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СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,
любезно Ви каним да се запознаете с най-
скорошните развития по проекта.

Не забравяйте, че в "Timeless" директно се
насочихме към обучители на възрастни, по-
конкретно тези, които имат пряко участие в
проекта, вземайки под внимание нуждите,
интересите, желанията и стремежите на по-
възрастните учащи, 

Специално за обучителите на възрастни,
разработихме курс и създадохме
интерактивна база данни.

Базата данни е за обучението на по-
възрастните хора, за нематериалното
културно  наследство и сполучливите
практики в обучението на възрастни.
Достъп до БАЗАТА ДАННИ 

ИЗПЪЛНИХМЕ ОБЕЩАНИЕТО СИ

Eха....Безпроблемно приключихме
проекта "Timeless" и го доведохме до...ново
начало! Резултатите от него ще останат
при нас/вас или като автономни
образователни програми, или като част от
настоящите образователни програми за
възрастни хора.

Курсът за обучителите на възрастни обхваща  
културно приобщаваща учебна среда,
съвместно учене, различни методи за
запознаване с културата и т.н. Включено е  и
ръководство относно как да създадете
дигитални истории за нематериалното
културно наследство, заедно с възрастните
учащи.
Достъп до КУРСА ЗА ОБУЧИТЕЛИ 

БЮЛЕТИН
ПЕТИ

https://eutimeless.info/en/database
https://eutimeless.info/en/database
https://eutimeless.info/en/course


Със сигурност помните, че възрастните
ученици допринесоха за разработването на
учебния материал. По думите на Юнг,
възрастните хора „разкриват културата“, така
че те са най-квалифицирани да се занимават с
културното наследство. И те го направиха, с
радост.

ИСКАХМЕ ДА СМЕ ПОЛЕЗНИ НА
ОБУЧИТЕЛИТЕ НА ВЪЗРАСТНИ И
ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

Нашите непрекъснато умножаващи  се
събития, които се провеждат из цяла Европа,
показват голям интерес на аудиторията ни
към дигиталната книга. Причината за  това е
приносът на по-възрастните учащи се в
подбора и описанието на елементите от
нематериалното културно наследство. Но
защо? "Hidden culture" предразполага
читателите да научат нещо повече за
чуждите култури, като в същото време
обогатяват знанията си и за собствената си
култура. Обучаващите се, заедно с
останалите читатели могат да сравнят
елементи, които са част от тяхната култура с
елементи, съществуващи в други европейски
страни и паралелно да научат английски
език. Винаги могат да отворят речника с
понятия в края на всяка глава. "Hidden
Culture" осъществява диалог между
различните култури, като внася усещането за
идентичност, и едновременно характерност
на европейските култури.

Достъп до ДИГИТАЛНИТЕ ИСТОРИИ В
"HIDDEN CULTURE" 

Разработихме ръководство относно работата
с материалите по проекта, само и единствено
за преподавателите на  възрастни. То
включва най-често срещаното, но не и най-
простото в езиковото обучение: езиковите
умения. Прочитайки това ръководство, ще
разберете колко важно е за преподавателите
на възрастни хора да ги предразполагат да
подобряват и придобиват нови езикови
умения. Ще бъдат изненадани да научат, че
както наблюдаването, така и слушането е
може би най-важното умение при
изучаването на чужд език. Подпомага за
запаметяването и използването на езикови
структури и дикция, които са най-значимите
качества за предаване на послания и
общуване.

Достъп до РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧИТЕЛИ
НА ВЪЗРАСТНИ- КАК ДА РАБОТИТЕ С
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ПРОЕКТА "TMELESS" 

ВЕДНЪЖ ДОКОСНАЛИ СЕ ДО
"СКРИТА  КУЛТУРА", ТЯ НЯМА ДА
БЪДЕ ЗАГАДКА ЗА ВАС

КАКВО ОЩЕ СМЕ ВИ ПОДГОТВИЛИ

И преподавателите, и възрастните ученици
могат да се възползват от Речника с понятия
относно изкуство и култура, с концепции и
примери за нематериално културно
наследство. Всички те са характерни за
страните на партньорите. 

Достъп до РЕЧНИКА ЗА ИЗКУСТВО И
КУЛТУРА

Разработихме дигиталната книга “Hidden
Culture” както за преподавателите, така и за
възрастните ученици.
Достъп до ДИГИТАЛНАТА КНИГА

УЕБСАЙТ НА ПРОЕКТА:
https://eutimeless.info/en

https://eutimeless.info/docs/en/Digital_Book_Digital_Stories.pdf
https://eutimeless.info/docs/en/Digital_Book_Guidelines.pdf
https://eutimeless.info/docs/en/Digital_Book_Guidelines.pdf
https://eutimeless.info/docs/en/Digital_Book_Dictionary.pdf
https://eutimeless.info/en/digital-book
https://eutimeless.info/en


ПОСЛЕДНАТА
ТРАНСНАЦИОНАЛНА  СРЕЩА СЕ
ПРОВЕДЕ ТАМ, КЪДЕТО ВСИЧКО
ЗАПОЧНА... В УШАК 

Финалната транснационална среща по
проекта "Timeless" събра всички партньори в
Ушак, Турция. Групата по проекта прегледа
постигнатото досега и направи списък със
следващите стъпки, свързани с
окончателното приключване на проекта.
След оценката на крайните резултати,
екипът обсъди разработването на "Timeless" и
други последващи проекти от това
приятелско партньорство.

На 19ти май в София- Никанор ЕООД проведе
международно събитие с 31 участници. Мая
Данова представи партньорството, проекта,
неговите цели и задачи и най-важното-
резултатите от него.

26 - 27. май 2022

ПОСЛАНИЯ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ
МЕСТА

БЪЛГАРИЯ

На 18 май в Рига се проведе интернационална
среща. Присъстваха участници от различни
организации (включително и
неправителствени), представящи
образователни програми. Те с радост
предложиха да използват учебните
материали, налични на уебсайта.

ЛАТВИЯ



Събитието се проведе в Граждански център
„Левант” на 20 май. Присъстваха 30 участници
от местни (Реус) и регионални (Тарагона)
образователни центрове и организации. Те
проявиха интерес към проекта, като задаваха
въпроси как да интегрират материалите в
ежедневните си дейности.

ИСПАНИЯ

На 23 май в Любляна беше организирано
международно събитие в централната
книжарница. Присъстваха предимно
преподаватели на възрастни и случайни
минувачи, тъй като беше обявена в
анимационната програма на книжарницата.
„С удоволствие бих продължил да слушам“,
каза един от участниците, възхитен от
богатството на европейската нематериална
култура.

СЛОВЕНИЯ
4 местни и една интернационална среща
бяха организирани като дейности за
разпространение на проекта "Timeless".
Освен това, университетът в Ушак беше
домакин на 30 преподаватели. По време на
събитието, координаторът на проекта, заедно
с партньорите изнесоха своите презентации
и оцениха проекта интерактивно. За
оценката му  се включиха и обучителите на
възрастни.

ТУРЦИЯ

Свържете се с нас:

Открийте ни и в онлайн пространството:

https://eutimeless.info/en/contact

https://www.facebook.com/timelesslearning

https://eutimeless.info/en/contact
https://www.facebook.com/timelesslearning/?ref=page_internal

