстващи, които да 
споделят личен опит, да зададат въпроси или да коментират опита на 
автора; 

- - лектор-експерт информира аудиторията за историческия период и 
географските въпроси; 

- - на присъстващите беше връчен екземпляр от книжката, за да следят 
текста, докато авторът чете, и по този начин да им помогне да задават 
въпроси; 

- - критик изказа мнението си за историите, което повиши самочувствието на 
автора и засили вниманието на публиката 

5. Адресирана целева група 
60+, но не изрично 

6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 
2 часа   

7. Необходими материали/ресурси 
Брошура, 100 копия  
Микрофон и камера, видеопрожектор и интернет връзка. 

8. Въздействие на практиката 
300 екземпляра бяха раздадени по заявка на редица събития в обществената 
библиотека и на членовете на Асоциацията на пенсионираните учители; 
2 други пенсионери от икономическата и военната сфера поискаха подобна 
подкрепа, за да подготвят и пуснат на пазара своите истории от следвоенния 
период; 
Асоциацията имаше възможност да упражни собствения си опит в издаването, 
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организирането на събития и повиши интереса към дейността си в общността на 
възрастните хора. 

9. Име на инициатора (организация/автор/обучител) 
Initiativa Cetatenilor Seniori, Viorica Alexandru и Georgiana Troia 

10. Социални медии: 
https://brailachirei.wordpress.com/2011/11/10/%e2%80%9dintamplari-de-la-
dunare%e2%80%9d-amintiri-culese-intr-o-carte-de-vasilica-stamate/  

 
Казус 2 - HOPE Antiplastic с Ecologos 
 

Държава,  
където е въведена практиката 

Румъния 

1. Заглавие 
HOPE Antiplastic с Ecologos  

2. Вид на практиката  
Семинар, част от проекта Hands on Plastic Education по програма "Еразъм+ 

3. Цели на обучението  
-Да се съчетаят експертизата и работният опит на нашата организация, 
специфичната среда на НПО и библиотечните ресурси в обучителни семинари; 
-да използваме интерактивни методи на обучение за повишаване на 
осведомеността относно замърсяването на околната среда в непосредствена 
близост;  
-да се даде възможност на участниците в екосъбитията да придобият специфични 
знания и умения. 

4. Описание на практиката 
Възрастните хора използваха своя опит, за да изготвят заявка за семинар за 
участниците в ежегодния фестивал "Антипластмаса", свързан със Зелената 
седмица на ЕС.  Избрана беше една НПО, която да проведе семинара по 
интерактивен начин, а местната обществена библиотека беше ангажирана за 
мястото на провеждане, видео и звуковата техника, интернет връзката и 
компютъра.  Семинарът беше част от проект по програма "Еразъм", а фестивалът е 
част от политиката на ЕС за насърчаване на антипластмасовото отношение. 
Участниците, подбрани от организацията на възрастните хора, бяха ученици и 
учители, които да се запознаят както с екосъдържанието, така и с екоактивизма. 
Този конкретен семинар е стъпка към темата/съдържанието.     

Упражнения 

Демонстрация на замърсяването на река Дунав в стъклена купа  

Опознаване - подреждане на кръга 

Ранжиране на замърсителите - работа в малки групи 
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Определяне на щетите по замърсители - работа в малки групи  

Обмен на мнения за намаляване на вредите и замърсителите - работа в малки 
групи  

Обобщаване на замърсителите - щети и намаляване на замърсяването - 
презентации 

Методология  

Това беше интерактивен семинар на Ecologos, ръководен от служителите на 
асоциация SNK от Букурещ. Двама обучители координираха демонстрациите, 
упражненията и участието на 50 ученици и учители.  

Обучаемите изпълняваха упражненията в малки групи от по 10 души, всяка с 
ръководител. Ръководителите представиха резултатите пред аудиторията в края на 
учението. 

Упражненията имаха за цел да подхранят креативността и разбирането на 
участниците в дейностите на Антипластмасовия фестивал, по-специално в 
конкурсите за публична реч и плакат в рамките на Зелената седмица на ЕС, 
посветена на замърсяването с пластмаса. 

Възрастните хора имаха експертна роля в проектирането на поредицата от 
образователни събития, идентифицирането и подбора на експертни НПО и 
съответното включване на библиотеката във фестивала "Антипластмаса". 

5. Целева група, адресирана 
Ученици и учители 

6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 
5,5 часа. Всяка година нови групи от бъдещи участници в Зелената седмица на ЕС 
могат да го използват чрез библиотеката или партньорските колежи. 

7. Необходими материали/ресурси 
Канцеларски материали, флипчарт, химикалки, табелки за имената, стъклена 
топка за експеримента със замърсяването на Дунав, лаптоп, интернет връзка 

8. Въздействие на практиката 
Участниците успяха да използват разбирането си за замърсяването с пластмаса 
при подготовката на речите си за конкурсите за публична реч или при 
изработването на плакат за изложбата и конкурса за плакат. 
Връзката между библиотеката и организацията ни се засили. 
Участниците от колежите се сближиха с библиотеката. 
Старшите членове на организацията станаха по-уверени в себе си, тъй като 
използваха своите знания и житейски опит в областта на събирането на 
информация, комуникацията, планирането и организацията в този особено сложен 
случай. 
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9. Име на инициатора (организация/автор/обучител) 
Initiativa Cetatenilor  Seniori, Viorica Alexandru, Aura Ion  

10. Социални медии 
https://www.facebook.com/events/1988441614748260/?acontext=%7B%22event_action
_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D  

 
 
 

Казус 3 - Овластяване на възрастните хора за активен живот в старостта 
 

Държава,  
където е въведена практиката 

Румъния 

1. Заглавие 
Овластяване на възрастните хора за активен живот в старостта - доброволческа 
работа с младежи 

2. Вид на практиката - Работилница 
3. Цели на обучението  

- - Да се повиши осведомеността на обучителите относно плюсовете и 
минусите при включването на възрастни хора като доброволци; 

- - Снабдяване на обучителите на възрастни доброволци със съвети за това 
какво да използват и какво да избягват при работа с младежи  

- - Осъзнаване на социалните умения, необходими на възрастните хора и 
младежите, за да се включат в каузата на общността 

4. Описание на практиката 

Семинарът е посветен на обучители на възрастни доброволци, които да се включат 
в организирането на фотоконкурс на студенти с фокус върху домашни любимци и 
бездомни животни в общността. Семинарът беше разделен на 3 части : първата 
очертаваше плюсовете и минусите за включването на възрастни хора като 
доброволци; втората включваше съвети за работа с младежи; третата подробно 
описваше социалните умения, от които се нуждаят възрастните хора, за да се 
включат в грижата за бездомните и домашните животни в полза както на 
общността, така и на животните.  Мястото на провеждане е конферентната зала на 
обществената библиотека. Участниците са 8 учители, които са близо до 
пенсионирането си, избрани да работят с 12 възрастни доброволци на работното си 
място. Семинарът е част от проекта на ЕС "Овластяване на възрастните хора за 
активно стареене".   

Методология  

На участниците беше представен накратко комплектът за възрастни доброволци, 
работещи с младежи, изготвен в рамките на проекта. Всяка от трите части беше 
проведена интерактивно, така че в края на обучението обучаемите сами да открият 
плюсовете и минусите за включването на възрастните хора като доброволци; как 
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да работят с младежите при подготовката на фотоконкурс; какви социални умения 
и знания са необходими на възрастните хора, за да се включат в конкретната 
общностна дейност. Трите части с продължителност 6 часа са последвани от 
домашни задачи в продължение на 10 дни и комуникация обучител-обучаеми в 3 
срещи през посочения период. 

5. Целева група, адресирана 
Обучители от колежа; Учители преди пенсиониране 

6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 
Продължителността на семинара е 6 часа и 10 дни за последващи действия, 
включително 3 срещи лице в лице за преглед на домашната работа 

7. Необходими материали/ресурси 
Място в окръжната обществена библиотека, компютър и интернет връзка за 
информация, флипчарт и хартия за обобщаване на интерактивната работа, 
разпечатка на комплекта инструменти, по един екземпляр за всеки участник. 
Прегледите на 3-те домашни работи се провеждат в колежите партньори в 
лабораториите по информационни технологии. 

8. Въздействие на практиката 
В края на семинара обучителите и обучаваните трябва да могат да разберат какъв е 
техният капацитет да се включат като доброволци, работещи с младежи, доколко 
са готови да споделят, какви са техните реални предимства, да осъзнаят нуждите 
на младежите от развитие, да избягват лъжите на възрастните и я подхода на 
възрастните, водещ до неучастие на младежите. 

9. Име на инициатора (организация/автор/обучител) 
Initiativa Cetatenilor Seniori Asociation  

10 Website link: https://seniorempowerment.blogspot.com/2014/06/braila-day-1.html  
Социални медии : 
https://www.facebook.com/groups/InitiativaCetatenilorSeniori/permalink/446543464015
7145  

 
Културни дейности и обучение в меки умения в 
полза на възрастните хора 

 

Въведение 

 
Възрастните хора в България обикновено са самотни и изпитват финансови 
затруднения. Липсва им внимание и разбиране и са социално изключени. Добрите 
практики, които прилагаме, са насочени към тяхната интеграция в обществото. 
 
