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Въведение в програмата за изграждане на 
капацитет 

Проектът Funmilies 

Funmilies - Intergenerational Sport Solutions for Healthy Aging е проект, финансиран от Erasmus+, 
включващ пет европейски държави: Унгария (BAIS), Гърция (ANCE), Италия (CSC), България (ABS) и 
Словения (Словенски университет за трета възраст) и е координиран от ANCE. 
 
Проектът Funmilies е насочен към млади (25-) и по-възрастни (65+) хора и има за цел да подтикне 
участието в спорт и физическа активност и да насърчи социалното включване в спорта чрез 
популяризиране на сътрудничеството между поколенията. 

Програмата за изграждане на капацитет 
Този документ, който представлява крайния резултат от сътрудничеството между партньорите по 
проекта, има за цел да насърчи включването на възрастните хора в спортни дейности между 
поколенията чрез споделяне на знания с европейски спортни професионалисти и треньори. Това е 
наръчник, разработен и структуриран, за да даде възможност на спортни професионалисти, които 
са добре обучени за развитието на спортни дейности за възрастни хора, да предоставят 
допълнително обучение на други обучители/треньори/професионалисти. 
 
Настоящият учебен материал беше пилотиран от партньорите с участието на повече от 100 спортни 
професионалисти и прегледан въз основа на събраната оценка. Материалът е комбинация от 
теоретично и практическо съдържание, фокусирано към насочване на спортни професионалисти и 
треньори в изграждането на капацитет и в разпространението на неговото съдържание. 
 
Наръчникът е структуриран около пет основни модула, които съставляват ядрото на документа и са 
разделени на части, всяка от които включва дефиниции, обяснения, примери и иновативни методи 
за обучение и взаимодействие с аудиторията. Всъщност съдържанието първоначално е 
предназначено да ангажира учениците чрез учебни дейности, за да подпомогне постигането на 
резултати от обучението, докато модалностите за оценка са включени в подкрепа както на 
инструктора, така и на учениците при оценката на тяхното разбиране на темата. 
 
Петте модула са: 
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1. Значението на обединяването на поколенията 
2. Права и отговорности на възрастните хора за честен начин на живот 
3. Теоретични аспекти на методиката на обучението чрез спорт 
4. Потребности на възрастните хора в спорта 
5. Телесна/кинестетична интелигентност 

След петте модула, към документа има допълнително приложение, описващо подробно примери 
за спортни дейности между поколенията, които могат да бъдат повторени от спортните 
професионалисти и треньорите в техните собствени помещения. 

Допълнителна информация за обучаващите 

Преди провеждането на курса ще бъде полезно за обучителя да прочете внимателно доклада на 
Европейската комисия „ Проучване за картографиране на измерението на спорта между 
поколенията “ (ECORYS, 2020 г.). 

Освен това се препоръчва на обучителя да прочете, за допълнителни концептуални основни 
ключови думи и понятия, Компилирания доклад от европейско проучване относно готовността 
за предприемане на спортни дейности между поколенията в страните партньори на Funmilies 
(2021), разработен като отделно изследване в рамките на проекта Funmilies. 

За изпълнението, обучителят трябва да съчетае собствените си дисциплинарни и опитни знания, 
докато предава модулите. За тази цел обучителят трябва да е добре начетен в конструктивното 
взаимодействие с възрастните хора и стареещите, както и със спортните дейности. В допълнение, 
той/тя трябва да е наясно с местните реалности, в които се провеждат дейностите, по отношение 
на наличието на пространства, наличието на допълнителни поддържащи структури и организации, 
както и социално-икономическите условия и културните нагласи на възрастните хора. 

Силно се насърчава използването на примери във връзка с участниците и техния ежедневен опит. 
Обучителят трябва да бъде в постоянен контакт с участниците, като ги моли да предоставят на 
проучвателната група подходящи източници, също идващи от техния пряк опит. 

Всеки модул е проектиран да бъде прилаган както онлайн, така и офлайн и съответните инструкции 
ще намерите в текста. Най-общо казано, онлайн дейностите наблягат повече на ролята на 
мозъчната атака и активното участие чрез дискусия, докато офлайн дейностите включват дейности 
на открито, групови дейности и използване на хартиени материали за насърчаване на ученето 
(химикалки, хартия, снимки, бяла дъска и т.н.) 

За някои онлайн дейности обучителят може да използва някои външни инструменти, докато 
предава модулите, като например: 
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- Pickerwheel ( https://pickerwheel.com/ ) 
- Kahoot ( https://kahoot.com/ ) 
- Zoom Breakout rooms

https://pickerwheel.com/
https://kahoot.com/
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Модул 1 - Значението на обединяването на 
поколенията 

Структура на модула 
За да се постигне предложената учебна цел, този модул е разделен на три различни единици, 
съдържащи теоретична рамка и серия от предложени дейности за улесняване на процеса на 
обучение. 

▪ Първата част е посветена на запознаване на обучаемите с темата за междупоколенческото 
включване и практиките, в които ще бъдат изследвани текущата демография, социалната 
рамка на европейското население и значението на отношенията между поколенията. Освен 
това ще бъдат илюстрирани ключови концепции за социално включване, обединяване на 
поколенията и зона за контакт между тях. Това ще бъде последвано от общ преглед на 
нормативната и политическата рамка на европейско ниво за насърчаване на 
приобщаването и практиките между поколенията. Обучителите ще предложат на групата 
обучаеми две учебни дейности.  

▪ Второто звено ще бъде по-специфично за обучаемите, които искат да се включат в 
практическа дейност между поколенията. Всъщност ще изследва стереотипите, свързани 
със стареенето и към младите хора, физическите и социалните бариери пред 
приобщаването и нуждите на възрастните/възрастните и младежите в едно променящо се 
общество. Обучаемият ще се научи как да оценява нуждите на участниците в дейностите 
между поколенията чрез практическа учебна дейност. 

▪ Третият и последен раздел , след учебната цел за развиване на капацитета на обучаемите 
да активират и провеждат процес на обединяване на поколенията, ще представи 
елементите, които насърчават успеха на дейностите между генерациите и по-специално 
спортните дейности между тях. Тази Модул се основава на литературен преглед на вече 
съществуващи практики между поколенията в спорта като национални програми, 
европейски проекти или местни усилия. Това ще даде на обучавания практическа 
перспектива и инструменти за успешно и устойчиво развитие на дейност между 
поколенията. Урокът ще бъде представен чрез учебна дейност. 

 
Цели на 
обучението 

Този модул допринася за постигането на следната учебна цел: 



 

Спортни решения между поколенията за остаряване в добро здраве (Funmilies)  
Номер на проекта: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) 
автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската 
изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският 
съюз, нито EACEA. 

6 
 

1) Повишаване на знанията за значението на връзките между поколенията и 
тяхното обединяване; 

2) Развиване на капацитет за структуриране и проектиране на практика между 
поколенията; 

3) Развиване на капацитет за активиране и провеждане на процес на 
обединяване между поколенията. 

 

Очакван 
резултат от 
обучението 

В края на модула обучаемите ще знаят: 

а) Значението на отношенията между поколенията; 

б) Нуждите, които трябва да бъдат адресирани в процеса между поколенията; 

в) Как да активирате процес на обединяване между поколенията. 

Оценка Модулът ще има една процедура за оценка. Първата част от оценката се 
основава на въпросник със затворен завършек с повече от един избор. Вторият 
се основава на практическо упражнение. 

Въпросникът ще се администрира чрез печатни формуляри, ако дейността по 
изграждане на капацитет ще се изпълнява присъствено. В противен случай, в 
случай на онлайн дейност, тя ще се администрира чрез Google формуляри. 

Можете да намерите въпросника тук: 
https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC4
2-Aw/edit  

 

Въведение в модула 

Понастоящем в Европа се наблюдава постоянен ръст на дела на населението над 65 години (през 
2021 г. 21% от населението е на възраст 65 и повече години) (Евростат, 2021 г.). Това предполага 
преосмисляне на стареенето и ролята на възрастните хора в обществото. Възможностите, 
предлагани от напредъка в здравеопазването и науката, дават възможност на възрастните хора да 
се насладят на активно стареене. Това може да се осъществи от една страна чрез преодоляване на 
физическите, психическите бариери и стереотипите за застаряващите и възрастните хора, които ги 
въздържат от активен живот и социално участие. От друга страна, от основно значение е да се 

https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit
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насърчават дейности, програми и проекти, които подобряват социалното включване на възрастните 
хора и обединяването на поколенията (ECORYS, 2020 г.). 

Европейският съюз, осъзнавайки предизвикателството, породено от променящата се демографска 
структура, започна да насърчава становища, резолюции и политики в полза на солидарността 
между поколенията и активното остаряване от началото на 2000 г. (Włodarczyk et al., 2019). По-
специално, Съюзът призна основната роля на възрастните хора в обществото и нарастващата 
необходимост от насърчаване на инициативи и национални политики, които им позволяват да се 
радват на физическо и психическо здраве, интеграция в обществото и между поколенията, достъп 
до развлекателни дейности като напр. доброволчество и спорт и достъп до учене през целия живот 
(Włodarczyk et al., 2019). Дори Световната здравна организация се застъпва за благоприятен за 
възрастта свят, в който възрастните „ остаряват безопасно на място, което е подходящо за тях; 
освобождават се от бедността; продължават да се развиват личностно; и да допринасят за 
своите общности, като същевременно запазват самостоятелност, здраве и достойнство ” 
(СЗО, 2007 г.). 

Наистина възрастните хора са невероятен ресурс за обществото и по-специално за младите. 
Практиката между поколенията се основава на положителните ресурси, които както възрастните 
хора, така и младежите трябва да споделят и да предложат, допринасяйки за изграждането на по-
приобщаващо общество. За да се направи това, е важно да се улесни тази среща, като се създадат 
контактни зони между поколенията, които не са просто физически места за контакт между двете 
поколения, а места, в които могат да се изграждат и предпочитат значими отношения. В проекта 
Funmilies се смята, че спортните дейности създават зона за контакт между поколенията, която не се 
ограничава до физическа активност с ползи за физическото здраве. Смята се, че те също имат 
потенциала да създават връзки и да имат трансформиращо въздействие в обществото (Kaplan, 
2019). 

Като обект на изследвания и анализи през последните десетилетия, резултатите от програмите 
между поколенията и научните изследователи показват, че дейностите между поколенията са от 
взаимна полза за възрастните и младежите. По-специално: 

- възрастните хора се чувстват по-малко самотни, когато са въвлечени в общността и да бъдат модел 
за подражание на младите се превръща в тяхна цел; 

- младежите развиват социални умения, намаляват социалната тревожност и се възползват от 
емоционалната стабилност, осигурена от възрастните граждани (Станфордски център за 
дълголетие, 2016 г.). 

