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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ПРОЕКТА?

 Проект по програма Еразъм +, Стратегически партньорства за обучение 
на възрастни

 Продължителност: 2 години

 Партньори от 7 европейски страни: Австрия, България, Италия, Полша, 
Португалия, Румъния и Словения, работещи по посока на подобряване на 
живота на хората над 50 годишна възраст. 



ПАРТНЬОРСТВО

Координатор на проекта:

 България – Дружество “Знание”, гр. София

Партньори:

 Австрия – Die Berater, Виена

 Италия – Eurocrea Merchant, Милано

 Полша – Университетът на третата възраст в гр. Вроцлав

 Португалия – AidLearn, Лисабон

 Румъния – Университетът по политехника в гр. Тимишоара

 Словения – Университетът на третата възраст в гр. Любляна



РЕЗЮМЕ

Проектът SILVER-CODE цели подобряването на дигитални умения у възрастни хора,
по-специално изучаването на базови умения за програмиране, които да
подпомогнат по-лесната адаптация в дигиталното общество, в което живеем.

• Активен живот на всяка възраст

• Усъвършенстване на личностни компетентности

• Стимулиране на активното участие и по-доброто разбиране на дигиталния свят

• Промотиране на неформалното и самостоятелното учене

• Усъвършенстване на междупоколенченското учене и безопасната употреба на
информационните и комуникационни технологии



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Разработване на обучителен курс по програмиране за възрастни, 
предоставено от професионалисти  и младежи, които да подпомагат 
обучаемите по време на тяхното обучение. 

 Създаване  на “Silver Coding” общество, базирано на форуми, социални 
мрежи и електронна платформа. 

 Събития за обмен на опит - участниците в обучението ще споделят и 
преподават наученото от самите тях. 



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 Хора над 50-годишна възраст, 
интересуващи се от програмиране

 Хора в пенсионна възраст

 Младежи, желаещи да подпомагат 
възрастните по време на обучителния курс



РЕЗУЛТАТИ

 Проведено проучаване относно интересите на възрастните в сферата на 
обучение по програмиране – 420 участници

 Разработване на платформа за обучение, съдържаща интерактивни 
обучителни материали 

 Пилотно обучение за програмиране на възрастни – 210 обучаеми

 Създаване на “Silver Coding” общество



ИНФОРМАЦИОННИ 
СЪБИТИЯ

Събитие “От уста на уста”

Всички партньори ще организират 
събитие, на което да представят 

проекта и неговите резултати

E-събитие

Всички партньори ще организират 
уебинари, в които да предствят 

виртуалната общност, създадена по 
проекта. 



КЪДЕ МОЖЕ ДА НИ 
НАМЕРИТЕ?

Фейсбук страница: 
www.facebook.com/projectsilvercode

www.silvercodeproject.eu

https://www.facebook.com/projectsilvercode/?fref=ts
http://www.silvercodeproject.eu/


Този проект е финансиран с помощта на Европейската Комисия. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от автора и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното 

становище на Европейската Комисия.

Благодаря за вниманието!