1. Биографичните интервюта им помагат да се почувстват важни, чути, да преодолеят 
някои вътрешни бариери. Това не е журналистическо интервю - просто човешки 



ACTIVE THROUGH EDUCATION HANDBOOK 15

разговор, без да се прекъсва говорещото лице. Най-важното е активното слушане и 
запазването на потока от спомени. 
2. Методът "Хлебна къща" е добре познат и се прилага в цяла Европа и извън нея и е 
много ефикасен за създаване на приятелства, релаксация и артистични 
предизвикателства. 
В рамките на проекта ХЛЕБНАТА КЪЩА БАУР участва в трансграничен проект, при 
който в село Лобош пенсионери, сираци и хора с икономически затруднения вече 8 
години празнуват големи празници и рождени дни и общуват, срещайки се с приятели и 
нови хора. 
3. Представете си, че сте уморени, възрастни и паметта ви не е добра. Но имате нужда 
или обичате чужд език. Можете хем да учите, хем да се отпуснете, да намерите 
приятели и да се почувствате щастливи. Това е българският метод сугестопедия. Той 
не е нов, а е като старо злато. 
Внимателно подбраните класически шедьоври от сферата на музиката, литературата и 
изобразителното изкуство, заедно с цялостната естетика на подреждане на 
пространството, спомагат за създаването на приятна, спокойна и хармонична среда, 
напълно освободена от стрес. Сугестопедичното изкуство вдъхновява учещите, помага 
за усвояването на нови знания и насърчава етичните отношения в групата. 
 
Всички методи подпомагат много възрастните хора за тяхното благополучие. 
 
 
 
 

 
 

Казус 4 - Биографично-разказвателни интервюта 
 

Държава,  
където е въведена практиката 

България 

1. Заглавие 
Биографично-разказвателни интервюта 

2. Вид на практиката - образователно събитие 
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3. Цели на обучението  

Чрез биографичните интервюта хората са поканени на тези сесии, за да се 
сближат и да задълбочат разбирането си за другата страна. Трябва да седнат 
заедно и да разкажат своите истории. Само по този начин различията и 
непознаването ще бъдат премахнати веднъж завинаги; да се намалят 
предразсъдъците между различните етнически групи; да се признае 
разнообразието на отделните етнически групи; да се постигне по-дълбоко 
разбиране на хората и техните различни житейски ситуации; да се разбият 
груповите предразсъдъци и стереотипи; да се развие и задълбочи емпатията 

4. Описание на практиката 

Условия на дейността или събитието. Всички участници се разделят на групи и 
някои групи напускат залата за обучение, за да не бъдат обезпокоявани от другите 
групи.  

Методология  

Кратко описание на дейността или събитието. един - двама души разказват своите 
житейски истории. Подробностите от техните истории няма да бъдат разкривани 
според желанието на двамата интервюирани. Модераторът отговаря за това 
участниците да спазват правилата на този метод. Той/тя следи за целия ход на 
събитието в словесен план, както и по отношение на жестове и мимики. В 
емоционални ситуации той/тя трябва да взема бързи решения за това как да се 
справи със ситуацията. За да се справи с тези задачи, е важно той/тя да е 
съпричастен/а към всеки участник и да изслушва внимателно индивидуалните му 
истории. 

5. Целева група, адресирана 
Биографично-разказвателни интервюта с възрастни хора 

6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 

Време/продължителност на дейността или събитието Цялото упражнение отнема 
един час. 

7. Необходими материали/ресурси 
Оборудване за дейността или събитието. Място на провеждане - помещения, 
достъпни за работа в малки групи, благодарение на които групите от трима души 
не си пречат взаимно. 

8. Въздействие на практиката 
Обикновено се задава само един въпрос и хората се оставят да говорят каквото 
искат, без да бъдат прекъсвани. Методът е полезен за социалното включване и 
подкрепата на самотните хора, но също така е и инструмент мъдростта на третата 
възраст да бъде предадена на младите - старите хора изпращат своите послания на 
следващото поколение.  
Историите за живота на възрастните хора са много емоционални в някои моменти 
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и могат да доведат до внезапно прекратяване на интервюто. Съвет: 
Интервюираният трябва да се чувства комфортно и безопасно, докато разказва 
историята си, затова се препоръчва преди интервютата да се проведат някои 
дейности за релаксация и опознаване. Отварянето на вратите и влизането в стаята 
може да доведе до прекъсване на интервютата. 

9. Име на инициатора (организация/автор/обучител) 
БАУР 

10. Уебсайт: www.balkanagency.org 
Социални медии: https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent 

 
 
 
Казус 5 - Методология Хлебна къща 
 

Държава,  
където е въведена практиката 

България 

1. Заглавие 
Методология Хлебна къща 

2. Вид на практиката - уъркшоп 
3. Цели на обучението  

Очаквани цели/задачи на това действие. Демократизиране на концепцията и 
модела "културен клуб".  

Мисията на Движението за хляб е да помогне за свързването на тези изолирани 
мрежи и да им даде възможност да възродят своите основополагащи принципи и 
да постигнат пълния си потенциал като двигатели на творчески социални 
трансформации. 

Хлебната къща ще осигури вълнуващо и стимулиращо преживяване, което 
разкрива творческия потенциал на всеки човек, вдъхновен да се развива в 
уникалната атмосфера на топлината на традиционна пещ на дърва, коприненото 
усещане на брашното, ритъма на месене на тесто и аромата на печене на хляб. 

4. Описание на практиката 
Условия на дейността или събитието. Всички участници работят заедно или се 
разделят на групи, ако са много взависимост от условията.  
Упражнения - Съвместно приготвяне на хляб 
Методология - Учене чрез правене; Учене чрез наслаждаване. 
Изработване на хляб, създаване на приятели, създаване на изкуство. 
Те правят заедно хляб. Украсяват го. Изработват артефакти от тесто.  
След изпичането споделят собствения си хляб с другите. 
Методология  
Глобална мрежа за изкуства в общността  
Това са универсални форми на изкуство, привлекателни за всички хора; това може 
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да бъде печенето на хляб в група, тъй като не изисква специален талант, 
образование, физически способности, дори езикови познания за имигранти. 
Хлебната къща е пресечна точка на колективни събития, които съчетават храна с 
изкуства, образование и форум за дискусии и граждански инициативи, отворени 
за обществеността в различни райони, за да се преодолеят праговете на 
общностите. Събитията за приготвяне на хляб имат компоненти на културно, 
здравословно-хранително и екологично образование, а целта е да се свържат хора 
от различни среди. 

5. Целева група, адресирана 
Целева група (или групи) - всякаква възраст, общуване между поколенията - 
възрастни хора, самотни пенсионери. Добра практика е междупоколенческият 
подход - включване на деца сираци или много бедни стари хора в приготвянето на 
хлябове за големите религиозни празници Коледа и Великден 

6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 

Време/продължителност на дейността или събитието - 2-3 часа 

Редовни срещи за съвместно приготвяне на хляб и изкуство - около големи 
религиозни празници 

7. Необходими материали/ресурси 

- Оборудване за дейността или събитието. Интерактивни инструменти и 
дейности 

- Докосване, сприятеляване с брашно - време за идеи - мозъчна атака 

- Прожектиране - тематично комбиниране на предложения 

- Добавяне на мая, сол и захар - водещият обучението дава критични 
коментари по предложения контрапункт, за да провокира нови идеи 

- Бавно добавяне на вода - бавно месене, без особен натиск 

- Поставете общите теми, които са се обединили в групата 

- Оставете тестото да преспи - около 1 час - идеите да узреят и да получат 
шанс за устойчивост 

- Условия на дейността или събитието - 2 стаи, маса, готварска печка, брашно, 
сол, вода. 

8. Въздействие на практиката 
ХЛЕБНА ТЕРАПИЯ; Обмен на любов и енергия; Екологичен подход; Изграждане 
на мир - "Хляб и рози"; Поезия и творческо писане; Хляб и танци; Социална 
трансформация; увеличаване на социалния капитал в общностите и укрепване на 
гражданския дух. 
Обратна връзка след дейността или събитието.  Когато хората споделят храна, има 
голяма вероятност да установят мир и сътрудничество. Създаването, а не 
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пасивното консумиране на хляб и изкуство вдъхва увереност, че за всеки проблем 
има творчески решения и че проблемите не са толкова сериозни, колкото си ги 
представяме. Осезателните и вкусовите преживявания (приготвянето на хляб 
стимулира всичките пет сетива!) развиват определени части на мозъка, както е 
изследвано от психолозите, което кара човек да възприема света по различен 
начин и да задава по-дълбоки, критични въпроси: "Откъде идва храната и защо? 
Как да се отнасям към тялото си и от каква друга храна - интелектуална и духовна 
- се нуждая за смислен живот?" 
Участниците се чувстват спокойни, доколкото докосването до тестото е 
освобождаване от стреса. Те се запознават с нови хора, усвояват нови умения за 
създаване на артефакти от солено тесто - бижута и др. 

9. Име на инициатора (организация/автор/обучител)  
Надежда Савова-Григорова 
Мрежа от хлебни къщи 
Мрежата "Хлебни къщи" обединява на международно ниво проекти на 
артистични и кулинарни общности; www.breadhousesnetwork.org е мрежата от 
центрове за кулинарно и културно изкуство в рамките на световния 
Международен съвет на културните центрове. 

10. Уебсайт: www.breadhousesnetwork.org 
Социални медии: https://www.facebook.com/BreadHousesNetwork 

 
Казус 6 - Сугестопедия. Учене от сърце 
 

Държава,  
където е въведена практиката 

България 

1. Заглавие 
Сугестопедия. Учене от сърце  

2. Вид на практиката - курс 
3. Цели на обучението  

Лесно изучаване на чужди езици 
4. Описание на практиката 

Упражнения 

Терминът е създаден и публикуван за първи път на български език през 1965 г., а 
на английски език - през 1967 г. Сугестопедията е създадена през 70-те години от 
професор Лозанов и е призната в края на 70-те години от международна група 
експерти на ЮНЕСКО. 

Учениците танцуват, пеят, играят и се забавляват, докато учат, точно както правят 
децата. Тук всичко е възможно. 