За да се установят смислени връзки, дейностите и програмите трябва да бъдат проектирани и 
изпълнени следвайки точни критерии. По-специално, те трябва да следват нуждите на двете 
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поколенчески групи и да идентифицират бариерите, които първоначално затрудняват 
взаимодействието между двете групи и изграждането на смислени отношения. 

Този първи модул, Значението на приобщаването между поколенията, дава преглед на 
обучаемите относно това какво е приобщаване между поколенията и защо е от основно значение 
за активното остаряване на европейското население и за изграждането на приобщаващо общество. 
Освен това той представя политиките и инициативите, предприети на европейско ниво за 
реализиране на практики между поколенията, по-специално със спорта. Представя и 
съществуващите бариери и предизвикателства за реализиране на „свят, благоприятен за възрастта“ 
и нуждите на различните поколения. И накрая, той посочва критериите за ефективно проектиране 
и прилагане на дейности и практики между поколенията, които водят до установяване на смислени 
и трансформиращи отношения между възрастни хора и младежи 

Терминологичен речник 

Активно остаряване : Активното остаряване означава да помагаме на хората да останат 
отговорни за собствения си живот възможно най-дълго, докато остаряват и, когато е 
възможно, да допринасят за икономиката и обществото (Европейска комисия, NA) 

Практика между поколенията : Практиката между поколенията има за цел да обедини хората в 
целенасочени, взаимноизгодни дейности, които насърчават по-голямо разбирателство и 
уважение между поколенията и допринасят за изграждането на по-сплотени общности. 
Практиката между поколенията е приобщаваща, като се основава на положителните 
ресурси, които по-младите и по-възрастните могат да предложат един на друг и на хората 
около тях (Beth Johnson Foundation, 2011). 

Междупоколенчески контактни зони : Междупоколенческите контактни зони служат като 
пространствени фокусни точки за различни поколения, за да се срещат, да си 
взаимодействат, да изграждат взаимоотношения (напр. доверие и приятелства) и, ако 
желаете, да работят заедно за решаване на въпроси от местно значение. Те могат да бъдат 
намерени във всички видове обществени среди, включително училища, паркове, таверни, 
читални, клубове, музеи, обществени градини, центрове за екологично образование и 
мултифункционални обществени центрове (Matthew Kaplan, 2019). 

 

Раздел 1.1 – Значението на обединяването на поколенията 
Понастоящем в Европа 21% от населението е на възраст 65 и повече години (Евростат, 2021 г.), като 
средната възраст е 44 години. Живородените намаляват, докато очакваната продължителност на 
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живота се увеличава, прогнозирайки увеличаване на дела на застаряващото население (Евростат, 
2021 г.). Европейската комисия прогнозира, че до 2060 г. делът на населението на 65 и повече 
години ще бъде 29,5%. Освен това Европа подпомага промяната в състава на европейските 
домакинства, макар и с някои различия между страните, с увеличаването на самотните възрастни, 
живеещи сами (Евростат, 2021 г.). Налице е преминаване от традиционното нуклеарно семейство с 
различни поколения, живеещи заедно, към съвременните домакинства със среден брой от 2,3 
членове на семейството (Евростат, 2021 г.). 

Възрастните хора съобщават, че тяхното удовлетворение от живота намалява с възрастта (Евростат, 
2015 г.), по-специално самотните възрастни хора признават, че са по-малко щастливи от тези, 
живеещи в домакинство с двама или повече членове (Евростат, 2015 г.). Освен това, според Zolyomi 
(2019), възрастните хора в Европа са склонни да се чувстват социално изолирани и самотни, 
особено в източните и южните региони. В някои страни до 1 на 3 възрастни хора са самотни, 
включително Китай, Европа, Латинска Америка и САЩ (СЗО). 

Що се отнася до физическата активност, страните, участващи в проекта, са тези с най-нисък процент 
хора на възраст 55 и повече години, които са физически активни (вижте фигура 1 по-долу). 

 

(Фигура 1: Индекс на активно стареене, 2018 г.) 

Тези данни предполагат необходимостта от насърчаване на активното остаряване на възрастните 
хора и от насърчаване на обединяването на поколенията, тъй като обменът между поколенията 
вече не се благоприятства от състава на семействата и близостта. Концепцията за активно стареене 
беше въведена за първи път от СЗО през 90-те години на миналия век (Włodarczyk et al., 2017), като 
се дефинира като „ процес на развитие и поддържане на функционалната способност, която 
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позволява благополучие в напреднала възраст“ (СЗО, 2020). Оттогава Европейският съюз също 
предприе стъпки към дефиниране на стратегия за остаряване в добро здраве с издадени политики 
и финансирани програми. Европейската комисия обяви 2012 г. за Европейска година на активния 
живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (Włodarczyk et al., 2017) с цел 
повишаване на осведомеността по тази тема. Тази година стартира и Индексът на активното 
стареене (AAI), който определя всички измерения, които определят активното стареене (ИКЕ на 
ООН, 2019 г.). Четирите идентифицирани измерения за активно стареене са: 

● Назначаване на работа 
● Участие в обществото 
● Независим, здравословен и сигурен живот 
● Капацитет и благоприятна среда за активно стареене (ИКЕ на ООН, 2018 г.). 

 
Според последния доклад от 2018 г., страните от Южна Европа са тези с най-нисък AAI (UNECE, 2019). 
AAI, идентифицирайки областите на интервенция, помага при определянето на политики за активно 
остаряване. 

Индексът идентифицира като основни категории за активно стареене: Физически упражнения; 
Учене през целия живот; Психично благополучие; Социална свързаност. Всички те могат да бъдат 
подобрени чрез спортни дейности между поколенията. 

Европейската комисия също така финансира проекти за активен живот на възрастните хора чрез 
програмата Еразъм+, Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI) и Европейския 
социален фонд (Европейска комисия, 2019 г.). За конкретни спортни дейности между поколенията 
понастоящем единствената програма, финансираща този тип проекти, е Еразъм+ (ECORYS, 2020 г.). 
През 2020 г. Европейската комисия направи проучване относно измерението на спорта между 
поколенията, подчертавайки нарастващото му значение и необходимостта от неговото развитие. 

От друга страна, практиките между поколенията и дейностите в други области са широко проучени. 
Според Фондация Бет Джонсън „ практиката между поколенията има за цел да обедини хората 
в целенасочени, взаимноизгодни дейности, които насърчават по-голямо разбирателство и 
уважение между поколенията и допринасят за изграждането на по-сплотени общности. 
Практиката между поколенията е приобщаваща, като се основава на положителните ресурси, 
които по-младите и по-възрастните трябва да предложат един на друг и на хората около тях” 
(Beth Johnson Foundation, 2011, p.4). Практиката между поколенията може да бъде чрез различни 
дейности като споделен живот, спорт, развлекателни дейности, взаимни хобита и т.н. Важното е, че 
чрез практиката между поколенията младежите и по-възрастните хора взаимно се възползват от 
обмена и са активно включени в обществото, чувствайки се ценени, находчиви, уважавани и част 
от социална група като цяло. Според Матю Каплан, за да се обединят поколенията, е важно не само 
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да се намерят физически места за обединение, но и да се създадат пространства без бариери, 
които улесняват този взаимен обмен (Kaplan et al., 2020). Те се определят като контактни зони 
между поколенията, където възрастните и младежите могат да се „ срещат, взаимодействат, да 
изграждат взаимоотношения“. Как да реализираме тези пространства ще бъде темата на 
следващите модули. 

 

Раздел 1.1 – Дейност 
Цели на 
подмодула 

Тази част допринася за постигането на следните цели: 

- повишаване на осведомеността относно приобщаването между поколенията и 
значението на активното остаряване; 

- повишаване на осведомеността относно инициативите и политическите 
действия на европейско ниво за приобщаване между поколенията. 

Очакван 
резултат 

В края на тази Модул обучаемият ще: 

- познава демографската структура на европейското население; 

- може да дефинира активно остаряване, междупоколенческо включване и 
междупоколенчески контактни зони и да разбира тяхното значение; 

- познава най-важните инициативи и политически действия на европейско ниво 
за включване между поколенията. 

Материал Присъствена дейност: проектор, лаптоп, пет маси, флипчарт, маркери, 
химикалки. 

Онлайн активност: лични устройства, уеб камера и микрофон 

Брой хора 25 стажанти 

Време За завършване на тази част са предвидени 40 минути. Графикът е организиран, 
както следва: 

- 5 минути за първата дейност чрез теста Ментиметър по демография на Европа 

- 20 минути за втората дейност „Световно кафене за включване между 
поколенията“  

- 15 минути разбор на дейността и теория на дефинициите 
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- 5 минути теория относно инициативите и политическите действия на 
европейско ниво за включване между поколенията 

 

Описание на дейността 
(1) Обучаващите ще използват разработения тест за Ментиметър (с шест въпроса за европейската 
демографска структура), за да представят необходимостта от включване между поколенията. В 
случай на присъствена програма, въпросите ще бъдат задавани устно на аудиторията на обучаемите 
или може участниците да бъдат помолени да използват мобилните си телефони и да видят всички 
свои отговори, прожектирани на екрана. Обучителят ще коментира отговорите, като подчертава 
правилната цифра.  

- застаряващото население на Европа; 

- средната възраст на населението и намаляването на живородените; 

- промяна в състава на европейските семейства (от нуклеарни към увеличаване на самотно 
живеещите възрастни); 

- процентът на 65 и повече години, практикуващи спорт. 

 

1) Какъв е в момента делът на европейското население на възраст 65 и повече години? 

А. 19 Б. 21 В. 25 

2) Какъв ще бъде делът на европейското население на възраст 65 и повече години до 2060 г.? 

A. 20% B. 25% C. Почти 30% 

3) Каква е средната възраст на европейското население? 

A. 33 B. 44 C. 52 

4) Каква е средната стойност на членовете на семейството в Европа? 

A. 1.2 B. 1.8 C. 2.3 
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5) Възрастните хора в Европа съобщават, че удовлетворението им от живота намалява с възрастта 

ВЯРНО ГРЕШНО 

6) Какъв е процентът на възрастните хора, които спортуват във вашата страна? 

А. 6,6 % Б. 9,3 % В. 12,8 % 

 

(2) Втората дейност се основава на методологията на Световното кафене. След изясняване на 
картината на европейската демография, тази дейност ще стимулира диалог и дискусия относно 
важността на активното остаряване и включването между поколенията. 25-те участници ще бъдат 
разделени на три групи от седем до осем члена всяка. В случай на онлайн програма, участниците 
ще бъдат разделени в три стаи, създадени чрез платформата Zoom. На всеки пет минути, обучителят 
ще избира най-малко четирима обучаващи се във всяка маса/стая, които трябва да сменят 
масите/стаите, за да обогатят другите дискусии. Двама участници ще бъдат избрани да останат на 
масата/стаята, за да запишат основните точки от дискусията. Темите са следните: 

- Какво е активно стареене и как може да се постигне; 

- Това, което е социално включване на възрастните хора, може да се постигне на практика; 

- Какво е приобщаване между поколенията и как може да се постигне чрез спорт? 

