Nature for Care, Care for Nature
Проектът е създаден въз основа опита на Фондация “Велдверк” и екологични
НПО за образование в Холандия, като насърчава включването на партньорски
организации от цяла Европа.
Партньорите вече две години работят заедно за разработване на идеи и
програми за всяка от участващите страни. Виждайки вълнението и
ентусиазма на различните поколения ние изказваме своята убеденост, че
този начин на учене има съществен принос за засилване на социалното
сближаване – не само като взаимно обучение за
живота, но е изпълнен с много емоции и забавление.
Всяка от партниращите организации планира
създадането на нови дейности за популяризиране на
идеята и гарантиране устойчивостта на постигнатите
резултати.
Присъединете се към нас !
Този проект е реализиран с подкрепата на
Европейската комисия. Тази публикация
отразява само личните виждания на автора, като
Европейската комисия не носи отговорност за
изказаните мнения и информация.

www.natureforcare.eu
Резюме
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Care for Nature
Увеличаване на социалното
сближаване чрез обучение между
поколенията

ПРИРОДАТА КАТО ГРИЖА - ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА
Увеличаване на социалното сближаване чрез обучение между поколенията

Цялата информация за проекта, заедно с дейностите и изображенията могат
да бъдат намерени на адрес: www.natureforcare.eu.

Резюме

В допълнение към разработването на обучителните дейности, партньорите по
проекта предприеха също и изследване на въздействията от обучението
между поколенията, което в голяма степен подкрепи и нашите веждания, че:
• Взаимното обучение между млади и възрастни хора има измерими ползи
и допринася за увеличаване на социалното сближаване помежду им;
• За младите хора това общуване е свързано с повишваване на техните
лични резултати в процеса на обучение, изграждане на нов светоглед и
отношение към хората от «третата възраст» и укрепване на социалните
контакти в местната общност извън училището и семейната среда;
• За възрастните хора това създава по-голямо чувство за себеуважение и
ценност, тъй като младите хора се учат от контакта с тях, което изгражда
изцяло положително отношение към интересите и способностите на
младите хора;
• Различни теми, като напр. устойчивост, история, география, храна,
култура, творчество, спорт предоставят подобни резултати и може да се
използват като връзка в процеса на обучеине между поколенията.

"Природата като грижа - грижа за природата" е международен проект за
насърчаване на обмена на опит и знание между възрастните и младите хора
в тяхната местна общност.
Проектната идея се реализира в отговор на нарастващата нужда в
европейското общество от социално сближаване между младите и
възрастните хора. Възрастните хора остават все по-изолирани и често не си
взаимодействат с младите хора в съвременния свят, а младите хора все порядко се ангажират с дейности за възрастните хора в своите местни
общности. Това често е повод за редица проблеми: за възрастните хора това
често означава самота и малко социални контакти, докато за младите хора увеличаване на недоволството към обществото, което често води до липсата
на участие, а понякога дори антипатия.
Целта на проекта е да даде своя принос към решаване на това социално
предизвикателство, като събере възрастните и младите хора заедно около
вдъхновяващата тема за природата и опазването на околната среда.

Един от основните резултати от проекта е тази книга, в която е документиран
нашият опит и са очертани насоки за работа по темата с училищата, домовете
за възрастни хора и другите организации. Книгата съдържа:




Проектът се реализира с подкрепата на Програма «Учене през целия живот»
на Европейския съюз и обединява усилията на екологични организации от
шест европейски държви. От януари 2011 г. до декември 2012 г. партньорите
заедно разработиха над 60 интерактивни дейности за обучение между
поколенията, които интегрират младите и възрастните хора заедно да научат
повече за природата и обкръжаващата ги среда. По проекта е
систематизирана информация и опит от работата с 25 различни групи от
училища и старчески домове, пенсионерски клубове и дневни центрове.



полезни и практически контролни листове за училищата как да работят с
възрастните хора и основните капани, които е важно да бъдат избегнати;
съвети за това как да се създаде ефективна програма за обучение между
поколенията;
ползи от реализирането на учебни програми за обучение между
поколенията;
малко теория по темата за обучението между поколенията и социалното
сближаване;
примерни дейности от конкретния опит на партньорте от всяка държава.

Проектът също така изпраща и редица препоръки до заинтересованите
страни, участващи в образованието и грижите за възрастните хора. Основна
препоръка е, че за да се засили социалното сближаване между поколенията е
необходимо то да намери място в училищните програми и да бъде
интегрирано в учебната програма от министерствата на образованието.

