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Издаден: 30ти септември 2018 

 
Скъпи читатели, 
Разгледайте нашия пети и последен бюлетин, и може да прочетете посланията от партньорите 
по проекта Silver Code,да откриете финалните продукти и дейности на проекта. Може да прочете 
и за нашите информационни събития, проведени в страните партньори на проекта. 
 
 

Развитие на проекта 
Пета международна среща по проекта, 
проведена във Виена на 24ти и 25ти 

Септември 2018 година. 
  
Срещата във Виена беше последната от 
нашия проект. Oбсъдихме ключовите 
моменти от процеса на създаването на 
всички проектни материали. Партньорите 
по проекта се фокусираха върху последния 
етап на проекта. 
Списъкът със задачи беше внимателно 
проверен и бяха обсъдени въпроси, 
свързани с окончателния отчет. 
Приключването на проекта е подходящо 
време за оценка, размисъл и окончателни 
заключения, както и обобщение на 
впечатленията. 
Като цяло, всички участвали в дейностите 
на проекта бяха удовлетворени. 
Участниците са имали различни очаквания 
по отношение на съдържанието на учебния 
материал - за някои курсът изглеждаше 
много интензивен и предизвикателен, 
докато други го описаха като твърде лесен. 
Последните впечатления бяха много 
положителни и всички се съгласиха, че 
проектът е бил истински успех. Получихме 
отлични отзиви от нашите „ученици“ и се 
надяваме, че онлайн курсът ще бъде 
полезен като учебен материал за учителите, 
работещи в образованието за възрастни. 
Учебното съдържание, подредено в 

модули, би могло да се използва като 
самостоятелен курс в основите на 
програмирането, но може да бъде 
преподавано и частично. Част от срещата 
беше фокусирана върху информационните 
събития. 

 
 

Дискусия по време на финалната среща във Виена 

 
Съобщения от партньорите: 
 
Словения 
 
Добре организиран информационен семинар 
Silver Code в Словения. 
Словенският университет на третата възраст 
наскоро направи нова стъпка в разработването 
на проекта Silver Code, като организира 
събитие за участниците в проекта, 
журналистите и, разбира се, участниците в 
пилотния курс Silver Code. Истинска общност от 
участници в проекта бе създадена 
благодарение на постоянната и 
индивидуализирана комуникация във форума 



Silver Code.  
По време на събитието Душана Финдезен 
представи кратка лекция, описваща стъпките и 
постиженията на проекта. Тя подчерта, че 
проектът се основава на две теми, а именно 
остаряването и стереотипите спрямо него, 
както и въпроса за програмирането на всяка 
възраст. Уршка Майарон пък покани хората да 
участват в "кодиращ тест". Станислав Тошчич, 
един от участниците в пилотния курс, запозна 
присъстващите с резултатите и приложението, 
разработено по време на курса. Нашата 
"изненада" беше, че участниците предложиха 
да се създаде ежегоден обучителен курс по 
програмиране. Повече може да видите на: 

https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9
aiwk&t=3s   
 

 
 
 
Aвстрия 
 
Информационното събитие в Австрия се 
проведе на 21 юни 2018 г. в Кремс, Австрия. 
Повече от 30 участници обсъдиха 
съдържанието на обучението "Silver Code" и 
споделиха опита си от пилотното обучение. 
Темите за програмиране и технология в 
напреднала възраст също бяха обширно 
обсъдени. 

 

България  
 
Първото информационно събитие в Бългаиря 
се проведе на 3ти Август 2018 година в гр. 
София, непосредствено след края на пилотното 
обучение по проекта. Присъстваха 16 души - 
както участници в пилотното обучение така и 
техни близки и познати, заинтригувани от 
идеята. 
Събитието беше организирано в уютна 
атмосфера, където участниците можеха да се 
почувстват спокойни и да споделят 
преживяванията си, свързани с проект Silver 
Code. Започнахме с презентация на проекта, 
неговите цели и резултатите, за да оформим 
цялостната картинка за участниците в 
събитието. Платформата за смесено обучение и 
форума бяха представени по-детайлно, тъй 
като отговаряха пряко на потребностите на 
участниците. 
Основната дейност по време на събитието 
проведохме като Световно кафене, където 
участниците, разделени по групи обсъждаха 
въпроси като: „Как може програмирането да се 
използва в ежедневието?“; „Какво беше най-
интересното нещо, което научихте от 
пилотното обучение?“ и „Какви са сферите, в 
коите се нуждате от повече информация в 
контекста на дигиталното общество, в което 
живеем?“ 

 

Италия 

Информационният семинар Silver Code, 
проведен в Милано, Италия, на 19 септември 
беше успешен. 