ИМАЙТЕ ПРЕДВИД: в случай че изпълнявате тази дейност лице в лице, осигурете на всяка маса/стая 
флипчарт и химикал/цветове, за да позволите на всяка група да си води бележки относно това какво 
мисли по всяка тема. В случай, че ще го внедрите онлайн, подгответе Jamboard – по един за всяка 
стая – със заглавието на темата върху него. 

Обучителят ще се присъедини към масите/стаите, за да обогати и стимулира дискусията. В края на 
петнадесетте минути участниците са помолени да докладват накратко какво са обсъдили. Това 
може да стане устно или чрез презентация във флипчарт (присъствено) или с помощта на Jamboard 
(онлайн). В края на дейността обучителят ще направи обобщение, събирайки всички мисли и 
проведена дискусия и той/тя ще обобщи основните точки, като даде определенията, посочени в 
речника. 
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Раздел 1.2 – Практики между поколенията 
Активното остаряване среща пречки във физическите и умствените бариери и в стереотипите за 
остаряването. Както бе споменато в първата част, възрастните хора се чувстват по-изолирани и по-
малко щастливи и удовлетворени и това ги спира да се занимават с различни дейности. В 
следващия модул стереотипите за остаряването и умствените бариери ще бъдат изследвани в 
дълбочина. На този етап е важно да се подчертае, че предразсъдъците срещу стареенето 
продължават да съществуват сред европейското население (AGE, 2016) и съществуващите 
стереотипи карат възрастните хора да спрат да участват активно в социални дейности поради страха 
да не бъдат съдени (Fernandez-Ballesteros et al. , 2020 г.). В същото време младежите се сблъскват с 
дискриминация, защото се смятат за неопитни, неспособни и това им пречи да имат достъп до 
права и до пълноценен активен живот. Включването между поколенията представлява за тези две 
групи невероятен ресурс и идеално съвпадение (Станфордски център за дълголетие, 2016 г.). За 
младежите участието в дейност между поколенията може да увеличи чувството им за стабилност, 
социалните им умения и да им помогне да намалят социалната тревожност. Докато възрастните 
хора могат да се възползват от него, като се чувстват по-здрави, по- малко самотни и по-
ангажирани. Възрастните хора могат да намерят в отношенията си с младите нов смисъл и посока 
в живота и на свой ред младежите също намират смисъл да се учат от по-възрастните хора и да 
развиват своята емоционална стабилност (Станфордски център за дълголетие, 2016 г.). И за двете 
групи участието в дейност между поколенията допринася за по-високи нива на самочувствие 
(ECORYS, 2020). Спортът не винаги е приобщаващ, защото може да насърчи образите на успеха и 
постиженията сред младите хора с работоспособност. Някои спортове може да са и елитарни 
поради съществуващите икономически и физически бариери за достъп до тях (Suzuki, 2017). 
Спортните дейности между поколенията обаче могат да бъдат приобщаващи и да имат същите 
ползи за участниците, изброени по-горе. По-специално, струва си да докладвате таблицата, 
разработена от ECORYS в изследването от 2020 г. относно изследването „Проучване за 
картографиране на измерението на спорта между поколенията“ с ползите от спортните дейности 
между поколенията (вижте по-долу). 
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Връзката между двете групи, за да бъде смислена, трябва да съответства на тяхната сила и нужди. 
Ето защо, преди да се включите в дейност между поколенията, е важно да обмислите и оцените 
какви нужди може да има всяка група и кои са ресурсите, които могат да споделят. Това позволява 
да се изгради двупосочна връзка, при която никоя от страните не се третира като стереотипно 
нуждаеща се (Станфордски център за дълголетие, 2016 г.). Друг важен елемент е, че за да се 
изградят смислени взаимоотношения, връзката между двете групи трябва да бъде удължена във 
времето. Връзките между поколенията могат да работят само въз основа на принципа на 
реципрочност, което означава взаимно уважение, учене и разбиране (MATES, 2009). Друг важен 
елемент е, че в началото на дейността между поколенията правата и задълженията са еднакво 
споделени (MATES, 2009). 

По-специално, за спортни дейности между поколенията, за да се премахне физическата бариера, 
от която възрастните хора може да се страхуват, е необходимо да се избере неутрално 
пространство , в което и двете поколения да се чувстват уверени, като например спортно игрище 
или парк (ECORYS, 2020 г.). Наистина не е препоръчително тези дейности да се прилагат в домовете 
за възрастни хора, защото те не са неутрални пространства и могат да засилят стереотипите. 
Комуникацията също е важен аспект. Речникът и използваните изрази трябва да бъдат еднакво 
балансирани между двете поколения. 

 

Раздел 1.2 – Дейност 
Цели на 
подмодула 

Втората част от модула допринася за постигането на следните цели: 

- повишаване на осведомеността относно стереотипите на стареенето; 
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- премахване на съществуващите бариери пред активното остаряване и 
обединяването на поколенията. 

Очакван 
резултат 

В края на модула обучаемият ще: 

- придобие знания и развие критично мислене относно стереотипите на 
стареенето и бариерите пред включване между поколенията; 

- развие капацитет за проектиране на практика между поколенията чрез спорт. 

Материал Присъствена дейност: проектор, лаптоп, пет маси, флипчарт, маркери, 
химикалки. 

Онлайн активност: лични устройства, уеб камера и микрофон 

Брой хора 25 стажанти 

Време За завършване на този модул са предвидени 45 минути. Графикът е 
организиран, както следва: 

- 5 минути за 3 -та дейност относно стереотипите и бариерите на стареенето чрез 
гледане на видео и събиране на впечатления от обучаемите; 

- 5 минути дебрифинг, в който обучителите ще представят основните стереотипи 
в остаряването и спрямо младите и съществуващите физически, психически 
бариери; 

- 10 минути фронтален урок за ползите от включване между поколенията; 

- 15 минути групова дейност „ Създаване на връзки ” (5 минути групова работа 
и 5 минути презентация); 

- 10 минути теория чрез фронтални уроци за това как да се създаде програма 
между поколенията. 

 

Описание на дейността 
(3) За третата дейност обучителят предлага изглед на следното видео: 

Реклама на IKEA - започнете нещо ново. На https://www.youtube.com/watch?v=AfERQ-Riy2E 

Ако заниманието се извършва присъствено, обучаващият ще използва лаптопа и проектора. Ако 
дейността се извършва онлайн, тя ще споделя екрана с обучаемите. В края на видеото обучителят 
ще попита участниците как са се почувствали от това. Важно е обучителят да насочи дискусията към 

https://www.youtube.com/watch?v=AfERQ-Riy2E
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идентифициране на най-често срещаните стереотипи в остаряването и съществуващите физически 
и психически бариери. В началото на видеото възрастните хора изглеждат самотни, отегчени и без 
цел в живота. По време на видеото главният герой предизвиква този възглед, започвайки да 
изследва и открива нови неща. Това, което го кара да се радва и да цени живота и да има цел, е да 
се срещне и да създаде връзка с хора от различен произход и възраст. Главният герой в един 
момент изоставя бастуна и изглежда физически по-активен. Това нямаше да е възможно, ако беше 
останал да седи на пейката. Главният герой има енергия и ресурси, които да сподели с обществото. 
Той е способен да научи нещо ново и да го сподели. Той може да бъде отправна точка, както в 
изображението, където той е футболен треньор и е модел за подражание за другите възрастни 
хора. 

Докато изброява стереотипите и бариерите, обучителят ще ги отбележи в споделен Jamboard 
(онлайн програма) или на флипчартовете (програма в присъствие). 

След това обучителят ще попита участниците кои според тях са стереотипите спрямо младите и 
бариерите, които ги възпират от активно участие в обществото. След като събере някои отговори, 
той ще изброи и коментира, опитвайки се да следва докладваните в раздела Въведение. 

 

(4) Обучителят ще раздели участниците в две различни групи. В група А ще има 3 подгрупи: 
организатори (2), възрастни (5), младежи (5). В група Б ще има 3 подгрупи: организатори (3), 
възрастни (5), младежи (5). По същия начин дейността се извършва все още заедно (пленарна сесия 
присъствено или онлайн). Обучителят обяснява дейността „Създаване на връзки“. Всеки член на 
подгрупите олицетворява една категория и трябва да защитава и представя нуждите на всяка 
категория. Група А трябва да реши спортна дейност, която да се прави заедно, която е интересна, 
приобщаваща и достъпна както за младежи, така и за възрастни хора. Младежката подгрупа 
започва да предлага спорт според техните нужди, интереси и ресурси. Възрастната подгрупа 
отговаря, като предлага своята дейност/дейности и коментира предложението на младежите. 
Подгрупата на организаторите отговаря на предложенията, опитвайки се да посредничи и да 
предложи какво е действително осъществимо въз основа на техния капацитет, ресурси и това, което 
смятат, че може да бъде от полза и за двете подгрупи. След изказването на трите подгрупи се дава 
думата за обсъждане. Когато постигнат споразумение относно осъществимата спортна дейност, те 
са създали връзка и дейността е приключила. Същото се случва и с втората група, но те трябва да се 
съгласят/създадат връзка за развлекателна дейност. 

В края на дейността, обучителят ще направи обобщение на основните точки от дискусията. 
Дебрифингът ще бъде началото на 10-минутен фронтален урок за това как да се проектира 
програма между поколенията. 
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Предложения 
 
За 4 -та дейност е важно обучителят да стимулира дискусията и да накара членовете на подгрупата 
да защитят своята позиция. Стажантите може да са срамежливи в началото и да не разбират 
важността на упражнението. 

Раздел 1.3 – Успешни дейности между поколенията 
Понастоящем все още има много малко национални програми, които насърчават спортни дейности 
между поколенията, които се реализират главно на местно и регионално ниво. Това може да бъде 
пречка за активна дейност между поколенията, но ако е ефективно планирана, местните 
институции могат да подпомогнат организацията/спортната асоциация с вече налични ресурси. 
Освен това, както се вижда, дори Европейската комисия подкрепя този вид инициативи, ако са 
ефективно планирани (MATES, 2009). Важно е дейността да бъде създадена съвместно с 
участниците, за да се гарантира нейният успех, но и тяхното участие в програмата. Наистина, 
ангажирането на участниците може да не е лесно и включването им от самото начало може да ги 
мотивира да участват. Това трябва да продължи през цялата програма, като се получава постоянна 
обратна връзка за дейностите от двете възрастови групи. Може да бъде препоръчително да 
започнете дейността с малка група участници, за да сте сигурни, че ролите, правата, очакванията са 
ясни и че те участват активно в процеса (MATES, 2009). Тъй като първоначалният ангажимент не е 
лесен, важно е също да се анализира кои могат да бъдат общи интереси сред участниците (MATES, 
2009). Освен това включването на семейства може да бъде от полза, тъй като по-възрастните 
компоненти на семействата могат да увеличат участието на младежите в програмата (ECORYS, 2020 
г.). 