Методология  
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Седемте закона на сугестопедията 

Любов. Любов към човека; Свобода. Сугестопедията не налага, а предлага; 
стимулиране на хората и стимулиране на проявлението на собствените им 
резерви; "Колкото по-голямо е натоварването на паметта, толкова по-добри са 
резултатите", Връзка: Глобално - частично, частично - глобално, частично чрез 
глобално; Златното сечение то може да ни помогне да учим без умора. 
Математическото му представяне е числото 0,618. Използване на класическото 
изкуство и естетика. 

5. Целева група, адресирана  
Децата и възрастните учат с чувство на любов и радост, а свободната им воля се 
уважава и цени. Хората са в състояние да усвоят по-голямо количество учебен 
материал без никаква умора. 

6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 
5 седмици за всяко ниво 

7. Необходими материали/ресурси 

Обучител и стая. Изкуства. Всеки има право да изрази себе си и да направи своя 
избор в какво да участва, как да подходи към различните дейности. А обемът на 
материала се увеличава многократно, защото има специален дизайн на курса за 
използване на периферна рецепция на класическа музика и изкуство във всичките 
му форми. За разлика от стандартното обучение в сугестопедичните курсове няма 
домашна работа. Няма повтаряне на скучната граматика и няма умора. 

8. Въздействие на практиката 
Ученето чрез сугестопедичния метод прави хората щастливи и им помага да 
разгърнат безкрайния си потенциал. Освен това то помага на хората да станат по-
добри, по-спокойни, по-здрави, по-пълноценни и всестранно развити. 
Граматиката се изучава в контекста на различни истории и игри, а хората си 
тръгват от курса мотивирани и спокойни, по-енергични и вдъхновени. Когато 
отворите вратата на мечтите си и освободите личността си за положителните 
емоции, езиковата бариера би могла да бъде лесно преодоляна. 

9. Име на инициатора (организация/автор/обучител) 
Сугестопедията е метод на преподаване, разработен от българския учен професор 
Георги Лозанов - лекар, психиатър и мозъчен физиолог. 

10. Уебсайт: https://www.litta.net/ 
Социални медии: https://www.facebook.com/lozanovinternational 

 
Казус 7 - Влиянието на танцовата терапия върху възрастни хора  
и резултатът от социалното включване 

Държава,  
където е въведена практиката 

Гърция 

1. Заглавие   
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"Влиянието на танцовата терапия за възрастни хора и резултатът от социалното 
включване" 

2. Вид на практиката - Курс 
3. Цели на обучението  

1. Социално включване 
2. Подобряване на равновесието с помощта на танцовата терапия и намаляване на 
риска от падане при възрастните жени 

 Описание на практиката  
Обучението включва 25 жени на възраст между 61 и 74 години (средно 66,4 
години).  
Жените участваха в програмата за танцова терапия в продължение на три месеца, 
с три 45-минутни сесии седмично. Всяка сесия по танцова терапия включваше три 
части. Първата част представляваше 10-минутна загрявка, включваща обучение в 
подходяща танцова поза (упражнения за нормална стойка на тялото), бавна 
танцова техника, равномерно подобряваща всички мускулни групи, и танцово-
гимнастически упражнения.  
 
Втората част, 30-минутна правилна тренировка, включваше основни стъпки и 
фигури на народен танц, бални танци, интеграционни танци и танци на чужди 
народи, както и практикуване на прости хореографии, включващи предварително 
научени стъпки, фигури и танцови импровизации.  
 
Третата част, 5-минутно разпускате, включваше упражнения за координация, 
баланс, дишане и релаксация. 
Благодарение на предизвиканото от танцовата терапия увеличаване на границите 
на стабилност възрастните жени могат по-ефективно да изпълняват дейностите от 
ежедневието, което им осигурява по-силно чувство за независимост и 
безопасност. Това от своя страна може да доведе до подобряване на качеството на 
живот. 

5. Целева група Жени 60+ 
6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 

3 месеца 
7. Необходими материали/ресурси 

Няма нужда 
8. Въздействие на практиката 

Участието в уроци по танци предпазва по-възрастните хора от влошаване на 
физическата им подготовка, която е ключов фактор за нормалното равновесие на 
тялото и за намаляване на риска от падане. Жените в това проучване коментират, 
че танцовата терапия им харесва и биха продължили тази форма на физическа 
активност. Нагласата може да предпазва по-възрастните жени от нарушения на 
равновесието и падания в бъдеще.     
 Редовната танцова терапия изглежда е обещаващ метод за подобряване на 
уменията за балансиране поради увеличаване на границите на стабилност. Ето 
защо тази форма на физическа активност, контролирана от квалифицирани 
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специалисти, трябва да се препоръчва на по-възрастните жени, особено на тези, 
които имат заседнал начин на живот. 

9. Име на инициатора (организация/автор/обучител)    
''Epineio'' 
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Как да се използват социалните медии и интернет по 
безопасен начин от хора над 60 години 
 
Въведение 
 
Социални медии и интернет 
През XXI век интернет се превърна в стока, почти същата като петрола, зърнените 
храни или захарта. Той е основна съставка в много сектори, като например финансите, 
здравеопазването, маркетинга, развлеченията или образованието. Интернет е вид суров 
материал или самата рамка, която се използва като материална конструкция за 
различни други услуги и екосистеми, които се развиват около вас. 
Сайтовете за социални мрежи са по-популярни от всякога и промениха начина, по 
който хората използват интернет. Освен това социалните мрежи са отличен начин да 
поддържате връзка със семейството, приятелите си и да сте в крак с последните новини. 
Важно е обаче да знаете как да ги управлявате по безопасен начин и да запазите 
личната си информация недостъпна за никой друг, освен за вас. Те не са нещо лошо, но 
има няколко риска, за които ще трябва да сте наясно. 
 
Използване на социалните медии и интернет по безопасен начин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source 

dataset: ISOC_CI_IFP_IU 
 
Хората над 55-годишна възраст често използват интернет за пазаруване, банкиране или 
общуване с близките си. Те обаче често забравят да защитят себе си и най-ценните си 
вещи от триковете на киберпрестъпниците. Въпреки че тази възрастова група смята за 
важно да има инсталирани програми за сигурност на компютрите си, те изостават в 
защитата на мобилните устройства или безопасното поведение в интернет. Например те 
проявяват по-малко внимание към настройките за поверителност в социалните мрежи 
или в браузърите си в сравнение с други възрастови групи.  
Ето защо за тях е важно да обърнат внимание на превантивните мерки. С 
увеличаването на използването на интернет се увеличава и тяхната уязвимост и те 
лесно могат да станат жертви на измама или друга киберзаплаха. Липсата на 
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осведоменост за безопасно поведение в интернет, заедно с незнанието как да се 
предпазят от киберзаплахи, прави тази група най-слабо подготвена за опасностите на 
онлайн света. 
 
Общи съвети за безопасност в социалните мрежи. Какво казват експертите? 
 
ПАРОЛА 
 
- Използвайте силна парола за защита. Колкото по-силна е тя, толкова по-сигурна ще 
бъде. Не забравяйте да активирате двупосочното удостоверяване, за да сте сигурни, че 
профилът ни е защитен: Не използвайте лични данни, Не използвайте често срещани 
пароли, не използвайте твърде кратки пароли, не използвайте прекалено сложни 
пароли, не използвайте стари пароли, не използвайте една и съща парола за акаунтите 
си в социалните мрежи. 
- Ако имате приложения за социални медии на телефона си, уверете се, че сте защитили 
устройството си с парола, и поставете парола на компютъра или лаптопа си, ако сте 
влезли в акаунти в социални медии. 
 
ХОРА 
 
- Подхождайте избирателно към заявките за приятелство. Ако не познавате лицето, не 
приемайте молбата му. Това може да предотврати евентуално кибертормоз. 
 
СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 
- Кликвайте върху споделените връзки от различни хора и страници с повишено 
внимание.  
- Внимавайте какво споделяте с други хора или публикации. Не разкривайте 
чувствителна лична информация като домашен адрес, финансова информация, номер за 
контакт и др.   
 
ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 
- Запознайте се и разберете политиките за поверителност на различните уебсайтове и 
канали на социалните медии, които използвате, и се уверете, че сте персонализирали 
настройките си за поверителност, за да контролирате поверителността и това, което 
другите виждат. 
 
ANTIVIRUS 
 
- Защитете компютъра си, като инсталирате антивирусен софтуер за всякакви 
злонамерени атаки. В днешно време има атаки, които дори крадат запаметената ви 
информация или блокират файловете и документите ви. Също така се уверете, че 
браузърът, операционната система и софтуерът ви са актуализирани. 
 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КРАЖБА НА САМОЛИЧНОСТ 
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- СИЛНА ПАРОЛА 
- НЕ СПОДЕЛЯЙТЕ ВРЪЗКИ/ НЕ КЛИКВАЙТЕ ВЪРХУ НЕПОЗНАТИ  
- АКТУАЛИЗИРАЙТЕ АНТИВИРУСНАТА СИ ПРОГРАМА 
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БЕЗОПАСНО ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ 
 
Често срещани грешки 
- Грешка № 1: Рискуване с непознати търговци на дребно 
- Грешка № 2: Следване на непознати имейл връзки 
- Грешка № 3: Пазаруване в сайтове, които не са сигурни 
- Грешка № 4: Неизползване на кредитна карта 
- Грешка № 5: Пазаруване чрез публична Wi-Fi връзка 
- Грешка № 6: Не проверявате два пъти поръчката си 
- Грешка № 7: Предоставяне на лична информация 
 

Казус 8 - Стимул за благосъстоянието на възрастните хора 
 

Държава,  
където е въведена практиката 

Испания 

1. Заглавие 
Стимул за благосъстоянието на възрастните хора 

2. Вид на практиката  
Стимул за благосъстоянието на възрастните хора е проект, насърчаван от 
Fundación Esplai в Галисия и с помощта на Xunta de Galicia.  
Той е ежегоден проект и е с приемственост от 2020 г.  
Този проект предлага методики и семинари с цел да се види как да се използват 
информационните и комуникационните технологии, за да се увеличи участието на 
възрастните хора в социалния живот и то по безопасен начин. За тази цел са 
създадени материали, практики, техники и подходи, които улесняват обучението. 
 
