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Уважаеми читатели, 
 
Добре дошли в нашия втори бюлетин. Можете да прочетете посланията от партньорите по 
проекта Silver Code, и ще откриете колко голямо развитие има по проекта, както и в отделните 
страни по отношение на възрастните хора като потребители на ИКТ и създатели на ИКТ 
съдържание.  
Европейската седмица на кодирането наближава, конференции се провеждат в цяла Европа, 
изключването от света на цифровите технологии и техно стресът на възрастните хора 
намаляват... Животът се завръща след дълго горещо лято. 
 
 

Новости по проекта 
 
Втората партньорска среща се проведе в 
Любляна, Словения 
 
Любляна, 25ти – 26ти май, 2017 
 
Партньорите по проекта се срещнаха в 
столицата на Словения за международна 
среща, посветена на прегледа на 
извършената от партньорите работа, но и 
на планирането на бъдещите им задачи. 
Програма на срещата? Първо, проведе се 
задълбочена дискусия за проведеното в 
страните партньори проучване относно 
цялостната компетентност на възрастните 
хора по отношение на ИКТ и желанието им 
да участват в обучение по програмиране. В 
някои от страните достигането на 
възрастните хора се оказа 
предизвикателство, тъй като 
програмирането се възприема като 
занимание на младите хора.  
Втора точка по дневния ред беше 
разработването на съвместен учебен план 
от партньорите на базата на техния 
професионален опит. 

Електронната страница на проекта беше 
разработена от португалския партньор по 
проекта. 
Партньорите се обединиха около обща 
матрица за обработване на данните от 
направеното проучване.  
Брошура на проекта беше разработена и 
отпечатана на всички езици на партньорите.  
 
 
 
И сега, въпрос към читателите.  
Запознати ли сте с Индекса за 
Дигиталната компетенстност във 
Вашата страна? 
 
 
 

Интервю с Душана Филдзейн за словенската национална 
телевизия 

Снима: Karina Sirk 

http://www.digitalcountryindex.com/countrydetails.php?country=BG
http://www.digitalcountryindex.com/countrydetails.php?country=BG


Случващото се в страните партньори 
 
Словения 
Словенският университет на третата възраст 
организира симпозиум за е-възрастни в 
рамките на е-региони, Любляна, Септември 
2017 
Университет на третата възраст в Словения 
се фокусира върху все по-настоящите 
въпроси, засягащи възрастните хора; 
сребърната икономика и въпроса за 
цифровото включване/изключване на 
възрастните хора. По този повод се 
организира симпозиум на E-възрастните от 
словенския университет на третата възраст 
и неговите студенти, обединяващи 
професионалисти и изследователи от 
различни среди, които са чувствителни към 
проблемите на възрастните хора и тяхното 
социализиране. Цифровото включване на 
възрастните хора, както може да се 
предположи, е свързано с равенство, 
докато цифровото изключване се отнася 
най-вече до неравенствата между 
поколенията и социалните групи. "Освен 
това цифровото включване е свързано с 
взаимосвързаността на индивидите и 
организациите в съвременното мрежово 
общество", беше подчертано в доклад на 
Душана Финдезен, представител на 
словенския партньор по проект Silver Code. 

От интервюто с Катя Корен Ошилък, 
публикувано на платформата EPALE от 
Университетът на третата възраст в 
Словения. 
"Цифровата грамотност и Европейската 
седмица на кодекса. Цифровата грамотност 
не е точно знание и цифрови умения, а 
също така и ниво на способности, 
необходими за разбирането на 
програмирането. Катя  Корен Ошилък не е 
завършила ИКТ. Учи комуникационни науки 
и в момента е посланик на Европейската 
седмица на кодирането."(...) 

