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Уважаеми читатели,  
 
Добре дошили в нашия трети бюлетин. Прочетете посланията от 
партньорите по проект Silver Code и вижте какво ново се е случило по 
проекта.  
 
НОВОСТИ ПО ПРОЕКТА 
 
3та международна среща по 
проекта се проведе в Милано,  
Италия, на 13ти и 14ти ноември, 
2017 г.  
 
Партньорите по проекта се 
срещнаха в Милано за финалното 
обсъждане на обучителните 
материали. 
 
Имаме удоволствието да споделим 
последния прочит на обучитления 
курс: Курсът ще се състои от 5 
модула:  
 
Модул 1 ще бъде въведение в 
основни дигитални умения 
(запознаване с хардуера, ползване 
на браузър или текстови редактор). 
 
Модул 2 ще Ви представи основите 
на програмирането, чрез езици като 
HTML, CSS или Javascript. Също 
така, това е мястото, където ще 
можете да създадете вашата малка 
уеб апликация! 
 
Модул 3 ще ви предостави важни 
елементи от логическото мислене, 
като ви запознае с преносимите 

умения. Ще се научите как да 
анализирате различни въпроси и да 
решавате проблеми чрез 
дигиталните си умения. 
 
Модул 4 ще се задълбочи в 
основите на програмирането, 
запознавайки ви с повече езици за 
програмиране. 
 
Модул 5 – Програмиране всеки ден 
– ще ви запознае с много примери 
за програмиране при ежедневни 
операции. Ще се изненадате от 
уменията си за нов прочит на много 
от тях! 
 

 
 

И ако сте заинтересован да вземете 
участие в това вълнуващо 
обучение, моля, свържете се с нас и 
си резервирайте място! 



СЪОБЩЕНИЕ ОТ СЛОВЕНИЯ 

По време на Европейската седмица 
по програмиране, в словенския 
Университет на третата възраст се 
проведе обучение по анимиране за 
техните студенти. Изключването от 
дигиталните технологии (на 
възрастните хора) води до 
вътрешно социално разделение и 
до отслабване на социалните 
връзки, което не е добре за никого; 
нито за поколението, което е 
родено дигитално грамотно след 
1990 г, нито за възрастните хора, 
които си остават вечни мигранти в 
света на технологиите (Душана 
Финдайзен). Няма конкретни данни 
за възрастните хора, но във 
възрастовата категория 15-74  в 
Словения (която се намира на 17 
място от страните членки, що се 
касае до индекса дигитализация), 
около 43% ползват компютърни 
програми на базово ниво поне 
веднъж седмично. Карина Сирк 
представи резултатите от проекта 
Silver Code и изглежда интересът  
на възрастните хора към 
програмирането е висок (повече от 
40% от запитаните го потвърдиха). 
Участниците в демонстрационното 

обучение по програмиране също 
заявиха интерес. Те се интересуват 
от промяната на алгоритмите. Те са 
запознати с двоичното броене. 
Някои знаят как да съставят 
алгоритъм. Имат ентусиазъм да 
кодират без компютър: как да се 
разхождат до село, когато има 
малко пари. Тази част от 
обучението се проведе от Катя 
Корен Ошляк, посланик на 
кодирането (Източник : Карина 
Сирк). Седмица по-късно 
резултатите от това обучение бяха 
представени от тримата учители по 
националното радио, Словения 1 
 
СЪОБЩЕНИЕ ОТ АВСТРИЯ 
Първият Фестивал за Дигитална 
поезия, Виена, се проведе на 20 
ноември 2017 г. от 19:30 часа в 
Kontaktraum, ТУ Виена. Поезия Код 
е каквото искате да бъде, стига да 
има нещо общо с програмните 
езици. 
Какво е Поезия КОД? 
От стихотворения, които използват 
структурата и ключовите думи на 
езиците за програмиране, оди в C 
++, от изпълненията на думи, които 
се отнасят до програмирането на 
текстовете на машинния език, 
всичко, включително и 
изпълнимите скриптове, които 
правят вашия лаптоп да звучи като 
У.Б. Йейтс – всичко това и много 
повече би могло да бъде Поезия 
Код. Това, което искаме е, е да 
експериментирате къде човешкия и 
компютърния език могат да се 
срещнат и да се случи нещо ново! 

Събитието беше организирано от 
Корнелия Травничек, Сабрина 
Бърчър, Габриел Грил и Едит Сару. 
Повече информация може да 
намерите на https://codepoetry.at. 

https://codepoetry.at/


СЪОБЩЕНИЕ ОТ БЪЛГАРИЯ  
Какво е KEEP50+? Това е проект по 
Еразъм+, който цели да се обменят 
идеи, методики и начини за 
стимулиране на предприемчивостта 
на хората над 50 годишна възраст. В 
рамките на Седмица на ученето на 
възрастните във Вилнюс, Литва, и 
по време на межднародния 
баркамп, организиран по проекта, 
беше представена идеята на проект 
Silver Code, като средство за 
самоусъвършенстване и начин да се 
реализират собствени идеи.  