За да се оформи успешна дейност между поколенията, това трябва да включва определено ниво на 
разкриване между възрастовите групи. Това може да се постигне чрез дейности за разчупване на 
леда или неформални срещи преди или след дейността (ECORYS, 2020 г.). Препоръчително е да се 
ангажирате в дългосрочни дейности между поколенията, за да облагодетелствате и двете групи 
(MATES, 2009). От вече разработените дейности между поколенията се очертаха два елемента като 
основни за техния успех: да се насладите на дейностите и да развиете нови умения. Както бе 
споменато по-горе, дейността трябва да бъде планирана въз основа на общите интереси на 
младежите и възрастните хора и следователно да бъде забавна и за двамата. Това има 
положителен ефект върху отношенията между поколенията и върху индивидуалното 
благосъстояние (EPALE, 2020 г.). Освен това аспектът на ученето през целия живот е основен за 
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активиране на дейности между поколенията и осигуряване на успех. Участниците са доволни, 
когато са научили нещо ново като нов спорт или социално умение (ECORYS, 2020) 

 

Раздел 1.3 – Дейност 
Цели на 
подмодула 

Тази част допринася за постигането на следната цел: 

- увеличаване на броя на спортните дейности между поколенията, развивани на 
местно ниво. 

Очакван 
резултат 

В края на модула обучаемите ще: 

- притежават знания как да активират успешна спортна дейност между 
поколенията. 

Материал Присъствена дейност: проектор, лаптоп, пет маси, флипчарт, маркери, 
химикалки. 

Онлайн активност: лични устройства, уеб камера и микрофон 

Брой хора 25 стажанти 

Време За завършване на този модул са предвидени 40 минути . Графикът е 
организиран, както следва: 

- 10 минути фронтални уроци относно критериите/предложенията за 
осигуряване на успеха на дейностите между поколенията. 

- 20 минути за 5 -та дейност/оценка на модула. 

- 10 минути обобщение на 5 -та дейност 

 

Описание на дейността 
(5) Петата дейност също ще бъде заключение на модула и ще служи като дейност за оценка. От 
участниците поотделно се изисква да попълнят формуляра тук: 
https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit  

Ако дейността се извършва присъствено, формулярът може да бъде отпечатан и раздаден на 
участниците. Стажантът ще има 20 минути, за да попълни формуляра. В края, обучителят ще попита 
обучителите дали искат да споделят разработената дейност (последно упражнение от формата) с 
останалите обучители. 

https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit


 

Спортни решения между поколенията за остаряване в добро здраве (Funmilies)  
Номер на проекта: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) 
автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската 
изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският 
съюз, нито EACEA. 

20 
 

Важно е докато участниците споделят своята работа и размисли, обучителят да обобщи основните 
точки и научените уроци от целия модул. 

Предложения 
Важно е в края на тази част след завършване на петата дейност да има място за въпроси и 
допълнителни разяснения.  
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Модул 2 - Права и отговорности на 
възрастните хора за честна игра в живота 

Структура на модула 
Този модул е разделен на три части: 

(a) Преглед на основните правни намеси, уреждащи правата на възрастните хора 

(б) Някои права на възрастните хора, приложими в ежедневието и спорта 

(в) Разбиране на възрастните хора и тяхната социална позиция за създаване на успешни контактни 
зони 

Цели на 
обучението 

Този модул допринася за постигането на следната учебна цел: 

1) Повишаване на знанията относно правната намеса към правата и 
отговорностите на възрастните хора; 

2) Повишаване на знанията за правата и отговорностите на възрастните хора; 

3) Развиване на капацитета за промяна на отношението към възрастните хора и 
спорта между поколенията. 

 

Очакван 
резултат от 
обучението 

В края на модула обучаемите ще знаят: 

а) Правата и задълженията на възрастните хора; 

б) Преглед на основните интервенции за гарантиране на правата на 
възрастните хора; 

в) Как да се гарантират правата на възрастните хора ежедневно и по-
специално в спорта (пречки за преодоляване, улеснение и т.н.). 

 

Оценка Участниците ще бъдат помолени да напишат примери за използване на 
придобитите знания в реалния живот. Например „Научих нови неща за 
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собствените си баба и дядо.“ „Сега разбирам основните характеристики на 
контактните зони и започнах да мисля за създаването на такава.“ и т.н. 

Тази оценка ще бъде извършена в края на модула. 

 

Въведение в модула 

Като граждани възрастните хора имат както права, така и отговорности. Важно е да се вземат под 
внимание техните права, за да се подобри социалната справедливост и да се предотврати 
социалното изключване на възрастните хора. 

Модулът се занимава с необходимостта от законодателството, отнасящо се до правата и 
отговорностите на възрастните в ежедневието и спорта, съгласно списъка с права, установен от 
EURAG - Европейската федерация на възрастните хора. 

Популацията на възрастните хора нараства бързо. Необходимо е преосмисляне на 
законодателството, отнасящо се до тях. В международните документи не съществуват конкретни 
права на възрастните хора. Организацията на обединените нации работи върху конвенция за 
правата им повече от 20 години. 

Важно е да се мисли за правата и отговорностите на възрастните хора в областта на спорта и 
ежедневието. Правата и отговорностите са определени от EURAG, международна организация на 
възрастните хора. 

Мисленето за значението на контактните зони за личностното израстване и развитие на местните 
общности и желанието за въвеждане на нови формати на спортове между поколенията изисква по-
добро разбиране на социалната, икономическата и политическата позиция на поколенията в 
днешните европейски общества. Освен това се нуждае от дефиниране на концепцията за социална 
справедливост, разбиране на социалните ценности и преди всичко правата на възрастните хора. 

 

Терминологичен речник 

Стареене 

Стареенето се разглежда като процес, протичащ от момента на нашето раждане. Състои се от 
процеси на еволюция и деволюция. Това е процес през целия живот, който продължава от 
люлката до гроба. 
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Компетентност 

Компетентността не означава да си квалифициран или да имаш познания. Компетенциите 
обхващат дисциплинарни или теоретични знания, знания от опит и умения, валидирани чрез 
използването им в ситуации от реалния живот. Един тухлен специалист може да е опитен в 
полагането на тухли, но става компетентен само когато е в състояние да разсъждава върху опита 
си и да обобщава опита си до степен, в която той може да бъде разширен и предаден. Тази дума 
има различни значения. Във връзка с активното остаряване това означава какво е необходимо на 
възрастните хора, за да живеят и участват активно в общностите и обществото. Въпреки че 
компетентността често се разглежда от гледна точка на способностите на индивидите, в този 
проект има ниво на компетентност на обществото, което може да се счита поне за еднакво важно. 
Например „здравната“ компетентност за активно остаряване изисква не само индивидуално 
поведение, което насърчава здравето, но също така и социални структури като здравни системи, 
които подпомагат възрастните хора да управляват здравето си. (вж. Речник на Toolbox) 

Старост 

Старостта е период от човешкия живот, в никакъв случай не е просто чакалня за тези, които са все 
по-близо до смъртта. Старостта също е социална конструкция, въпрос на мълчаливо съгласие във 
всяко едно общество. (вж. Речник на Toolbox) 

Социална справедливост, социална справедливост 

Социалната справедливост е честна и справедлива връзка между индивида и обществото. (вж. 
Речник на Toolbox) 

Стереотип 

Стереотипът е предубедена представа, особено за група хора. Стереотипните мисли или вярвания 
могат или не могат да отразяват точно реалността 

 

Раздел 2.1 – Преглед на основните правни интервенции, уреждащи 
правата на възрастните хора 

Популацията на възрастните хора нараства бързо. Необходимо е преосмисляне на 
законодателството, отнасящо се до възрастните хора. В международните документи не 
съществуват конкретни права на възрастните хора. Организацията на обединените нации работи 
върху конвенция за правата на възрастните хора повече от 20 години. 
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През Втората световна война загиват много бащи и майки. И така, следвоенните общества са 
започнали като общества на млади и силни хора и са били организирани общества с фокус върху 
тях и тяхното бъдеще, докато днес най-бързо расте делът на възрастните хора. Просто се огледайте 
около себе си! Всеки четвърти жител на улицата е на възраст над 65 години! Никога досега не е 
било така. Ситуацията изисква преосмисляне на организацията на развитите общества и тяхното 
законодателство. Социалните ценности трябва да бъдат предефинирани и социалните 
несправедливости смекчени. Държавите трябва да помислят за формулирането и приемането на 
уникален Закон за възрастните хора. 

Като начало трябва да имате предвид, че в момента няма специфични права на възрастните хора, 
които да се прилагат само за възрастните хора, а не за никой друг. По този начин универсалните 
права на човека обаче се прилагат за възрастни хора и всички други възрастни. 

Организацията на обединените нации упорито се опитва да приеме Конвенция за правата на 
възрастните хора повече от 20 години. На международно нормативно ниво относно правата на 
възрастните хора досега не е направена реална промяна. 

Правата и отговорностите на възрастните хора принадлежат както към публичното, така и към 
частното право и най-често се предлагат от организации на и за възрастни хора, експерти от 
международни организации, адвокати и др. Трябва да знаете обаче, че правата на възрастните 
хора, когато съществуват, не са законни, освен ако не са записани в закони. 

Независимо от възрастта и здравословното си състояние всеки индивид има право да отстоява 
основните си права, предвидени в Конституцията на страната и в международни правни 
инструменти ( Convention européenne des droits de l'homme et traités internationaux des Nations Unies 
). Въпреки това, поради редица причини, възрастните хора често не са в състояние да преодолеят 
правни или материални пречки, за да отстояват правата си. Те дори не осъзнават, че основните им 
права са нарушени , че не трябва да приемат автономия, или техните хора са атакувани, или че имат 
право на същото отношение като по-младите хора. 

Нито националното, нито международното законодателство посочват възрастта, когато човек става 
възрастен човек и има право на специална закрила. 

Освен това възрастните хора, които живеят с увреждания, имат право на зачитане на състоянието 
им. 

Тъй като правата на възрастните хора не са приети, универсалните човешки права се прилагат за 
възрастните хора; право на свобода от дискриминация, право на свобода от насилие, право на 
социална сигурност, здраве, работа, но също така и право на собственост и наследство. 
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Раздел 2.1 – Дейност 
Цели на 
подмодула 

Тази част допринася за постигането на следната цел: 

1) Повишаване на знанията за правата на възрастните хора в международни 
правни документи. 