Над 40 души участваха и активно се включиха в 
дейности за програмиране, за създаване на 
една игра, и за да се забавляват заедно, като 

https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9aiwk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9aiwk&t=3s


използват и основната версия на Scratch 3.0, за 
да създадат секция за софтуер и хардуер в 
играта "Dance dance revolution". 

Възрастните хора и внуците им се забавляваха 
заедно в изучаването, тестването и танците, а 
също и като си сътрудничиха и се оспорваха. 

Те се радваха да вземат участие в последната 
сесия на пилотната фаза, както и да бъдат 
ръководени от обучители-експерти в 
програмирането. 

Полша 

Полската конференция по проекта се проведе 
на 11 септември 2018. Събитието беше част от 
международна научна конференция 
"Образователна култура и общество", 
организирана от 2010 г насам. В началото 
полските участници имаха възможност да 
вземат участие в серия от лекции и семинари, 
ръководени от координатора на проекта и 

инструктори. Повече от 60 души от различни 
организации, заинтересувани от програмата, 
взеха участие в полската част на конференцията. 
40 участници от 32 различни научни центъра 
участваха в международната конференция. 

 

 



Португалия  

 
На 21 септември 2018 г. AidLearn проведе 
информационната среща Silver Code - 
Португалия, с подкрепата на UNISBEN 
(Международен университет в Бенфика), 
където се проведе и пилотният етап. 
 
Президентът на UNISBEN, д-р Карлос 
Консилиери, приветства участниците и 
Мария Хелена Антунес, държа встъпителна 
реч, подчертаваща значението на 
цифровата грамотност и Silver-Code за 
активен живот на възрастните хора. 
Събитието продължи с участниците в 
пилотната фаза (обучители и обучаващи се), 
споделяйки опита от учебния процес и 
постигнатите резултати, както и някои 
препоръки за подобрение. 

 
 
 
 
Румъния 

Събитието беше проведено от 
Политехническия университет в 
Тимишоара на 27 юли 2018 г. Започнахме с 
презентация на националния ръководител 
на проекта (доц. д-р Киприан Богдан 
Кирила), в която той представи описание 
на проекта, целите, партньорите и държави 
по проекта, дейности по проекта и 

румънския екип. Обсъдихме и пилотното 
обучение, което включваше повечето 
участници в събитието. След това кратко 
встъпление, раздадохме сертификати за 
участие на възрастните, които присъстваха 
както на пилотното обучение, така и на това 
информационно събитие. 

Другите членове на екипа (д-р Александър 
Струнга, д-р Каталин Мартин) също 
представиха опита си по проекта до момента, и 
впечатленията, които са получили от пилотното 
обучение. Членовете на Културната асоциация 
"Константин Брюнсуи" организираха и кратка 
културна програма, която включваше няколко 
рецитации на поезия и интерпретации и 
популярна музика. 

Качеството на учебните материали и 
цялостният опит бяха оценени като отлични и 
възрастните изразиха интерес да участват в 
други подобни инициативи и проекти. Бяха 
обсъдени идеи как да се разпространи по-
нататък получената информация и да развият 
своите цифрови умения в бъдеще. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
ПАРТНЬОРСТВО 

 

Координатор на проекта- Дружество „Знание” (България) 
 

Партньори – Eurocrea Merchand (Италия); Университетът на третата възраст UTŽO (Словения), 
Die Berater (Австрия), AidLearn (Португалия); Университетът по политехника Тимишоара 
(Румъния); Университ Вроцлав – Университетът на третата възраст (Полша) 

 
Интернет страница: silvercodeproject.eu 

Facebook: www.facebook.com/projectsilvercode/

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