По-долу сме описали един семинар от тези, които са част от този проект. 

3. Цели на обучението  

Насърчаване на достойния и независим живот на възрастните хора, насърчаване 
на мотивацията и участието в действия за обучение, които насърчават активното 
остаряване, преодоляване на технологичното изоставане и разпространение на 
предимствата, предлагани от ИКТ при достъпа до ресурси и услуги 

4. Описание на практиката 

Чрез обучение възрастните хора получават знания за самостоятелно използване на 
новото приложение "SERGAS Móbil", което позволява електронно управление на 
посещенията в референтния здравен център, както и получаване на сертификати, 
свързани с Covid-19 . 

Мотивацията за провеждане на този семинар произтича от ситуацията в здравните 
центрове, произтичаща от пандемията, ситуация, в която се препоръчва по-малко 
използване на личния контакт в здравните центрове за хората, уязвими към Covid-
19, и в която възрастните хора срещат трудности при запазване на преглед чрез 



ACTIVE THROUGH EDUCATION HANDBOOK 27

референтния телефонен номер. Въпреки това използването на приложението 
"SERGAS Móbil" позволява по обикновен начин самостоятелно управление на 
основни процедури, свързани със здравната сфера, което позволява насърчаване 
на личната автономност при възрастните хора. 

Упражнения 
Упражненията, които се изпълняват, са, от една страна, регистриране на основни 
данни в приложението, а от друга - заявяване и отмяна на среща със специалист в 
здравен център. 
Методология  
За провеждането на тези семинари се използва методологията "учене чрез 
правене", при която възрастните хора се учат, като използват самото приложение. 
Въпреки факта, че семинарите са групови, те се провеждат с почти индивидуално 
съпровождане в различните стъпки, които трябва да се предприемат при 
откриването на различните функционалности на приложението. По този начин 
групата служи и като подкрепа при несигурността и страховете, които могат да 
възникнат в момента, в който се научите да използвате този инструмент. 

Сесията завършва с динамична оценка, в която участниците могат да изразят как 
са се чувствали и какво са научили. 

5. Целева група, адресирана 
60+, но не изрично 

6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 
Семинарът е с продължителност около 1 час и 30 минути. 

7. Необходими материали/ресурси 
За провеждането на семинара е необходима помощна презентация, която да 
покаже съдържанието, което ще се преподава, и хората да носят своя смартфон и 
здравна карта. 

8. Въздействие на практиката 
529 души между 2020 и 2021 г. 

9. Име на инициатора (организация/автор/обучител) 
Fundación Esplai. Ciudadanía comprometida 

10. Уебсайт: (optional) 
https://fundacionesplai.org/e-inclusion/tic-para-el-bienestar-de-las-personas-mayores/ 
Социални медии: (optional) 
@fundacionesplai (Twitter/ Instagram) and Fundación Esplai (Facebook) 
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Казус 9 - Моят мобилен телефон е моят портфейл 
 

Държава,  
където е въведена практиката 

Испания 

1. Заглавие 
Моят мобилен телефон е моят портфейл: сигурни плащания с мобилния ви 
телефон (част от програмата с наименование: Цифрова грамотност за възрастните 
хора: намаляване на цифровото разделение) 

2. Вид на практиката - Онлайн курс 
3. Цели на обучението  

Този курс, който е част от проект, финансиран от правителството на Навара чрез 
"Субсидия за проекти, изпълнявани от катедрите на наварските университети. 
2020 г.", има за цел да предостави обучение, инструменти и цифрови ресурси на 
възрастното население, за да се намали съществуващата цифрова пропаст между 
поколенията, а с това и неравенството във възможностите, както и да се даде 
възможност за активно и здравословно остаряване на посочения сектор от 
населението. 
Целта на проекта е да служи като мост между технологиите и сектор от 
обществото, който не е носител на цифрови технологии, като накара 
регистрираните хора да нормализират използването на тези инструменти в 
ежедневието си, като по този начин загубят страха от използването им. Целта е да 
се развият технологичните възможности на този специфичен сектор от 
населението, за да се разшири достъпът му до знания и да се развие социална 
дейност в условия, сходни с тези на останалата част от обществото, в ситуация, в 
която технологиите са необходими в ежедневието, както показа пандемията 
Covid-19. 

4. Описание на практиката 

Парите в брой са все по-малко използвани, дори когато става въпрос за плащане 
на малки суми. Картите, от своя страна, започват да бъдат най-използваният 
ресурс, когато става въпрос за плащане, но защо да носите различни карти в 
портфейла си, когато можете да носите всичко на телефона си? Плащането с 
мобилния телефон е същото като плащането с карта, но без да е необходимо да 
носите карти със себе си. В този курс ще се запознаете с всички платежни 
системи, които могат да се използват от мобилния ви телефон и които улесняват 
ежедневието ви. 

Методология  

Съдържание: 

- Android портфейл и Apple pay 
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- Добавяне на карти във виртуалния ви портфейл 

- Извършване на плащания в магазини 

- Банкови приложения 

- Преводи 

- Bizzum 

Тази дейност позволява на ученика да участва с помощ лице в лице или с 
директна или по-късна онлайн помощ, без да се налага да ходи в центъра. 

5. Целева група, адресирана 
60+, но не изрично 

6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 
Продължителност: 2 часа 

7. Необходими материали/ресурси 
За онлайн: Връзка с интернет 

8. Въздействие на практиката 
Няма данни (начало на инициативата 2020 г.) 

9. Име на инициатора (организация/автор/обучител) 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 

10. Уебсайт: (optional) 
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23045 

 

Казус 10 – Опитът на възрастните 
 

Страна 
 

Испания 

1. Заглавие 
Опитът на възрастните 

2. Вид на практиката - Онлайн курсове 
 
Това е кампания за повишаване на осведомеността, която предлага специфични и 
обучителни материали, предназначени специално за тези потребители, като им 
позволява да придобият основните понятия, необходими за уверено и безопасно 
функциониране при сърфиране в интернет. 

3. Цели на обучението  
 
Когато сърфираме в интернет или използваме устройствата си за достъп до 
социалните мрежи или други услуги, ние се наслаждаваме на всички предимства, 
които ни предлагат технологиите. 
 
Въпреки това, без да го осъзнаваме, можем да се изложим и на множество заплахи 
или рискови ситуации, като например заразяване с вируси или кражба на нашите 
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акаунти и информация. От нас зависи дали ще предприемем стъпката и ще 
повишим осведомеността си, или ще я пренебрегнем и ще продължим да бъдем 
във властта на киберпрестъпниците. Разбирането на основите на киберсигурността 
е колкото просто, толкова и интересно - информирайте се и изпълнявайте редица 
добри практики. Това е идеята, на която се основава Experience Senior 
Неговата цел е да насърчава и укрепва цифровите умения на потребителите над 
60-годишна възраст със специфични и обучителни материали, които им 
позволяват да придобият основните понятия, необходими за уверено и безопасно 
функциониране при сърфиране в интернет. 
В този нов контекст на цифрова трансформация, ускорен от пандемията, 
значението на технологиите става ясно, тъй като този период доведе до 
утвърждаване на нови цифрови навици. Поради тази причина се подчертава 
необходимостта тези потребители да бъдат научени да се предпазват от 
възможните рискове, на които могат да бъдат изложени, когато използват 
интернет и имат достъп до него. 

4. Описание на практиката 
 
Темите на програмата са разделени на 8 блока, свързани с основните заплахи за 
киберсигурността и принципите, които редовно се разпространяват от INCIBE: 
основна терминология в областта на киберсигурността; защита на устройствата; 
препоръки за безопасно сърфиране в мрежата; управление на акаунти и 
информация; атаки със социален инженеринг; мистификации и фалшиви новини; 
WhatsApp и социални мрежи; и накрая, насоки за пазаруване онлайн. 
 
Методология 
 
Всички блокове ще имат тест за самодиагностика, така че потребителят да може 
да провери нивото на първоначалните си познания по него, както и въвеждащо 
видео по темата. Освен това на гражданите ще бъдат предоставени различни 
ресурси, като инфографики или статии, както и тестове и практически  
Освен това програмата ще разполага с много нагледно ръководство, което ще 
включва основните насоки, които всички потребители, с малко познания в 
областта на технологиите или киберсигурността, трябва да вземат предвид, за да 
използват безопасно и правилно интернет и новите технологии, като защитават 
своите данни и личната си неприкосновеност.  

Освен това ще бъдат проведени четири 60-минутни онлайн семинара с 
практически и динамичен подход, за да могат потребителите да разрешат своите 
съмнения чрез експерт в областта и упражнения за проверка на развитието на 
придобитите знания. 

5. Целева група, адресирана 
60+, но не изрично 

6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 
Самостоятелно обучение + онлайн семинари 
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7. Необходими материали/ресурси 
Връзка с интернет 

8. Въздействие на практиката 
Няма данни (начало на инициативата 06.21) 

9. Име на инициатора (организация/автор/обучител) 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 

10. Уебсайт: (optional) 
https://www.osi.es/es/experiencia-senior 
Визуално ръководство по киберсигурност: 
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/senior/guia_ciberseguridad_para_todos.pdf 
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Трениране на паметта и упражнения за ума за 
възрастни ученици   
 
Въведение  
 
Застаряването на населението е дългосрочна тенденция, която започна преди няколко 
десетилетия в Европа. Тази тенденция е видима в трансформациите на възрастовата 
структура на населението и се изразява в увеличаване на дела на възрастните хора в 
съчетание с намаляване на дела на хората в трудоспособна възраст в общия брой на 
населението.  
 