Очакван 
резултат 

В края на модула обучаемите ще: 

а) Станат по-чувствителни към положението на възрастните хора и ще ги считат 
за равни на себе си. 

Материал Флипчарт, маркери или лаптоп, проектор 

Брой хора 5-10 

Време За завършване на този модул са предвидени 80 минути. Графикът е 
организиран, както следва: 

- 10 минути за дейност 1 

- 15 минути за дейност 2 (пет минути за записване на правата и 10 минути за 
дискусия) 

- 15 минути за дейност 3 

- 5 минути почивка 

- 5 минути , за да прочетете горния текст (дейност 4) 

- 30 минути ръководена дискусия (дейност 5) 

 

Описание на дейността 
(1) За да се доближат до този текст, на участниците ще бъде представен набор от снимки на 
възрастни мъже и жени. Снимките ще бъдат поставени на маса. Всеки участник ще избере една 
снимка на възрастен човек, с когото може да се идентифицира. Участникът ще посочи мотивите за 
избора си. Обучителят трябва да улесни този процес, като предоставя въпроси, които да позволят 
на участниците да обяснят по-добре собствения си избор. 

(2) Участниците ще бъдат помолени да напишат четири човешки права, които могат да се прилагат 
за по-възрастните хора. Обучителят може също да организира тази дейност, като обединява 
участниците в различни групи, за да спести време. 
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(3) Участниците ще опишат типичните дейности на възрастните хора в тяхната среда. От обучителя 
се иска да ги напътства, улеснявайки процеса на описание на тези способности. 

(4) Участниците ще изучават горния текст и ще водят водена дискусия под ръководството на своя 
обучител. Въпросите могат да бъдат следните: 

„Защо обществата трябва да бъдат организирани отново от името на възрастните хора?“ 

„Възрастните хора имат ли специфични права?“ 

„Има ли някакви специфични правни рамки или конвенции, защитаващи правата на 
възрастните хора? Ако да, кои? Можете ли да поговорите повече относно това?“ 

Внушение 

Използвайте набор от снимки на възрастни мъже и жени, изрязани от списания, и копие от горния 
текст. 

Раздел 2.2 – Някои права на възрастните хора, приложими в 
ежедневието и спорта 

Важно е да се мисли за правата и отговорностите на възрастните хора в областта на спорта и 
ежедневието. Правата и отговорностите са определени от EURAG, международна организация на 
възрастните хора. 

Те са важни както в ежедневието, така и/или в областта на спорта между поколенията. 

Възрастните хора имат право да остаряват активно, което означава, че те могат свободно да 
участват в различни дейности, включително спортове между поколенията, и могат да участват в 
процесите на вземане на решения в спортни клубове и други контактни зони. Те могат да имат 
достъп до ръководни позиции, въпреки че, парадоксално,  Европейският съюз е наложил 
възрастова граница (70 години), когато трябва да престанат да ръководят организация. Това са 
правата и отговорностите на възрастните, идентифицирани от EURAG: 

● Възрастните хора имат правото и отговорността да участват в обществото и да допринасят 
за общността според възможностите си. 

● Възрастните хора, които могат да го направят, носят отговорността да го изпълнят. 
● Възрастните хора трябва да могат да упражняват своите демократични права на всички нива 

и да носят отговорност гласът им да бъде чут. 
● Възрастните хора имат право да извършват (доброволческа) работа в съответствие с 

възможностите си, независимо от възрастта си. 
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● Възрастните хора, които извършват доброволчески труд, имат право на компенсация за 
разходите, правна защита и напътствие. 

● Възрастните хора имат право на свободно движение. Възрастните хора с ограничения имат 
право на подкрепа, що се отнася до тяхната мобилност. 

● Възрастните хора имат правото и отговорността да споделят своите ценности, стандарти, 
знания, житейски опит и умения с по-младите поколения. 

● Възрастните хора имат право на личностно развитие, социални контакти и смислен живот. 
● Възрастните хора имат правото и отговорността да участват в образователни програми, за 

да поддържат знанията и уменията си актуални. 
● Възрастните хора имат право да участват в курсове, които насърчават самоувереността и 

телесната форма. 
● Възрастните хора са отговорни да се информират за съвременните информационни 

технологии и имат право да участват в курсове по тази тема. 
● Възрастните хора имат право на достъп до културни дейности, дейности за свободното 

време и спортни съоръжения, всички съобразени с техните желания и нужди. 
● Достъп до информация. Възрастните хора имат право на информация, която им позволява 

да вземат сами решения и да поддържат контрол над живота си. 
● Възрастните хора имат право на собствена социална мрежа. Те имат право да установяват 

социални връзки и да поддържат контакт с деца, внуци, (чрез родителите на децата) и други 
близки роднини и приятели. 

 

Раздел 2.2 – Дейност 
Цели на 
подмодула 

Тази част допринася за постигането на следните цели: 

1) Да се повишат знанията за правата на възрастните хора; 

2) Да се развие капацитетът за установяване на връзка между правата и 
отделните спортове. 

Очакван 
резултат 

В края на модула обучаемите ще: 

а) Осъзнаят правата на различните поколения в областта на спорта и 
ежедневието. 

Материал Флипчарт, маркери или лаптоп, проектор 

Брой хора 5-10 
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Време За завършване на този модул са предвидени 60 минути. Графикът е 
организиран, както следва: 

- 5 минути за представяне на модула и на дейност 6 

- 5 минути за индивидуално четене на списъка с права и отговорности 

- 15 минути за обсъждане по двойки 

- 35 минути за докладване на цялата група 

 

 
Описание на дейността 
Участниците ще проучат списъка с права и отговорности, установени от EURAG, и ще бъдат 
помолени да подчертаят три права, които се прилагат към спортните дейности. Участниците ще 
работят по двойки и ще обсъждат причините за своя избор. Всяка двойка ще докладва на цялата 
група. 

Участниците трябва да имат предвид следните въпроси: 

- Възможно ли е да се гарантират правата на възрастните хора? Ако да, по какъв начин? 
- По какъв начин избраните права се свързват с ежедневието? 
- Как избраните права се свързват със спортните дейности? 
- Кои стереотипи за старостта и възрастните хора противоречат на правата на възрастните 

хора? Пример: Възрастните хора са крехки, болни, нуждаещи се от защита и т.н. 
 

Раздел 2.3 – Разбиране на възрастните хора и тяхната социална 
позиция за създаване на успешни контактни зони 

Мисленето за значението на контактните зони за личностното израстване и развитие на местните 
общности и желанието за въвеждане на нови формати на спортове между поколенията изисква по-
добро разбиране на социалната, икономическата и политическата позиция на поколенията в 
днешните европейски общества. Освен това се нуждае от дефиниране на концепцията за социална 
справедливост, разбиране на социалните ценности и преди всичко правата на възрастните хора. 

За професионалното и социално обезценяване на възрастните хора 
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Всичко започва с по-възрастни работници, които са подложени на видима или по-малко видима 
маргинализация от техните компании, изключвайки ги от иновативни процеси, обезщетения или 
образование. „Това е последният ми курс за пребиваване. Никой няма да пожелае да продължи 
да инвестира в образованието на някой толкова стар като мен“, обясни високопоставеният 
мениджър. Тогава той беше на 45 години. Пенсионерите, които са съкратени поради 
хронологичната си възраст, въпреки качествата и доброто си здраве, имат склонност да гледат 
надолу с разочарование към активния поток на живота. 

Отношението на фирми и институции е съобразено с това, което се случва паралелно в обществото. 
Когато човек остарее, той страда от различни форми на социална амортизация. Пенсионерите 
изпитват както икономическа, така и релационна несигурност. Пенсионерът е лишен от основните 
си права, а именно правото да работи толкова часове, колкото иска или може. Съществуват 
законови ограничения и бариери пред работата на пенсионерите. От друга страна, активното 
стареене е възпрепятствано, ако възрастните хора не могат да си сътрудничат с различните 
поколения! Освен това, ако на възрастните хора се повтаря, че те са бреме върху плещите на по-
младите поколения, те не могат да стареят активно! 

Пенсиониран човек се изключва от професионалния живот и институциите. В повечето страни 
пенсионерите са лишени от своята професионална идентичност. Нещо повече, да си пенсионер 
означава да се считаш за професионално по-малко квалифициран и по-малко надежден. 

Обезценяването на възрастните хора не е ново явление. В древна Гърция може да се чуе „Всеки от 
нас трябва да има думата (на агората), дори тези, които са на 50 или повече години“. Дори те често 
се използват по отношение на възрастните хора, като по този начин показват, че те не са 
пълноправни граждани, производители, новатори, потребители като останалите в зряла възраст! 
Дори тези думи доказват, че възрастните хора в миналото и настоящето не са били допускани, нито 
са били канени да участват в процесите на вземане на решения по обществени въпроси. 
Националните и европейските статистики говорят малко за това какво правят, имат нужда или искат 
възрастните хора. На повечето места, където се изразява обществено мнение, това на възрастните 
няма значение. В Словения, където наскоро се проведе обществена консултация, всички 
гласоподаватели бяха информирани за това, всички, но много възрастни хора в институционални 
грижи. Освен това днешното положение на възрастните хора не се различава от това, което е било 
в Древна Гърция, когато на 60-годишна възраст възрастните мъже вече не са могли да бъдат съдии 
или войници, а е трябвало да охраняват територията или да ремонтират крепостни стени, което е 
било социално обезценено занимание. Да го кажа накратко. Положението на по-младите и по-
възрастните винаги се е определяло от средните поколения. 

Какво е социална справедливост? От преразпределение към признание 
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Има няколко теории за социалната справедливост и несправедливост. Според израелския проф. 
Дорон и проф. Нанси Фрейзър теорията за социалната справедливост описва най-доброто 
положение на възрастните хора в обществото. 

По принцип има два вида социална несправедливост: икономическа-разпределителна 
несправедливост и когнитивно-културна несправедливост. 

Първият се корени в политико-икономическата структура на обществото, включваща икономическа 
експлоатация, икономическа маргинализация (нежелана или лошо платена работа или 
възпрепятстване на достъпа до работа, генерираща доходи) или лишения (лишаване на адекватен 
стандарт на живот). Вторият тип несправедливост, когнитивно-културната, се корени в социалните 
модели на представяне, интерпретация и комуникация, които се появяват на всички нива на 
обществото. Възрастните хора стават невидими, към тях могат да се обръщат авторитетно, 
покровителствено, могат да бъдат инфантилизирани езиково. Те могат да бъдат обидени, че са 
стари и се разглеждат през призмата на ейджистките стереотипи. 

Възрастните хора страдат ли от ейджизъм? Те правят! Важно е да знаете, че ейджизмът съществува 
на всички нива: семейство, местна общност, институционално и политическо ниво. 