 
 
СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИТАЛИЯ 
Silver Code беше представен на 
среща, проведена в Vedano al 
Lambro, посветена на значението на 
кодирането в ежедневния живот, за 
семейства и възрастни в Европа, в 
рамките на финансирания от ЕС 
проект "Образование - насърчаване 
на програмирането за възрастни в 
Европа", проведена на 21 октомври 
2017. 
Денят е посветен на изпълнението 
на конкретни семинари, включващи 
семейства, деца, възрастни, и баби 
и дядовци. По този начин 
събитието се превърна в мост 
между поколенията. 
 
СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПОЛША 
Silver Code беше представен на 
второто издание на Дни на 
възрастните! Тази година Дните на 

възрастните се проведоха на 16-18 
октомври 2017, като това е 
регионално събитие, организирано 
с цел обмяна на опит и добри 
практики, в търсене на решение 
срещу изолацията на възрастните 
хора и подобряване на качеството 
им на живот. 
Това е пространство за среща и 
дискусия между специалисти от 
областта на геронтологията и 
гериатрията със служители, 
студенти и възрастни хора. По 
време на Дните на възрастните 
хора, се срещнаха представители на 
местната власт, образователни 
институции и неправителствени 
организации, фирми и институции, 
които търсят отговор на въпросите 
за застаряващото полско общество.  
 
СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПОРТУГАЛИЯ 
Да се видим в Коимбра през май? 

 
 
 
 
 
 
 
Конгрес на тема „Остаряване“ 
27-29 май 2018, Коимбра, 
Португалия 
Международно събитие, целящо да 
се превърне в отправна точка в 
дебата по въпросите за 
застаряването, и по-специално: 
Застаряването и новите 
технологии; 
Невропсихология: деменция и 
въздействието й върху възрастните 
хора; 
Тишината на късната възраст: от 
социалното изтриване до 
разпознатото остаряване. Преглед 
и анализ на клинични категории на 
късната възраст; 



Осъзнатостта в остаряването: 
тихата обещаваща революция. 
AidLearn ще организира по време на 
конференцията Silver-Code 
Уъркшоп, където ще представи 
проекта и ще демонстрира някои от 
упражненията от учебните 
материали. Заинтересувани ли сте? 
За повече информация и 
регистрация, моля вижте 
уебстраницата на конференцията. 
 
СЪОБЩЕНИЕ ОТ РУМЪНИЯ 
На 7-8 юли 2017 г. в Клуж-Напока се 
проведе Петата международна 
конференция "Образование, 
размисъл и развитие". 
Конференцията на ЕРД беше 
посветена на напредъка на 
теориите и практиките в 
образованието. Конференцията 
имаше за цел да насърчи 
сътрудничеството между 
академичните среди и 
професионалистите от областта на 
образованието, да предостави 
възможности за академици и 
професионалисти от различни 
образователни области и с 
междудисциплинарни интереси, да 
преодолее пропуските в знанията в 
своите области и да сподели 
резултатите от различни 
проучвания, основани на 
доказателства в областта на 
образованието. 
В рамките на тази конференция 
представихме румънското 
проучване по Silver-Code, което 
подчертава потенциала на 
използването на ИКТ в 
образованието на възрастните хора 
и редица потенциални стратегии, 
 
 
 

 които могат да бъдат ефективно 
използвани. Новаторска 
перспектива, разгледана в 
статията, е разработването на 
дигитална учебна програма за 
обучение на възрастни, 
организирана и прилагана в 
контекста на съвместното 
обучение. 
На 8-9 септември 2017 г. в 
Тимишоара се проведе 
Международната конференция 
NOVAMOOC "Нови тенденции и 
перспективи в отвореното 
образование". Сред темите от 
интерес можем да споменем 
отвореното образование, 
отворената педагогика, 
инструментите и технологиите в 
подкрепа на отвореното 
образование, платформите за 
хостинг на MOOC, стратегиите / 
моделите за MOOC: създаване на 
видео / съдържание, улеснение, 
оценка, мотивация на студентите, 
осигуряване на качеството, 
сертификация и акредитация , 
отворени значки, MOOC и 
обръщани класни стаи / смесено 
обучение. 
Възползвахме се от тази 
възможност, за да представим 
идеята и целите на проекта, като 
посочихме защо обучаваме 
възрастните да научат и изтъкнахме 
основните дигитални умения, които 
трябва да бъдат развити. 
Програмата за напояване на цветя в 
JavaScript бе представена като част 
от курса, който ще започне тази 
есен, бяха представени и други 
примери, включващи код. 
 
 
 
 
 



ПАРТНЬОРСТВОТО: 

Координираща организация Дружество „Знание“ - София (България)  

Партньори – Eurocrea Merchant (Италия); Slovenian Third Age University UTŽO (Словения), 
Die Berater (Австрия), AidLearn (Португалия); University of Polytechnics в Тимишоара 
(Румъния); University of Wroclaw – The University of the Third Age (Полша) 
 

 

 Следете ни! 
 

Интернет страница: silvercodeproject.eu 

Facebook: www.facebook.com/projectsilvercode/ 

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