През 2021 г. повече от една пета (20,8 %) от населението на ЕС е на възраст 65 и повече 
години. Делът на населението на възраст 65 и повече години се увеличава във всяка 
държава - членка на ЕС, ЕАСТ и страна кандидатка. Увеличението в рамките на 
последното десетилетие варира от 5,1 пр.п. в Полша, 3,2 пр.п. в България, Гърция и 
Румъния, 2,7 пр.п. в Испания до 0,7 пр.п. в Люксембург (най-ниска височина). В 
рамките на последното десетилетие (2011-2021 г.) се наблюдава увеличение от 3 пр.п. 
за ЕС като цяло. (вж. фигура 1). През периода от 2021 г. до 2100 г. се очаква делът на 
населението в трудоспособна възраст да намалее, докато възрастните хора вероятно ще 
представляват все по-голям дял от общото население: лицата на възраст 65 и повече 
години ще съставляват 31,3 % от населението на ЕС до 2100 г. в сравнение с 20,8 % 
през 2021 г. 

 
Figure 1 - Increase in the share of the population aged 65 years or over between 2011 and 2021 (source: Eurostat) 

 
Със застаряването на населението и удължаването на живота все по-често се срещат 
заболявания, свързани с възрастта, като влошаване на паметта и деменция. Умът се 
нуждае от постоянно стимулиране и колкото по-дълго запазва интелектуалната си 
ефективност, толкова по-добре функционира в старческия период. 
 
Ефективността на вашия ум зависи от вас! 
Мозъкът е командният център на целия организъм. Въпреки това общата осведоменост 
за това как да се грижим за този важен орган все още оставя много за желаене. Грижим 
се за диетата, за подходящото количество физически упражнения, а често забравяме за 
мозъка. 



ACTIVE THROUGH EDUCATION HANDBOOK 34

В същото време последните години доказват, че мозъкът ни има много повече 
възможности, отколкото се смяташе дори преди двадесет години. Нещо повече, 
неговият потенциал може да бъде стимулиран независимо от възрастта. 
Как да подобрим паметта 
Възрастните хора, които искат да подобрят паметта си, трябва да запомнят няколко 
правила. Струва си да се упражняват редовно, за предпочитане по 20-30 минути всеки 
ден. Тренирането на ума не трябва да бъде монотонно. Трябва да се използват различни 
техники и инструменти. Само решаването на судоку или кръстословици не е 
достатъчно. Монотонните задачи, решавани на лист хартия, не са нито ангажиращи, 
нито мотивиращи. Затова нека изберем по-креативни и интерактивни методи. 
Системното трениране на ума носи много ползи. Тренирането на паметта е също 
толкова важно, колкото здравословната диета или физическите упражнения. Като се 
упражнявате редовно, ще се погрижите за паметта си и по този начин: 
- ще увеличите потенциала на ума си, 
- въображението ви ще работи по-добре, 
- ще ви бъде по-лесно да свързвате факти и информация, 
- концентрацията на вниманието ще улесни функционирането в стресови ситуации, 
- ще придобиете увереност в себе си и ще повишите самочувствието си. 
Трениране на паметта с помощта на мултимедийни програми 
Правилно подбраните интерактивни мултимедийни програми, особено тези, 
предназначени за възрастни хора, са идеални за упражняване на уменията на ума. 
Предимството на тези програми пред традиционните упражнения е очевидно. По време 
на обучението с програмата напредъкът на участника се следи непрекъснато и въз 
основа на анализа се избира подходящо ниво на трудност на упражненията. 
Благодарение на това можете постоянно да се развивате, а задачите са съобразени с 
вашите нужди. Различните нива на трудност и многото видове налични задачи 
поддържат мозъка ви в постоянно предизвикателство и стимулация. При решаването на 
задачите не само тренирате паметта и концентрацията си, но и логическото и 
творческото си мислене. В същото време работите върху рефлексите, възприемчивостта 
и бързината на вземане на решения.  
Мултимедийните програми, посветени на тренирането на паметта, обикновено ви 
позволяват да регулирате настройките според собствените си предпочитания. Можете 
да удължите времето за реакция, да зададете ниво на трудност, да промените броя на 
показаните елементи, да регулирате размера на шрифта и т.н. 
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Казус 11 - Трениране на паметта за възрастни хора   

 

Държава 
 

Полша 
 

1. Заглавие:  
Трениране на паметта за възрастни хора   

2. Вид на практиката - семинар 
3. - Цели на обучението  

- - Придобиване и подобряване на цифровите умения на хората над 60 
години 

- - Подобряване на способността на възрастните хора да използват 
компютри и да не се страхуват от тях 

- - Подобряване на паметта, креативността и мотивацията чрез 
игри/упражнения 

- - Укрепване на ефективността на ума 
- - Насърчаване на активното и достойно остаряване 

4. Описание на практиката: 
 
Академията на ума на SeniorEdu е програма, предназначена предимно за 
трениране на дългосрочната памет и концентрацията и за проследяване на 
резултатите от обучението. При обучението на възрастни хора тя значително 
помага и за по-доброто овладяване на компютърните умения. Повечето 
упражнения първоначално са взискателни към изкуството на работа с 
компютърната мишка. С усвояването на този тип упражнения обучаемите 
придобиват по-добри умения за работа с компютър. Като цяло това помага за 
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подобряване на социалното възприятие на възрастните хора в областта на 
съвременните технологии. 
Повечето от упражненията са насочени към подобряване на зрителната памет и 
вниманието, някои от тях тренират способността за възприемане на определени 
елементи и отделянето им от фона, както и способността за логическо мислене. 
Упражненията за бързо четене позволяват да се подобрят уменията, свързани със 
запомнянето на даден текст . Като цяло семинарът помага за подобряване на 
дигиталните умения на възрастните обучаеми, а също така е първа стъпка в 
процеса на подобряване на паметта и концентрацията. 
По време на обучението с програмата напредъкът на участника се следи текущо и 
въз основа на анализа се избира подходящо ниво на трудност на упражненията. 
 
Методология 
- "Учене чрез правене" - участниците могат да изпробват колкото се може повече 
неща сами и да работят с устройствата самостоятелно. 
- Метод на активното учене 
- Подпомагане на концентрацията, вниманието и тренирането на ума 

5. Target group addressed: Citizens over 60 years 
Целева група: Граждани над 60 години 

6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 
3 - 6 часа (с възможност за продължаване) 

7. Необходими материали/ресурси 
- Място за срещи и работа 
- Техническо оборудване: компютри с програмата SeniorEdu, проектор, 
- Техническа и лична подкрепа 

8. Въздействие на практиката 
Практикумът помогна за подобряване на цифровите умения на възрастните 
обучаеми, а също така беше първа стъпка в процеса на подобряване на паметта и 
концентрацията. Фактът, че възрастните хора се обучават едновременно в работа 
с компютър и едновременно с това тренират паметта си, спомага за повишаване 
на самочувствието им и по-добра ориентация в бързо променящия се свят. 

9. Име на инициатора/обучителя 
Fundacja Edukacja i Media 

 

Казус 12 - Спомени за бъдещето 
 

Държава,  
където е въведена практиката 

Румъния 

1. Заглавие  
Спомени за бъдещето  

2. Вид на практиката  
Споделена - обучителни сесии от възрастни хора като пазители на наследството, 
преподаватели и по-млади членове на семейството и общността   
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3. Цели на обучението  

- съживяване, възстановяване и запазване на паметта на възрастните хора над 60 
години;  

- житейският опит да се превърне в наследствена експертиза, допринасяща за по-
високия статус на възрастните хора в общността;   

- изграждане на самочувствие и увереност в себе си на възрастните хора;  

- свързване на поколенията. 
4. Описание на практиката 

- организирана от нашата НПО и Центъра за културно наследство на окръг 
Браила, тази поредица от 4 неформални образователни сесии се основава 
на опита на възрастните хора като пазители на нематериалното културно 
наследство и включва: 

- - създаване на екип за съвместно обучение;  
- - преглед на предишния опит на служителите на НПО и Центъра за 

културно наследство, като например: техники за събиране на добри 
практики и обобщаване на работата с възрастни хора като пазители на 
културното наследство; 

- - библиотечна и интернет документация за обогатяване на съществуващите 
колекции от добри практики; 

- - създаване на група от възрастни пазители на нематериални традиции 
(семейни традиции, музика, танци, занаяти и изкуство и др.); 

- - организиране на 4 тримесечни сесии за споделено обучение, всяка от 
които по една седмица, посветена на традиционните дейности в дома и 
общността; 

- - създаване на подкаст, който да включва 4-те сесии, обобщаващи 
нематериалното наследство, споделено от групата на старшите пазители на 
наследството; 

- - разпространение на подкаста в мрежите на училищата и колежите, 
националната мрежа на културните центрове, местните и централните 
медии, социалните медии и професионалисти.  

-  
- По този начин се опитваме да съживим и съхраним паметта на възрастните 

хора в тяхна полза и в полза на по-младите членове на техните семейства и 
общности, като ги накараме да споделят своя опит, знания и емоции от 
собствената си младост.  Отговорихме на нуждата на пазителите на 
наследството на възрастните хора, разпръснати из целия ни окръг, да видят 
осезаем резултат от своите случайни изложби и представяния и 
възможност да повторят опита от нашето съвместно преживяване.   