"Европейската седмица на кодирането? 
Всичко започна през 2013 г. с изграждането 
на европейска стратегия за единния цифров 
пазар, като се увеличи максимално 
потенциалът на ИКТ. Младите асистенти на 
Европейската комисия предложиха 
кодирането на всички да бъде нещо 
наистина свежо, ново и преди всичко 
необходимо в съвременното и бъдещото 
общество. Програмирането трябва да бъде 
част от учебната програма, за да помогне на 
младите хора да разберат какво седи зад 
техните любими социални мрежи, като 
Facebook и т.н. Трябва да повишат интереса 
си към кодирането, да станат 
наблюдателни, да стимулират мисленето и 
разбирането, че истината е нито уникална, 
нито окончателна"(...). »В Словения 53% от 
населението са поне основни потребители 
на интернет. В Европа най-високи проценти 
на седмично ползване на интернет се 
срещат в скандинавските страни, 
Люксембург и др. В Нидерландия 
процентите са около 90% или повече, най-
ниското ниво на седмично използване на 
интернет е наблюдавано в Румъния, 
България и Италия. Половината от 
населението им или повече не използват 
интернет ежеседмично. Въпреки това броят 
на потребителите, които не ползват 
интернет или лица, които никога не са 
използвали интернет, намалява в Европа, 
все още 20% от населението на ЕС не 
използва Интернет. (Доклад за напредъка 
по Програмата в областта на цифровите 
технологии 2014 г. - "Цифрово включване и 
умения" в "Дигитално приобщаване и 
умения", 2015 г.)." "В Словения има няколко 
инициативи, важни за разпространението 
на програмирането, сред които CodeCatz. 
CodeCatz е основател на Django Girls Store, 
организация с нестопанска цел, която дава 
право и помага на жените да организират 
безплатни, еднодневни семинари за 
програмиране, като предоставят 
инструменти, ресурси и подкрепа. Целта им 
е да привлекат повече невероятни жени в 



света на технологиите и да увеличат 
разнообразието в техническата общност. Те 
вярват в това. Те правят технологията по-
достъпна чрез създаване на прости 
инструменти и ресурси, създадени с 
емпатия. Повече:  
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/technolog
y-people-and-everyone-should-be-able-build-
it 
 

Австрия 
Във Виена бъдещето ще е дигитално 
Във Виена, Австрия, конференцията 
DigitalDays2017 ще се проведе от 20 до 21 
септември 2017 г. във Виенския 
университет. Този път, разбирането и 
прилагането на технологии за хора от 
всички поколения е основна тема на 
конференцията. Технологиите и услугите в 
областта на автономното остаряване имат 
за цел да стимулират независимостта, 
социалното участие и качеството на живот 
на възрастните хора. Експерти по темата ще 
демонстрират възможностите на тези 
технологии. Освен това ще бъде представен 
проект WAALTeR (Wiener AAL TestRegion), 
който се занимава с демографските и 
здравни предизвикателства, както и с 
повсеместното дигитализиране на 
ежедневието. 
 

България 
Да дадем тласък на талантите на 
възрастните хора 
В България Международният ден на 
възрастните хора- 1 октомври, стана 
възможност да се подчертае важният 
принос на възрастните хора към 
обществото. Темата на годината? "Влизане 
в бъдещето: използване на талантите на 
възрастните хора, приноса им и тяхното 
участие в обществото". Не звучи ли 
познато? Не е ли проектът Silver Code 
ангажиран със същите цели, тъй като 
формирането на цифрови умения у  
възрастните хора изглежда е едно от най-
модерните средства за подкрепа на 
свободата на възрастните да се изразяват, 

да бъдат предприемчиви, да споделят 
своите знания и да допринесат в много 
области от нашия общ живот. Дружество 
"Знание" ще използва тази възможност, за 
да направи проекта по-видим. Ще участва в 
инициативата на Фондация Лале "Общество 
на всички възрасти". Що се отнася до 
развитието на проекта "Silver Code"... 
Реализирането на обучителни модули 
понастоящем е най-важната задача и най-
видимата сред различните задачи и 
дейности по проекта. 
 

Италия 
В Италия кодирането определено е 
междупоколенческо 
Седмицата на кодирането "е инициатива на 
обикновени хора, която има за цел да 
представи кодиране и цифрова грамотност 
на всички по забавен и ангажиращ начин". 
Ще се проведе от 7 до 22 октомври 2017 г. 
Ще има много инициативи, свързани с 
кодирането и изчислителното мислене, 
отворени за всички хора. Eurocrea Merchant 
ще организира и специално събитие на 21 
октомври в рамките на техен проект, 
финансиран по програма "Еразъм +", 
"Насърчаване на кодирането на 
образованието в Европа" в Италия, близо 
до Милано, където възрастни, деца, техните 
дядовци и баби ще взаимодействат в 
"Ежедневните семинари по кодиране", за 
да отпразнуват заедно седмицата на 
кодирането. Междупоколенческото учене 
се определя като "дейности или програми, 
които увеличават сътрудничеството, 
взаимодействието или обмена между две 
или повече поколения. Те включват 
споделяне на умения, изграждане на 
знания и т.н. между старите и младите". 
 