Ейджизъм означава (а) негативни социални стереотипи относно старостта; (б) социални 
предразсъдъци относно възрастните хора; (в) Личен страх от остаряването; (г) стигми, 
свързани с възрастните хора. По-актуалните подходи подчертават факта, че ейджизмът е не 
само отрицателен. Напротив, стереотипите могат да бъдат и положителни. 

Решения? 

Промените, предложени от проф. Нанси Фрейзър, са преместване на част от средствата. Промените 
могат да бъдат и по-дълбоки, преобразуващи, преструктуриращи производствени и кооперационни 
отношения. 

Що се отнася до признаването, групата от по-възрастни хора трябва да има възможност да 
изрази културата на своето поколение и отношенията между поколенията трябва да бъдат 
преструктурирани. С проекта Funmilies и спорта между поколенията ние се стремим към 
преструктуриране на взаимоотношенията и по-добро познаване на по-младите и по-
възрастните хора. 

Възрастните хора като социална група и техните групи на натиск могат да окажат и малък 
политически натиск. Тези, които са пенсионирани, имат лоша колективна политическа идентичност, 
политическата им идентичност зависи най-вече от интегрирането от политическите партии на 
техните стремежи и интереси. 
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Днес възрастните хора в някои европейски страни започват да изискват интегрирането си в 
обществени институции. Необходима е нова връзка с възрастта в социалната, политическата и 
икономическата игра. Социалните роли на възрастните хора трябва да бъдат предефинирани. 
Защитата на материалния интерес на възрастните хора и пенсионерите е важна, но са необходими 
нови културни формати на остаряването. Нещо повече, обществата трябва да поставят под въпрос 
своето отношение към красотата, полезността, слабостта, крехкостта и края на живота (Doron, 2012) 

 

Раздел 2.3 – Дейност 
Цели на 
подмодула 

Тази част допринася за постигането на следните цели: 

1) Повишаване на знанията и разбирането на социалната несправедливост и 
стереотипи; 

2) Повишаване на знанията за необходимостта от преструктуриране на 
отношенията между поколенията, мислещи за областта на спорта. 

Очакван 
резултат 

В края на модула обучаемите ще: 

а) Придобият по-задълбочено разбиране за възрастните хора и тяхната нужда да 
бъдат интегрирани; 

б) Осъзнаят спящите способности на възрастните хора, особено в областта на 
спорта. 

Материал Флипчарт, маркери или лаптоп, проектор 

Брой хора 5-10 

Време За завършване на този модул са предвидени 50 минути . Графикът е 
организиран, както следва: 

- 5 минути за индивидуално четене на текста 

- 20 минути за обсъждане по двойки (по трима или малки групи) 

- 10 минути разбор 

- 15 минути за окончателна оценка 

 

Описание на дейността 
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Участниците ще работят по двойки или тройки (или групи от по пет) в текста по-горе. Те ще изберат 
най-важните параграфи. Ще обсъдят по-специално концепцията за активно стареене и различните 
видове социална амортизация на възрастните хора. Основният метод тук ще бъде дискусия в 
подгрупи и докладване, като тя е най-важният метод в обучението на възрастни. Дискусията ще 
бъде наблюдавана от обучителя. Обучителят може да помогне на участниците, предоставяйки 
някои въпроси или предложения за „структуриране“ на дискусията, като се съсредоточи повече 
върху понятията „социална справедливост“, „остаряване“, „възприемане на възрастните хора“. 
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Модул 3 - Теоретични аспекти на обучението 
чрез спортна методика 

Структура на модула 

В този модул участниците ще бъдат запознати с концепцията за образование за и чрез спорт, с 
допълнителен акцент върху методологията на ETS. 

▪ В раздел 1 те ще научат как подходът или методологията на ETS е неформален 
образователен инструмент, който използва спорта като средство, за да подчертае или 
образова индивиди или групи от хора по определени социални въпроси. Освен това те ще 
научат разликите между образованието за и чрез спорта. 

▪ В раздел 2 интерактивната групова работа и обменът ще бъдат използвани за по-нататъшно 
задълбочаване на разбирането на методологията на ETS и теоретичните знания, въведени 
в раздел 1. Целта е да завършим с практически примери, при които спортът може да се 
използва от образователна гледна точка или за образователна цел. След приключване на 
упражнението в раздел 2, участниците ще попълнят въпросник за оценка. 

 

Цели на 
обучението 

Този модул допринася за постигането на следната учебна цел: 

1) Повишаване на знанията за образованието чрез спорт и разликите между 
концепциите „За и чрез спорта“; 
2) Повишаване на знанията за това как да се свърже ETS с образователните 
аспекти на спорта, особено като се имат предвид дейностите между 
поколенията. 

Очакван 
резултат от 
обучението 

В края на модула обучаемите ще знаят: 

a) Какви аспекти е важно да подчертаете, за да увеличите максимално 
образователната перспектива в спорта; 

b) Какви са теоретичните основи на образователния подход по време на 
спортна дейност. 

Оценка Оценката на модула може да се извърши по различни начини.  
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Един от подходите е да се включи сесия за групова оценка в секцията за 
обобщение в края на раздел 2. Например, използване на въпросите за оценка от 
1. до 5. като въпроси за цялата група, проектирани в презентация и с открита 
дискусия около всеки въпрос.  
Друг подход може да бъде да раздадете въпросник (вижте приложение 3 като 
пример) и да помолите участниците да го попълнят и предадат на фасилитатора. 
В този случай се препоръчва Фасилитаторът да прочете всеки въпросник и да 
събере общи елементи в тях и да информира темите (напр . повечето от вас са 
уверени, че ще обяснят ETS на някой друг. Много от вас споменаха, че повече 
визуални помощни средства биха помогнали за предоставянето на Модул 1.) 
.  

Възможна е и комбинация от двата подхода. Предложението е да съобразите 
оценката с предпочитания от вас начин на преподаване и нуждите на групата. 

Предложени въпроси за въпросника за оценка:  
 
По скала от 1 до 5 (където 1 = изобщо не беше добре и 5 = изключително 
добре), моля, оценете: 

 
1. Колко уверени сте да обясните какво е ETS на някой, който е нов в 
методологията? 

2. Можете ли да правите разлика между обучението ЗА и ЧРЕЗ спорта?  
 
3. Колко полезна е методологията на ETS в ежедневната ви работа? 

4. Привлекателна ли е идеята за използване на спорта като неформално 
образователно средство? Например, за насърчаване на по-здравословен 
начин на живот и/или повишаване на осведомеността относно 
предизвикателствата и значението на социалното включване. 

5. Колко подготвен бе според вас фасилитатора по темата на модула 
(основно обучение чрез спорт)? 

 
Моля, напишете няколко изречения относно: 

6. Как бихте могли да приложите придобитите знания в този модул във 
вашите спортни дейности или практика?  



 

Спортни решения между поколенията за остаряване в добро здраве (Funmilies)  
Номер на проекта: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) 
автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската 
изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският 
съюз, нито EACEA. 

35 
 

 
7. Дайте два примера, при които спортът може да се използва като 
инструмент за образователни цели за укрепване на разбирателството и 
връзката между поколенията в нашите общества в Европа. 

8. Бихте ли променили нещо в представянето на модула? Ако да, моля, 
дайте примери за какво. 

 

Въведение в модула 

Този модул ще се съсредоточи върху въвеждането на методологията за образование чрез спорт 
(ETS), за да се увеличи максимално представата за спорта като инструмент за образователни цели 
в по-широк мащаб и за обществеността. 

Ще обясни разликите между образованието за и чрез спорт със специален фокус върху дейностите 
между поколенията, насочени към повишаване на осведомеността относно социалното включване 
и значението на свързването на младите и по-възрастните хора в нашите европейски общества. 

Обучението чрез спорт е замислено като „комбинацията от спорт и учене предоставя отлична 
възможност за учене чрез дейности, които са много приятни, силно емоционални и базирани на 
активно участие и ангажираност. Това сближава много хората и е много естествен начин за учене” 
(Andonova D., Ács M., & Holmes D., 2013).  
 
Освен това фокусът ще бъде върху концепциите за (1) положителна социална трансформация и 
как тя може да бъде улеснена чрез спорт и (2) значението на връзката между поколенията. 

Двете части на модула имат за цел да се допълват взаимно, като Модул 1 е теоретична - дефинира 
методологията на ETS и свързаните с нея теми - и Модул 2 е по-интерактивна - с участниците, които 
работят заедно и мозъчна атака - фокусирайки се върху приложните аспекти на спорта като 
образователен инструмент. 

Ще бъде предоставен въпросник за оценка, в който участниците могат да споделят своите 
виждания относно материала и изпълнението на модула. 

 

Терминологичен речник 
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ETS = Образование чрез спорт 

Методологията на ETS се състои в адаптиране на упражненията за спорт и физическа активност 
към целите на планираните резултати от обучението, като например подобряване на 
толерантността, солидарността или доверието между нациите. В този случай спортът е 
инструмент и той става вторичен спрямо образователната цел (Andonova D., Ács M., & Holmes D., 
2013). 

EBS = Образование от спорт 

Целта на EBS е да съчетае спортните цели и благосъстоянието на обществото. Той използва спорт, 
упражнения и физическа активност, за да работи за социални каузи като здраве, благополучие, 
обществено благосъстояние или социално включване (Andonova D., Ács M., & Holmes D., 2013). 

EFR = Образование за спорт 

Образованието за спорт е насочено към подобряване на уменията, свързани със самия спорт и 
подобряване на представянето. Обучението за спорт обикновено е свързано с различни 
дисциплини на състезателния спорт, а не с неформалното образование (Andonova D., Ács M., & 
Holmes D., 2013). 

 

Раздел 3.1 – Методика на обучението чрез спорт 

Дефиниране на образованието чрез спорт (ETS) 

ETS е неформален образователен подход, който използва спорт и физически дейности за по-
нататъшно развитие на ключови компетенции на индивиди и групи, за да допринесе за личностното 
развитие и устойчивата социална трансформация. Това означава, че методологията на ETS 
възнамерява да използва спорта изключително като образователен инструмент. Следователно 
компоненти като образование, наставничество, развитие на умения, обучение, лична рефлексия и 
намеса, които не са пряко свързани със спорта, остават много важни и трябва да бъдат взети под 
внимание, когато спортът се използва за образователна цел. Всички тези елементи играят важна 
роля в учебния процес. Те се превръщат в централен фокус, който стимулира развитието и 
социалната трансформация, а не самата спортна програма. 

Разлика между образование ЗА, ОТ и ЧРЕЗ Спорт 

Целта на Образование за спорт (EFS) е да развие компетенции по отношение на спортните 
постижения (Andonova D., et al. 2013). Като основна цел Обучението за спорт се стреми да подобри 
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уменията, свързани със самия спорт. Следователно, той има за цел само да развие физическо 
представяне чрез подобряване на индивидуалните компетенции. Обучението за спорт е свързано 
с разнообразните дисциплини на състезателния спорт. Поради това споделя ограничен интерес 
към използването на спорта като неформално образователно средство. 