Методология  
- За да могат съвместните обучителни сесии да изпълнят своите цели, ние 
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подготвихме: 
- - Подробна програма, общ координатор, който да осигури постигането на 

поставените цели, 4 модератори, по един за всяка сесия, които да 
поддържат внасянето на информация в рамките на определеното време и 
по темата; 

- - 1 обучител, който да помага на участващите възрастни хора между 
сесиите с практиката на разказване на истории и съвети за кръгла маса, 
групови и индивидуални презентации; 

- - 1 редактор, който да адаптира съдържанието на подкаста за публикуване; 
- - минимум 5 възрастни пазители на наследството над 60 години за всяка 

сесия, за да се гарантира, че ценното лично наследство е достъпно от 
района на окръга; 

- - минимум 3 по-млади членове на семейството, които да придружават 
всеки пазител на наследството за всяка сесия, за да се гарантира 
комуникацията между поколенията; 

- - старшите пазители на наследството да имат доказан опит в посочените 
области, способни да предизвикат интерес сред обучаемите и аудиторията 
и да създадат разнообразни материали за обмен на мнения и обучение от 
поколение на поколение; 

- - подкаст, който да включва резултатите от 4-те сесии в различни формати, 
за да се осигурят различни гледни точки към интересуващите ни въпроси 
от глас и каскадни записи на стари детски истории; видеоклип със 
субтитри за домашно тъкане на платове и изработване на дрехи; видеоклип 
със субтитри за изучаване на дантели и игли; видеоурок за превръщане на 
семейните традиционни албуми в електронни; филм за ритуала на баба и 
дядо за дъжд за внуците и др; 

- - младежка аудитория (максимум 50 души), състояща се от студенти от 
местни колежи, които могат да участват във всички сесии, особено в 
сесиите с въпроси и отговори;  

- - представители на медиите, които да бъдат включени в практиката за 
разбиране и разпространение на целите на споделеното обучение; 

- - участниците да получат сертификат за участие и признание за ролята им 
на пазители на наследството от страна на НПО и Центъра за културно 
наследство. 

5. Целева група, към която е насочена 
Смесена възрастова група, но най-вече възрастните хора над 60 години, техните 
внуци и други хора от общността 

6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 
4 тримесечни сесии по една седмица всяка. 

7. Необходими материали/ресурси 
-Място на провеждане 
- комплект за шиене, дантела, тъкачен комплект, вълнен/памучен конец, плат. 
- семейни фотоалбуми, включващи по възможност прабаби и дядовци, баби и 
дядовци, родители и внуци за сесиите за разказване на истории; 
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- илюстрована книга и филм за Калоян, традиционен ритуал за призоваване на 
дъжд; 
- микрофон и фотоапарат, видеопроектор и интернет връзка. 

8. Въздействие на практиката 
- Стимулиране на паметта на 20 пазители на наследството на възраст над 60 
години, по-високо самочувствие, по-добри умения за разказване на истории, по-
добър статус в общността, по-добри отношения с по-младите членове на 
семейството и общността; 
- 60 пряко свързани младежи, които стават свидетели и научават за семейното си 
наследство като част от областното и националното наследство; 
- Служителите на НПО, които научават за възрастните хора като пазители на 
наследството; 
- Служителите на Центъра за културно наследство, които придобиват 
образователни умения; 
- Създаване на модел за това как да се съживи, съхрани и подобри паметта на 
хората над 60 години чрез съживяване на скъпи за тях спомени; 
- Създаване на модел за използване на наследството като мост между 
поколенията. 

9. Име на инициатора (организация/автор/обучител) 
Инициатива Cetatenilor Seniori, Виорика Александру и директор на Центъра за 
културно наследство на окръг Браила, Алина Сулику   

10. Социални медии : в процес на разработка 
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Видеоконференциите като средство за комуникация. 
Идеи за цифрово обучение, насочено към възрастни 
хора.  
 
Въведение 
 
Какво представлява видеоконференцията? 
Видеоконференцията е онлайн среща между двама или повече участници, които 
комуникират в реално време чрез интернет връзка. Тя съчетава аудио и видео, за да 
създаде виртуален разговор лице в лице, в който можете да видите изражението на 
другите, докато чувате какво казват - независимо дали използват лаптоп, мобилно 
устройство или уебкамера за срещи в конферентна зала.  Със силата си да обединява 
хората, да опростява съвместната работа, да подобрява ефективността и да ви помага да 
спестявате пари, предоставя предимства за фирми от всякакъв размер.  Въпреки че 
хората са направили огромен скок в комуникацията, преди десетилетие нещата бяха 
съвсем различни. Услугата за електронна поща се считаше за корпоративна екстра. 
Сега обаче електронната поща е практически в същата категория като отоплението и 
осветлението - служителите очакват свързаност с електронна поща като част от 
работната си система. Днес медийните решения за конференции и сътрудничество, 
задвижвани от технологиите за уеб и видеоконференции, извършват същия преход. 
Видеоконференциите, технологиите с иновативни платформи осигуряват комуникация 
и възможности за безпроблемно взаимодействие от комфорта на офиса или дома. 
Нарастването на пандемията несъмнено е подтикнало бизнес лидерите да преосмислят 
начина на управление на бизнеса. Необходимостта от поддържане на социална 
дистанция доведе до увеличаване на дистанционната работа, при която 
видеоконференциите осигуряват личен подход към работата. Тя осигурява форум и 
служи като най-близката алтернатива за провеждане на разговор лице в лице с 
колегите. 
 
Разчитайте на оборудване и технологии 
Казано по-просто, получаването на най-доброто изживяване от вашата 
видеоконферентна връзка не е свързано само с получаването на най-добрия хардуер за 
работа - то е свързано с получаването на най-доброто видеоконферентно оборудване за 
вашето пространство. Като обмисляме работните пространства и като намираме 
правилната технология, която да отговаря на разнообразните ни нужди, можем да 
гарантираме, че получаваме най-доброто от революцията в областта на дистанционното 
сътрудничество. Освен това правилното осветление, използвано за видеоконферентна 
връзка, ще помогне на системите за видеодисплеи да работят по-добре, а също така ще 
позволи на камерите с висока разделителна способност - които изискват повече 
светлина - да достигнат оптималния си потенциал. 
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Навлизането на видеоконференциите в бизнеса 
Независимо дали става въпрос за малко или голямо предприятие, за да може всеки 
бизнес да се развива и да си сътрудничи, са необходими правилна комуникация и 
правилно взаимодействие. В това време на пандемични ситуации видеоконферентната 
връзка се превърна в изключително удобство за сътрудниците и взаимодействащите 
партньори по целия свят. В съчетание с най-добрия хардуер, решенията за 
видеоконферентна връзка се превърнаха в шампиони, заобикаляйки всички 
потенциални пречки.   
 
Доставчици на образователни услуги 
Значението на онлайн инструментите за обучение в това състояние на пандемия 
завладява света. Комбинирането на електронното обучение с няколко различни метода 
за предоставяне на информация, включително уеб-базирани курсове, 
видеоконференции, софтуер за сътрудничество и електронно обучение на живо, 
действа като катализатор за институциите, както и за организациите, за да продължат 
без прекъсване работата си. Използването на LMS платформи за видеоконферентна 
връзка доведе до по-добър потребителски опит и импровизирани програми за обучение 
за повишаване на производителността и ефективността. С подобни инициативи можете 
да провеждате обучителни сесии, да намалите непродуктивното време за пътуване, като 
дадете възможност на повече обучаеми да завършат курсовете от всяко възможно 
устройство за по-кратък период, достигайки до повече обучаеми в различни области на 
ниска цена. 
 
Доставчици на здравни услуги  
Платформата за видеоконференции, която премахва пространствените бариери, 
предлага на доставчиците на здравни услуги средство за връзка с пациенти, намиращи 
се на отдалечени места. Специалистите могат да обмислят въвеждането на онлайн 
обучение в медицинското образование чрез видеоконферентна връзка. Тя предлага 
видео с най-добро качество, а освен това е и рентабилна. Освен това чрез 
видеоконферентна връзка можете да държите лекарите в течение на последните 
иновации в тяхната област. Възможно е също така сесиите да се записват, така че 
обучаващите се да могат да ги гледат по-късно. Тези видеоконферентни класове могат 
да помогнат на лекарите да автоматизират предоставянето на продължаващо обучение 
за медицинските сестри, фармацевти и други професии, свързани със здравеопазването. 
 
Малък и среден бизнес 
В състоянието на пандемия много малки и средни предприятия преминаха към 
виртуален бизнес. Те разчитат на видеоконферентната връзка, за да наемат отдалечени 
екипи, както и за да предоставят обучение. С подходящите решения за 
видеоконференции и поддръжката за споделяне на екрана ще дадете възможност на 
вашите глобални екипи да бъдат по-свързани, продуктивни и ангажирани. Освен това 
ще ви помогне да поддържате човешки връзки, независимо от физическото 



ACTIVE THROUGH EDUCATION HANDBOOK 42

местоположение, ще ускори вземането на решения и също така ще подобри 
способността ви за сътрудничество в световен мащаб.  
Интервюта за проверка 
Видеоконферентната връзка е особено ефикасна за първоначалните интервюта за 
проверка. Така че, превръщайки ги във "виртуални" срещи, предприятията могат да 
ограничат инвестициите в пътувания до тези бъдещи служители, които заслужават 
сериозно внимание. 
 