Полша 
Да знаеш, да бъдеш, да вършиш, да 
принадлежиш - ученето на възрастните хора 
за тяхното социално и цифрово включване 
Полската национална агенция номинира 
най-изявените проекти по програма"Еразъм 
 

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/technology-people-and-everyone-should-be-able-build-it
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/technology-people-and-everyone-should-be-able-build-it
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/technology-people-and-everyone-should-be-able-build-it


+" за националната награда "EDU-Inspiracje 
2017" ("EDU-Вдъхновение 2017"). Сред тях е 
проектът "Ключови компетенции за 
обучение през целия живот в 
образованието на възрастните хора", 
разработен от Фондация "Pro Scientia 
Publica", насочен към личностното развитие 
на възрастните хора и придобиването на 
ключови компетентности за живот в 
информационното общество. Макар че е 
най-бързо разрастващият се сегмент на 
ползвателите на ИКТ, възрастните хора все 
още се считат за най-уязвимата социална 
група в ерата и областта на информатиката 
и новите технологии, изложени на риск от 
социално и цифрово изключване. Затова 
възрастните хора бяха целевата група на 
проекта. Проектът отговаря на два вида 
потребности на възрастните хора; нуждите, 
произтичащи от дефицити, и нуждите на 
развитието. Проектът доведе главно до 
разработването на образователна 
програма, насочена към подпомагане на 
социалните и междуличностни умения на 
възрастните хора (умения за слушане), 
чуждоезикови умения и ИКТ компетенции . 
Използваните методи: история на живота, 
биографично учене и биографично писане в 
семинари за възрастни хора. Учебната 
програма се предлага на английски, полски 
и италиански език. 
 

Португалия 
Защо да не се регистрирате за конференция 
в Лисабон? 
Както се съобщава на нашата страница във 
Facebook, SilverCode беше представен от 
AidLearn на Международната научна 
конференция за образователни проекти за 
възрастни хора през февруари 2017 г. в 
Порто, Португалия. Сега сме доволни да ви 
поканим на предстоящото второ издание на 
тази конференция в Лисабон, насърчавана 
от RUTIS (Асоциацията на мрежата за 
университети на третата възраст) с 
подкрепата на нейните национални и 

международни партньори, включително 
AidLearn. С подкрепата на Консорциума 
Porto 4 Aging Consortium и Лисабонския 
градски съвет, II. Международна научна 
конференция за образователни проекти за 
възрастни хора, която ще се проведе в 
Лисабон от 30 до 31 октомври 2017 г. Цели: 
(1) Разпространение на резултатите от 
образователните проекти за възрастни 
хора, разработени в световен мащаб; (2) 
Насърчаване на обучението през целия 
живот, особено за възрастните хора и (3) 
Регулиране на световната мрежа от 
образователни проекти за 50+. За 
допълнителна информация и регистрация 
посетете http://lisbon2017.rutis.pt 
 

Румъния 
В света на новите технологии младите хора 
са местни, докато възрастните хора са 
мигранти 
Университетът по политехника в гр. 
Тимишоара, румънският партньор в проекта 
Silver Code, установява насоките за 
обучение на възрастните хора в областта на 
кодирането. Защо възрастните хора трябва 
да умеят да кодират? Да повишат 
цялостните си компютърни умения, да се 
запознаят с езика на кодирането. Младите 
хора са израстнали с новите технологии, 
докат по-възрастните се опитват да се 
задържат на гребена на вълната, следвайки 
по-младите. Те нямат около тях други хора, 
от които могат да учат ежедневно. Те 
харесват традиционните медии и не им се 
нрави технологиите да завладяват 
ежедневието им. Така че, обучителната 
програма цели да  направи възрастните 
хора по-уверени и да им даде възможност 
да имат обща тема, която да обсъждат с по-
младите поколения. Модулите, които 
трябва да бъдат разработени, са: основни 
дигитални умения; изчислително мислене; 
запознаване в дълбочина с цифровия език; 
основи на компютърното програмиране; 
ежедневно кодиране.  

 

http://lisbon2017.rutis.pt/


Партньорството 
 

Координатор на проекта е Дружество „Знание” (България) 

Партньорите – Eurocrea Merchand (Италия); Словенският университет на третата възраст UTŽO 
(Словения), Die Berater (Австрия), AidLearn (Португалия); Университет по политехника в гр. 
Тимишоара (Румъния); Университетът на третата възраст във Вроцлав (Полша) 

 

Следете ни! 

 

 
 
 
 
 

Интернет страница: silvercodeproject.eu 

Facebook: www.facebook.com/projectsilvercode/ 

http://www.znanie-bg.org/
http://www.eurocreamerchant.it/en/
http://www.utzo.si/
http://www.dieberater.com/
http://www.aidlearn.pt/
http://upt.ru/
http://upt.ru/
https://international.uni.wroc.pl/en
http://silvercodeproject.eu/
http://www.facebook.com/projectsilvercode/