Концепцията за Образование от спорт (EBS) е по-сложен процес и включва специфични учебни 
цели, като целта за справяне със здравословни проблеми и благополучие. Целта е да се комбинират 
спортните цели с благосъстоянието на обществото, така че образователните цели са на второ място. 
Той използва спортни упражнения и физическа активност, за да работи за социални каузи като 
повишаване на осведомеността относно здравето и благосъстоянието. Например движенията 
„Спорт за всички” са много близки до този подход. Занимавайки се с различни спортове, се очаква 
хората да научат повече за здравословния начин на живот и по този начин да повишат 
информираността по въпроса. 

За целите на този проект, за обединяване на младото и по-възрастното поколение, може да се 
приложи дори EBS. Фокусът върху здравето и благосъстоянието на индивида, когато се занимава с 
физическа активност, може да бъде точката на връзката между млад човек и по-възрастен: въпреки 
че самото упражнение (напр. йога, плуване или отборни спортове) може да бъде различно по 
обхват и изпълнение с различни нива на интензивност, целта на самото упражнение може да бъде 
поддържане на здраво тяло и ум. Ако се установи, че запазването на здравето чрез спорт или 
физическа активност е важно за хората от двете поколения, тогава това общо разбиране може да 
се използва за въвеждане на диалог и емоционална връзка между страните. По този начин се 
улеснява включването на споменатите групи в спортни дейности между поколенията. 

Неформалният образователен подход на Образование чрез спорт (ETS) интегрира спортни 
елементи. Предполага се, че той допринася за личностното развитие и устойчивата социална 
трансформация чрез развиване и подобряване на ключови компетенции както на индивидуално, 
така и на групово ниво.  
С устойчивостта като един от ключовите елементи, ETS има за цел да осигури трайна социална 
промяна - използвайки спорта като свой инструмент. Следователно ETS се стреми да насърчава 
положителната социална промяна в по-голям мащаб, която включва толерантност към другия, 
солидарност. 

Спортен и образователен сектор на ETS 

За да се разбере концепцията на ETS, трябва да се вземат предвид както спортният, така и 
образователният фактор.  
Има научни доказателства от, например, Световната здравна организация (СЗО), Здраве и развитие 
чрез физическа активност и спорт - Световната здравна организация Неинфекциозни заболявания 
и психично здраве Превенция на незаразни заболявания и Промоция на здравето изследване от 
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2003 г., което доказва, че спортът и физическите упражнения имат различни положителни ефекти 
върху здравето. Редовното практикуване на физически дейности помага за намаляване на 
вероятността от хронични и сърдечно-съдови заболявания, рак или хипертония и се справя с редица 
психологически разстройства. Освен това спортът и физическите дейности имат положителен 
ефект върху депресията, тревожността и самочувствието.  
Неформалното образование – неразделна част от методологията на ETS – използва различен 
подход от формалното обучение по учебници, когато става въпрос за идентифициране на нуждите 
на обучаемите. Позволява на индивидите да идентифицират собствените си нужди и цели по 
отношение на образователния процес. Както бе споменато, обратната връзка и отразяването на 
новата информация и придобитите знания са съществени части от методологията на ETS. 
Участниците споделят своя опит им позволява да се учат един от друг по неформален начин. 

Детско и спортно образование на теория 

Здравият разум е да се приеме, че участието в спорта трябва да започне от детска/предучилищна 
възраст, за да се формират нагласи, възприятия и съвест. Тяхното участие трябва да се разглежда 
като начин да се подготвят за живота им в зряла възраст към здравословен, спортен живот и към 
по-голямо участие в дейности между поколенията. 

От това, което можем да наблюдаваме, в спортните клубове и спортните дейности основният 
фокус е като цяло върху представянето и техниката, а не върху емоциите, отношенията и ученето. 
Според Bloom (1956), целите, които трябва да постигне една цялостна и изчерпателна спортна 
дейност, са: 

Когнитивни учебни цели 

● Разбиране на 
придобиването 

● Приложение 
● Анализ 
● Състав 
● Оценка 

Емоционални учебни 
цели 

● Предотвратяване 
● Кореспонденция 
● Оценяване 
● Организация 

Психокинетични цели на 
обучение  

● Основни - 
фундаментални 
движения 

● Умения за възприемане 
● Моторни умения / 

способности 
● Моторни умения за 

изразяване 
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Трябва да се има предвид, че модалностите на проявление на тези цели са различни за всяко 
едно дете и че тяхното постигане се осъществява във взаимодействието на три основни фактора: 
човек – дейност – среда. 

Освен това трябва да вземем предвид социално-икономическия произход и факторите, които 
влияят върху развитието на децата, както и взаимодействието с упражненията. 

В този контекст ролята на диалога между поколенията играе специална роля, тъй като децата 
често живеят и прекарват много часове с по-възрастни роднини като баби и дядовци. Като такова 
участието на възрастните хора в упражненията може да бъде от решаващо значение и за 
участието на децата. 

 

Раздел 3.1 – Дейност 
Цели на 
подмодула 

Тази част допринася за постигането на следните цели: 

1) Дефиниране и въвеждане на методологията на ETS; 

2) Подобряване на знанията за разликите между образованието ЗА, ОТ и ЧРЕЗ 
спорта; 

3) Подобряване на разбирането за това как ETS и свързаните с нея методологии 
могат да бъдат полезни във връзка със спортните дейности между поколенията. 
 

Очакван 
резултат 

В края на тази Модул обучаемият ще: 

a) Има основно разбиране за методологията на ETS: какво представлява тя, как 
може да се използва и ползите от нея, когато се прилага. 

Материал Визуални помощни средства - всичко, с което водещият се чувства комфортно - 
например: 

● Флипчарт, за да запишете ключовите думи и идеи 
● Powerpoint презентация с основни точки по темата 

 
Брой хора Малки до средни групи (5 - 25 души) 

Време За завършване на тази част са предвидени 60 минути . Графикът е организиран, 
както следва: 

● 5 минути разбиване на лед и/или общо въведение 
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● 45 минути презентация 
● 10 минути почивка преди блок 2 

 
 

Описание на дейността 
Тази дейност е традиционен сценарий в класната стая. Участниците са помолени да слушат 
внимателно, да си водят бележки, ако е необходимо, и да задават въпроси по време на 
представянето на темите. Обучителят настройва визуалните или други помощни средства, от които 
се нуждае, и започва презентацията. 

Предложения 
Фасилитаторът трябва да поиска редовна обратна връзка по обхванатите теми, например така 
дефинираме ETS, може ли някой да обобщи основните точки?  
Въпреки че тази част е описана като традиционен сценарий, базиран на класна стая, не се колебайте 
да я подправите с всякакви игри или други неформални образователни методи, които смятате, че 
помагат на учебния процес на участниците (и може би авторите не са се сетили за тях). Моля, вижте 
предложенията за доставка на модула. 

 

Раздел 3.2 - Образование чрез спорт на практика 

Участниците ще се занимават с теоретичния материал на практическо ниво. Целта е генериране на 
идеи и работа в група за обсъждане на приложното използване на спорта като образователен 
инструмент за социална трансформация. 

Практическо използване на ETS  
От съществено значение е да се има предвид, че „изразяването на воля не е достатъчно за 
проектиране и прилагане на учебен процес, който се основава на ETS“ (Андонова Д., и др., 2013). 
Основното изискване е да се изгради образователен проект, който е осъществим: има реалистични 
и постижими цели или дефинирани резултати, като по този начин има оценими цели. 
„Образователното намерение“ трябва да присъства, както и „специфичните приоритети на 
адресираната работна област“ (Андонова Д., и др. 2013). За да се използва напълно 
образователната и социална функция на спорта, разработените програми трябва да запазят фокуса 
върху образователната цел на практикуването на спорт или физически дейности. Резултатите от 
неформалното обучение трябва да бъдат въведени в дизайна (напр. чрез въпроси или сесия за 
оценка), като по този начин се запазва фокусът върху социалните въпроси, по които целевите групи 
трябва да бъдат обучени: социална интеграция, борба срещу расизма, справедливост или всяка 
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друга тема . Пример за ETS в действие е Обучението за ценности чрез спорт (VETS), представено от 
ЮНЕСКО и неговите партньори, което се основава на идеята, че „Спортът може да преподава 
ценности като справедливост, изграждане на екип, равенство, дисциплина, приобщаване, 
постоянство и уважение“ ако учебната програма е настроена правилно.  
Хората могат да се свързват чрез спорт на нива отвъд просто общуване с думи. Спортът и 
физическата активност се включват в движението на телата ни и предизвикват физиологични и 
емоционални реакции, които в противен случай могат да останат латентни, когато участваме в 
словесен обмен. Това го прави идеален за свързване на хора с различен произход, култура или в 
този случай възраст. Позовавайки се на значението на дейностите между поколенията и по какви 
начини спортът може да се използва за укрепване на връзката и комуникацията между възрастови 
групи от 25+ и 65+: чрез използване на методологията на ETS, различните спортни дейности, 
планирани да обединят тези две споменати възрастови групи, наистина могат да бъдат пригодени 
за постигане на по-голяма информираност и връзка, социално включване, както и насърчаване на 
здрав ум и момче, независимо от възрастта. 

Всяко упражнение, насочено към горната цел, трябва да бъде изградено по начин, по който 
участниците да се свързват на невербална основа, а физическата активност има за цел да повиши 
осведомеността относно важността на социалното включване и връзката между групи и индивиди. 
Например, ако танцът е избраното упражнение, трябва да има стъпки, при които по-млад човек 
изпълнява основни танцови движения с по-възрастен човек, за да се улесни невербалната връзка 
и радостта, която дава физическото движение. Трябва да се въведе сесия за разбор, където 
участниците могат да споделят как са преживели упражнението. Трябва да има подканващи 
въпроси, като например, чувствате ли се свързани с младежите или по-възрастните хора, с които 
сте се движели след това танцово упражнение? Дали нашето общество като цяло ще се възползва 
от повече „работилници“ между поколенията? Ако отговорът е да, защо? Ако не, защо? Отговорност 
на правителствените агенции ли е да предоставят тези възможности за свързване? Добавете други 
въпроси, които биха били свързани с темата на дейността. 