Видеоконферентна връзка и VOIP 
С бързо и сигурно средство за комуникация екипите могат да продължат практиката, за 
да продължат да работят от отдалечено място. Освен това е изключително важно да се 
даде приоритет на производителността с наличността и поддръжката на решенията за 
видеоконференции. Макар да обхващат други технологии като VOIP, решенията за 
видеоконферентна връзка позволяват провеждането на бизнес срещи лице в лице в 
реално време. Освен това не е необходимо нито едно лице от двете страни на 
конференцията да напуска бюрото си, докато срещата е планирана.  Дистанционното 
обучение получава огромен тласък от видеоконференциите, когато е съчетано с 
приложения за споделяне на данни. Това е равносилно на сътрудничество, което води 
до фантастични резултати за всички заинтересовани учащи. Възможността за 
споделяне на учебни материали чрез видеоконферентни сесии и за едновременно 
виждане и чуване от двете страни в реално време е творчески и печеливш начин за 
подобряване на обучението. 
 
Благодат за бъдещето 
Появявайки се като най-новата интернет златна мина, видеоконферентната връзка 
продължава да осигурява персонализиран и приобщаващ подход към бизнеса и е 
предназначена да остане в дългосрочен план. Предприятията са си поставили за цел да 
намалят работната си сила, което ще спести време за пътуване, ще намали офис 
пространството, инфраструктурата, логистиката. Освен това ще продължи да се доказва 
като ангажиращ инструмент за комуникация в бизнеса във времето. 
 
10 причини да използвате видеоконференции 
Ако все още не сте използвали видеоконферентна връзка, вероятно се замисляте за 
това. Докато претегляте възможностите си и решавате дали е подходяща за вас, нека 
разгледаме 10 предимства на видеоконференциите: 
1. Подобрява комуникацията  
Независимо дали сте собственик на малък бизнес, или сте част от голяма компания, 
ясната комуникация е от решаващо значение за разбирането на проектите, 
определянето на очакванията и постигането на целите. Видеоконферентната връзка 
може да ви помогне: В доклад на Forbes се казва, че "хората обработват визуално много 
по-бързо и по-точно, отколкото текст или аудио". И в сравнение с аудиоконференциите 
"62% от ръководителите са съгласни, че видеоконференциите значително подобряват 
качеството на комуникацията. Освен това 50 % от анкетираните смятат, че 
видеоконференциите подобряват и степента на разбиране". С възможността да 
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поддържат визуална представа за другите хора в срещата участниците ще бъдат по-
ангажирани, ще се занимават по-малко с различни задачи и ще се настроят да 
обработват и разбират по-ясно. 
2. Помага за изграждане на взаимоотношения   
Когато се срещате лице в лице, можете да установите лична връзка, да възприемете 
вербалните и невербалните сигнали и да започнете да изграждате доверие. И макар че 
може да има критични отношения, поради които ще трябва да пътувате, 
видеоконферентната връзка може да ви помогне да преодолеете пропастта за всички 
останали срещи, като същевременно ви помага да се свържете на лично ниво както с 
клиенти, така и с членове на екипа и отдалечени работници. За скептиците сред нас, 
проучванията показват, че видеоконферентната връзка се счита за широко 
разпространен полезен инструмент и помага на хората да изграждат взаимоотношения 
във и извън техните компании. 
3. Спестява пари  
Като дава на екипа ви лесен начин да се срещне лице в лице, видеоконферентната 
връзка осигурява съвместна работа "на живо" без разходи за пътуване. Това означава, 
че не са необходими самолетни билети за обучения, конференции, големи срещи и 
всички събирания между тях - така че можете да съсредоточите ценните си ресурси 
другаде. Освен това, благодарение на възможността за виртуални срещи, можете да 
наемете най-добрите таланти и да им позволите да работят навсякъде. И след като се 
почувствате удобно с технологията, тя може дори да ви вдъхнови да разширите 
дистанционната си работна сила - така че да можете да привлечете най-добрите 
таланти, независимо къде живеят, и да спечелите предимство пред конкуренцията. 
Цялостно решение като Microsoft Teams осигурява видео, аудио, чат, споделяне на 
екрана, запис и др. в рамките на един потребителски интерфейс. Това ви помага да 
избегнете жонглирането с множество доставчици или да губите ценно време в 
превключване между услугите или в отстраняване на проблеми. 
4. Спестява време  
Тъй като можете да се срещате практически навсякъде, технологията за 
видеоконференции ви позволява да спестите време за пътуване - така че можете да 
отделяте по-малко време за срещи и повече време да се съсредоточите върху по-
належащата работа. Но тя може да ви помогне да спестите време и по други начини. 
Като организирате среща, вместо да работите по даден проблем през електронна поща, 
можете да премахнете смущенията, причинени от потока от съобщения, да намалите 
объркването (и необходимостта от дълги дискусии) и да съгласувате по-бързо екипа си, 
което помага да се намали времето, необходимо за изпълнение на проекти или задачи. 
5. Оптимизира сътрудничеството 
Най-добрата технология за видеоконферентна връзка предоставя повече предимства, 
отколкото само начин да виждате и чувате екипа си. Тя предлага функции като 
споделяне на екрана и редактиране на документи в реално време, така че за всеки е 
лесно да разгледа необходимите му файлове, да допринесе за дискусията и да създаде 
култура на работа във вашия бизнес. С ангажирани служители, които работят заедно, 
независимо дали са в офиса, на път, понякога отдалечено или винаги у дома, ще 
вземате по-бързи и по-информирани решения с данни от различни места и часови зони. 



ACTIVE THROUGH EDUCATION HANDBOOK 44

 
6. Подобрява ефективността  
По-ясната комуникация чрез вербални и невербални сигнали, споделянето на екрана, 
съвместната работа в реално време и възможността за присъединяване от почти всяко 
място правят видеоконференциите начин за по-ефективно използване на времето на 
всички. Приключването на срещите в установено време също помага на хората да се 
придържат към програмата и темата, а най-хубавото е, че видеоконферентната връзка е 
толкова гъвкава, колкото искате да бъде - така че е лесно бързо да се включите в 
мозъчна атака, да отговорите на въпрос на клиент, да започнете спонтанно виртуално 
събиране или да извършите редовна проверка. 
7. Увеличава производителността  
Тъй като видеоконференциите улесняват съвместната работа по документи в реално 
време, няма да се налага да се борите с дълги вериги от имейли, изгубени съобщения, 
коментари в документите и проблеми с контрола на версиите - всичко това може да 
доведе до объркване, недоразумения и забавяния. Като имате възможност да се 
включите в разговор и да си сътрудничите в реално време, можете да гарантирате, че 
всеки има право на глас, че всички отзиви са включени и че на въпросите се отговаря 
незабавно. И можете бързо да се съберете като екип, за да се уверите, че всички 
разбират проекта, преди да напуснете срещата. Освен това, тъй като 
видеоконференциите елиминират необходимостта от пътуване, екипът ви може да 
посвети повече време на по-важни въпроси, свързани с работата или живота, дори в 
дните, в които има срещи. Така предпочитат да работят съвременните служители - с 
повече гъвкавост, мобилност и връщане на времето в натоварения им ден. 
8. Улеснява планирането на срещи  
Ако членовете на вашия екип пътуват редовно, планирането на срещи може да бъде 
предизвикателство. Но с видеоконферентната връзка те могат да се присъединят към 
тях практически отвсякъде, включително от таксита, хотелски стаи, летища, домашните 
си офиси и др. И тъй като могат да го правят с помощта на почти всяко устройство, 
планирането на срещи лице в лице и информирането на всички е по-лесно. С по-
гъвкави програми и контрол върху протичането на работния ден екипите могат да 
отделят повече време за преследване на възможности за бизнес растеж, а 
дистанционните работници се ангажират и задържат по-лесно. 
9. Създава последователни и точни записи  
Когато провеждате лична среща или само аудио разговор, воденето на записки 
обикновено се възлага на някой от екипа ви. А предвид бързото темпо на разговорите, 
подробностите лесно могат да се пропуснат. Но с технологията за видеоконференции, 
която също така ви помага да записвате и транскрибирате сигурно , можете да запазите 
всички подробности непокътнати. Не само това, но можете да се върнете към тях при 
възникване на въпроси и да споделите сесията с тези, които не са могли да присъстват, 
което улеснява подготовката на всички за успех. 
10. Позволява събития на живо  
Независимо дали искате да се свържете с целия си екип, с пълния списък на клиентите 
си или с обществеността, инструментите за видеоконференции могат да ви помогнат. 
Със силата да споделят посланието ви визуално, тези инструменти ви дават възможност 
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да организирате панелни дискусии, уебинари, представяния на продукти и други - за 
аудиторията в офиса ви или по целия свят. 

 

Идеи за цифрово обучение, насочено към възрастните хора 
Във всички страни от ЕС се наблюдава ускорено застаряване на населението. Това 
означава, че неправителствените организации, социалните организации и местните и 
регионалните публични органи трябва да са готови да отговорят на образователните 
нужди, които възникват по отношение на тази възрастова група. 
Що се отнася до съдържанието на обучението, инициативите, включващи или насочени 
конкретно към възрастните хора, обикновено обхващат по-систематично умения, 
свързани основно с употреба на цифрови устройства (често предоставяни от асоциации 
или университети за трета възраст), създаване на цифрово съдържание, онлайн 
безопасност и решаване на проблеми, отколкото инициативите, предназначени за други 
социални или възрастови групи. Отправна точка за обучението трябва да бъде 
жизненият свят на човека и неговият опит. Това означава, че по-възрастните хора, 
които ще бъдат обучавани, трябва да участват в концепцията и планирането на 
курсовете за обучение. 
Съвсем скорошно проучване на тема "Насърчаване на медийната грамотност сред по-
възрастните хора" (Päivi Rasi, Hanna Vuojärvi, Susanna Rivinen - University of Lapland, 
Rovaniemi, Finland), публикувано през май 2020 г., предлага систематичен преглед на 
разбирането за това как да се насърчава медийната грамотност сред по-възрастните 
хора и подчертава някои критични точки и отворени въпроси, които засягат 
възприемането на нуждите, изразени от по-възрастните хора по отношение на тяхната 
медийна грамотност. Според прегледа теми като творчеството и цифровото участие на 
възрастните хора все още не са във фокуса на изследванията по отношение на 
интервенциите за медийна грамотност. Вместо това фокусът до голяма степен е върху 
компетентността на възрастните хора да използват цифрови технологии, докато почти 
не са правени изследвания относно способността на възрастните хора да разбират 
онлайн информация или да създават цифрово съдържание за по-добро участие в 
обществото. 
Освен това в прегледа се подчертава значението на подхода, основан на потребностите. 
Това би включвало насърчаване на самооценката на възрастните хора като потребители 
на цифрови технологии и медии, като същевременно се осигурява социална подкрепа за 
ученето. В тази връзка прегледът потвърждава предимствата на обучението "връстници 
обучават връстници" и на подходите между поколенията в обученията по медийна и 
цифрова грамотност за възрастни хора. Избраният подход за развиване на цифровата и 
медийната грамотност на възрастните хора се различава и от инициативите, насочени 
към други възрастови и социални групи.  
 
Въпреки че нуждата от цифрова грамотност сред възрастните хора е очевидна, както и 
при другите възрастови групи, много малко инициативи са насочени към възрастните 
хора, като по-голямата част от съществуващите примери са насочени към децата. По 
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очевидни причини нито една инициатива, включваща или насочена към по-възрастните 
хора, не се осъществява в рамките на формалното образование. 
 

Казус 13 - Възрастните хора в цифровите общности 
 

Държава,  
където е въведена практиката 

Гърция 

1. Заглавие 
Възрастните хора в цифровите общности 

2. Вид на практиката - семинар 
3. Цели на обучението  

Целта на проекта е чрез еднодневни обучителни семинари (5 часа) да се обучат 
200 души на възраст (60+) от 10 гръцки града за безопасното използване на 
финансови продукти, услуги и процедури. Възрастните хора са в неравностойно 
положение по отношение на способността да използват финансови продукти и 
услуги, тъй като повечето от тях не са свикнали с управлението и използването 
им. 

 Описание на практиката 
Те ще научат: А) безопасно използване на кредитна/дебитна карта, Б) онлайн 
банкиране - покупки, В) защита на банкова сметка, Г) управление на кредити, Д) 
специални ползи за възрастните хора от услуги от общ интерес 
Петдесет (50) от обучаемите (по 5 души от учебна лаборатория/град) ще бъдат 
избрани да предоставят доброволен труд по предмета на програмата за обучение, 
която са посещавали. Очакваният брой 252 души ще се възползват от проекта по 
време на неговото изпълнение (Бенефициенти). Проектът се провежда в различни 
гръцки градове. 
Изпълнението на проекта включва следните дейности: 
1) Информиране, повишаване на осведомеността, разпространение на 
информация 
2) Опознаване на нуждите на бенефициентите 
3) Наръчник за използване на финансови продукти, услуги и процедури 
4) Обучителни семинари № 1 - № 10 
5) Семинари за оценка № 1 - № 10 
6) Избор на 5 обучаеми за всеки семинар за обучение за създаване на местен екип 
за обслужване 
7) Създаване на мрежа между местните клонове и централния щаб за подкрепа 
8) Създаване на клуб за членовете и архив на съответните дейности 
9) Съобщение за пресата 
10) Изграждане на капацитет 

5. Адресати на целевата група - Хора над 60 години 
6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 

5 часа 
7. Необходими материали/ресурси 

Не са необходими 
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8. Въздействие на практиката 
Уязвимите групи са овластени, а социалното включване е успешно.  Има огромен 
брой желаещи да участват в следващите семинари и това е големият успех на 
проекта. 

9. Име на инициатора (организация/автор/обучител)    
''Съюз на работещите потребители в Гърция'' 

10. Уебсайт: https://www.activecitizensfund.gr/en/project/self-assisted-use-of-financial-
products-services-and-processes-from-the-elderly/ 

 
 

Казус 14 - Активни 60+ 
 

Държава,  
където е въведена практиката 

Полша 

1. Заглавие 
Активни 60+ 

2. Вид на практиката  
- поредица от курсове за обучение и семинари в областта на цифровата 
грамотност 

3. Цели на обучението  
- Насърчаване на възрастните хора да използват технологични решения и 
информационни и комуникационни технологии в ежедневието 
- Подобряване на способността на възрастните хора да използват компютри и 
да не се страхуват от тях 
- Придобиване и подобряване на цифровите умения на хората над 60 години 
- Запознаване на участниците с различни електронни услуги и 
комуникационни платформи 
- Насърчаване на активен живот в старостта 

4. Описание на практиката 

По време на обучението възрастните хора могат да се запознаят с 
функционалността на ИКТ устройствата, като например компютър, лаптоп, 
смартфон, таблет или дори обикновен мобилен телефон, и да преодолеят бариери, 
вариращи от основни до по-напреднали технологии, като например операционен 
софтуер и интернет.  

 Благодарение на семинарите за електронни услуги (месинджъри, помощник на 
електронното пазаруване, обработка на цифрови снимки) възрастните хора 
свикнаха да пазаруват онлайн, да използват социалните медии и успяха да 
опознаят тайните на цифровата фотография. 

Освен това по време на семинарите бяха осъществени и интеграционни дейности. 

Упражнения 
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Практически упражнения (с подкрепата на обучителя, ако е необходимо) - 
участниците можеха сами да изпробват и да работят с устройствата. 

Методология  

Формата и методологията на курсовете по ИКТ за възрастни хора бяха 
подготвени, като бяха взети предвид нуждите и възможностите в областта на ИКТ 
на хората от тази целева група. Да се привлекат лица над 60 години да се 
занимават активно с цифрови инструменти понякога не е толкова лесно. Идеята и 
решението е да ги убедим, че ИКТ, медиите, интернет могат да бъдат полезни в 
много практически аспекти от живота на хората, а след това да ги насърчим да 
използват ефективно всички тези средства.  

Също така учебната среда е много важна за тази група учащи се и трябва да бъде 
физически и психологически подходяща. 

5. Целева група, към която е насочена 
Възрастни хора над 60 години 

6. Продължителност на курса и последващи дейности, ако има такива 
поредица от кратки курсове/семинари по 2-4 часа всеки 

7. Необходими материали/ресурси 
Стая с интернет връзка 
Лаптопи, смартфони/мобилни телефони, таблети  
Компютърна лаборатория и подходящ софтуер 

8. Въздействие на практиката 
Участниците са придобили умения да използват възможностите, които предлага 
цифровият свят - те са разширили своята цифрова грамотност, придобили са 
знания и умения за цифрова комуникация, интернет сигурност и безопасно 
поведение в интернет среда. 
Тези курсове укрепиха позициите на по-възрастните хора по отношение на 
технологичните умения, увеличиха способността им да използват новите 
технологии и предотвратиха социалното или цифровото изключване. 

9. Име на инициатора/обучителя 
Организация: Фондация за развитие на предприемачеството в Силезия 

10. Уебсайт: www.sfwp.gliwice.pl  
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Заключения и препоръки    
 

Цифровото изключване е реалност, която засяга възрастните хора и хората от общности 
в неравностойно положение: в този смисъл уязвимите групи са по-изложени на риск да 
нямат достъп до ИТ оборудване или интернет, за да могат да участват в обучението. 
Ето защо действията, насочени към преодоляване на цифровото неравенство, трябва да 
бъдат ориентирани към комплексна инициатива, която отчита редица различни фактори 
на социално и индивидуално равнище. Анализът предлага като потенциални нужди от 
обучение за повишаване на цифровите компетентности и цифровата грамотност на 
възрастните хора чрез софтуерни умения и чрез използване на интернет. 
 
При направения кратък преглед на изследванията беше установено следното: 
1. По отношение на съдържанието на обученията, инициативите, насочени 
конкретно към възрастните хора, обикновено обхващат по-систематични умения, 
свързани с основната употреба на цифрови устройства, създаване на цифрово 
съдържание, онлайн безопасност и решаване на проблеми, отколкото инициативите, 
предназначени за други социални или възрастови групи.  
2. Отправна точка за обучението трябва да бъде жизненият свят на човека и 
неговият опит. Това означава, че по-възрастните хора, които ще бъдат обучавани, 
трябва да участват в концепцията и планирането на курсовете за обучение. 
3. В прегледа се подчертава значението на подхода, основан на потребностите. 
Това би включвало насърчаване на самооценката на възрастните хора като потребители 
на цифрови технологии и медии, като същевременно се осигурява социална подкрепа за 
обучението.  
4. Прегледът потвърждава предимствата на обучението "връстници обучават 
връстници" и на подходите между поколенията в обученията по медийна и цифрова 
грамотност за възрастни хора. 
 
БИБЛИОГРАФИЯ / УЕБГРАФИЯ 

 

• Adult education and training in Europe – Eurydice Report - Publications Office of the European Union, 2021 

• https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/adult_education_and_training_in_europe_2020_21.pdf 

• https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital 
• https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion 

• https://www.researchgate.net/publication/361336080_Digital_Literacy_of_Older_People_and_the_Role_of_Intergenerational_Ap

proach_in_Supporting_Their_Competencies_in_Times_of_COVID-19_Pandemic 

• https://digitol.eu/wp-content/uploads/2020/09/DIGITOL_Overall_Report_.pdf 

• „Promoting Media Literacy Among Older People” ” (Päivi Rasi, Hanna Vuojärvi, Susanna Rivinen - University of Lapland, 

Rovaniemi, Finland) - https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0741713620923755 

 