 

Детско и спортно образование на практика 

Обучаващите трябва да имат предвид, че емоционалната реакция и взаимодействието на 
децата чрез упражнения е много важно за ангажираността и участието. Това трябва да насърчи 
съображения за това как децата са групирани, какви методи се използват, наличието на 
състезание в упражненията, връзката с навиците и начина им на живот и т.н. 
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За оптимално учене чрез спорт, децата трябва да участват в упражнения, които отговарят на 
определени характеристики: 

● Интензивност: Средно ниво 65% - 75% 
● Продължителност: Около 40 минути (децата харесват действието) 

Упражненията могат да включват: 

● Упражнения за движение и координация 
● Баланс, координация око-ръка, гъвкавост 
● Упражнения върху нивото на концентрация на вниманието при променящи се условия 
● Визуално търсене на обекти, упражнения за разпознаване на скорост / разделяне на 

думи-цветове, упражнения за памет 
● Теоретични презентации и групови дискусии, ролеви игри с ежедневни проблеми (напр. 

емоции, хранене, мотивация, успех/провал, представа за себе си, междуличностни 
отношения, решаване на проблеми 

(Moreau et al. 2015, Vazou & Smiley-Oyen, 2014) 

Спортните специалисти трябва да имат предвид, че: 

● Децата трябва първо да развият своите телесни способности, а след това да изберат по-
специфичен спорт. Основните спортове, които развиват тези умения са отборни спортове, 
танци и гимнастика 

● Децата, които участват в организирани спортни дейности, са показали по-големи 
подобрения в основните си телесни умения в сравнение с децата, които играят или 
спортуват сами 

● Изследванията показват, че упражненията, които укрепват стъпалата, укрепват телесните 
компетенции в по-голяма степен от тези, фокусирани върху ръцете 

● Факторите на околната среда оказват влияние върху качеството на преподаване на 
основните телесни компетенции 

● Ранното диагностициране на телесни затруднения може да сведе до минимум шансовете 
за телесни или емоционални затруднения в бъдеще 

● Основните телесни умения трябва да се развиват до 8-годишна възраст 
● През тийнейджърските години има дестабилизация и липса на координация (което може 

да доведе до наранявания, ниско самочувствие и т.н.) 
● Телесните умения се развиват през целия живот 
● Ниските телесни умения означават ниско физическо състояние и ниско самочувствие 
● Опасност от дистанциране от упражнения, което води до по-нататъшно бездействие и 

затлъстяване 
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Раздел 3.2 – Дейност 
Цели на 
подмодула 

Тази част допринася за постигането на следните цели: 

1) Увеличаване на капацитета за развитие на дейност „Образование чрез спорт“; 

2) Увеличаване на капацитета за структуриране на спортна дейност между 
поколенията чрез методологията на ETS. 

 
Очакван 
резултат 

В края на тази част обучаемият ще: 

а) Може да разсъждава върху своя опит и капацитет за разработване на 
дейности по СТЕ 

Материал - Лист А4 (мин. 1 лист на човек в група) 
- Химикалки (1/човек) 

Брой хора В идеалния случай по-малки групи (3 - 5 души) 

Време За завършването на тази част са предвидени 55 до 60 минути. Графикът е 
организиран, както следва: 

● 10 минути фронтален урок за практическото използване на ETS 
● 5 минути за въвеждане на упражнението 
● 8 до 10 минути за групова работа 
● 3 минути на група за представяне на своите идеи 
● 2 минути обратна връзка/обмяна на идеи след представяне на всяка 

група 
В случай на 5 групи това отнема приблизително 25 минути 

● 15 минути завършване и оценка. 
 

 

Описание на дейността 
Участниците се разделят на групи от по петима обучителя. Осигурете им хартия и химикалки. 

Помолете ги да използват собствения си професионален опит и да работят заедно, за да измислят 
сценарий или упражнение, при което може да се използва методологията ETS или EBS. Те могат да 
определят резултата от обучението (напр. информираност относно равните възможности за всички 
полове) и трябва да измислят дейност, която използва спорта като инструмент за постигане на 
целта. 
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Инструктирайте ги, че имат 8 минути, за да изпълнят задачата (ако им трябва повече време, могат 
да бъдат осигурени допълнителни 2 минути), те трябва да изберат 1 или 2 „представящи“, които да 
споделят крайната идея/презентация с по-голямата група и че всеки трябва да допринесе с нещо. 

След като изтекат 8 минути, отидете един по един и накарайте групите да представят своите 
резултати.  
За всяка група оставете няколко минути обратна връзка или въпроси и отговори, за да могат другите 
участници да реагират на презентацията. 

След като всички групи приключат, преминете към обобщаване на резултатите от модула и 
поискайте устна обратна връзка или ако някой има въпроси. След това раздайте въпросника за 
оценка и помолете участниците да го попълнят. 

Предложения 
Стремете се да разделите групите така, че да са наистина смесени. Например, да има баланс между 
половете, както и хората, които се познават преди семинара, трябва да бъдат в различни групи. 
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Модул 4 - Потребности на възрастните хора 
от спорта 

Структура на модула 
Модулът „Потребности на възрастни хора” се състои от три отделни части. 

Чрез частите на този модул обучаемият ще придобие основните знания, необходими за разбиране 
на факторите, които тласкат възрастните хора да се въздържат от участие в спортни дейности. Той 
или тя също ще получи приложими решения, предложени от съществуващата литература и 
„Компилиран доклад за изследване на европейско проучване“, разработен от проекта Funmilies. 

Предпочитаната методология, избрана за осигуряване на конкретно и трайно разбиране, е тази на 
фокус групата. Чрез използването на платформа за видеоконференции всеки обучаван ще бъде 
активен член на обучението, споделяйки своя опит и научавайки чрез думите на други как подобни 
проблеми могат да доведат до различно приети решения. 

▪ В първата част обучаемият ще разбере различните двигатели, които правят спортната 
дейност с възрастни хора ангажираща. Те също така ще разберат концепцията за 
възрастовите стереотипи и ще се научат да прилагат различни стратегии за смекчаване на 
техните ефекти; 

▪ Във втората част обучаемият ще научи защо трябва да се вземат предвид физическите и 
психосоциалните последици от наранявания при по-възрастни участници. Той или тя ще 
разбере значението на проектирането на персонализирана комуникационна рамка за 
подобряване на възприемането на безопасността и ще бъде информиран за различни 
решения, предложени от литературата; 

▪ И накрая, в третата част , обучаемият ще разбере ролята на възприятието, което възрастните 
хора имат към своите инструктори, когато провеждат спортна дейност. Той или тя също така 
ще научи как трябва да се предпочитат някои комуникационни канали, когато се свързват с 
по-възрастна аудитория, и ролята, която общностите могат да имат при проектирането на 
интервенции. 

 

Цели на 
обучението 

Този модул допринася за постигането на следната учебна цел: 

1) Повишаване признаването на специалното отношение към възрастните 
хора по време на спортните дейности; 
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2) Увеличаване на знанията за това как трениращият ще може да 
организира забавни и в същото време полезни и безопасни спортни 
дейности. 

Очакван 
резултат от 
обучението 

До края на модула обучаемият ще: 

а) Знае общите потребности на възрастните хора в спорта; 

б) Знае как на практика да се справим с нуждите на възрастните хора по време 
на спортна дейност. 

Оценка За да оценят ефективността на този модул, участниците ще попълнят въпросник 
в началото и в края на обучителната сесия. Това ще измери промените в 
осведомеността и увереността на участниците в модула. Той също така ще 
представлява инструмент за саморефлексия. 

Всеки отговор ще бъде записан по скала от 1 до 5 

- Информираност: 
1. Изобщо не е наясно 
2. Малко осъзнат 
3. Умерено осъзнат 
4. Съвсем наясно 
5. Изключително осъзнат 

- Увереност 
1. Изобщо не съм уверен 
2. Леко уверен 
3. Умерено уверен 
4. Доста уверен 
5. Изключително уверен 

Освен оценката на мащаба, участниците ще предоставят и допълнителна 
информация относно темата на всеки един от въпросите, като дадат отговори с 
повече разказ 

Въпроси 

1. Наясно ли сте с нуждите на възрастните хора в контекста на спорта и 
физическата активност? (Осъзнаване) 

a. Ако да, моля, споменете 3 от тях 
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2. Знаете ли за съществуването на стереотипи, свързани с възрастните хора 
в контекста на спорта и физическата активност? (Осъзнатост) 

a. Моля, споменете 1-2 от стереотипите, които смятате, че влияят 
на участието на възрастните хора в спортни дейности 

3. Наясно ли сте как мястото/мястото влияе върху начина, по който 
възрастните хора се чувстват мотивирани да участват във физически 
дейности? (Осъзнатост) 

a. Какво мислите, че възрастните хора биха искали да забележат в 
рамките на мястото, което ще мотивира участието им? 

4. Знаете ли за смекчаващи действия, които могат да предотвратят риска от 
нараняване при практикуване на упражнения с възрастни хора? 
(Осъзнатост) 

a. Моля, обърнете се към някои от тях 
5. Знаете ли за комуникационни стратегии, които, ако бъдат приети, могат 

да предотвратят риска от нараняване на възрастните хора? (Осъзнатост) 
a. Посочете някои от тях 

6. До каква степен смятате, че сте инструктор, който може да вдъхне 
доверие и доброта? (Увереност) 

a. Кои са основните характеристики, които трябва да притежавате, 
за да се чувства някой сигурен и разбран? 

7. Доколко сте наясно със специалните нужди или особености във вашата 
общност, които трябва да се вземат предвид при планирането на 
популяризирането и провеждането на спортни дейности? (Осъзнатост) 

a. Можете ли да изброите някои от тях? 

 

Въведение в модула 

Консенсусно е мнението, че с напредване на възрастта участието на човек в спортни дейности 
намалява. Възрастните хора имат някои особености и те трябва да се видят, анализират и вземат 
под внимание, ако нашето общество иска да ги види да участват в спорта. От друга страна, има 
много ограничения, които трябва да бъдат преодолени, за да се осигури участието им във 
физически дейности. 

Въз основа на различни проучвания основните фактори, които карат възрастните хора да се 
въздържат от спортни дейности, са следните: 
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● Страх от нараняване. Редица по-възрастни хора се чувстват тревожни, когато се занимават 
със спорт, тъй като смятат, че нараняването вероятно ще има лоши последици за качеството 
им на живот, а също така смятат, че рехабилитацията им може да бъде дълга и несигурна. 
Те мислят, че поради възрастта им вероятността от нараняване по време на заниманията им 
със спорт е по-висока от по-младите хора. 

● Стереотипи по отношение на стареенето. Стереотипите на младите и по-възрастните хора 
влияят на участието на последните в спортни дейности, като се има предвид, че и двете 
групи смятат остаряването през повечето време за причина за неспособност. 

● Липса на забавление по време на спортни дейности. Проучванията показват, че 
възрастните хора не участват в спортни дейности, защото им липсва забавление. 

● Липса на познания относно осигуряването на правилни спортни дейности на местно ниво. 
Много хора не знаят за спортни дейности, които отговарят на техните нужди и са 
организирани в техния район. 

● Срам по отношение на представянето им. Възрастните хора често смятат, че няма да могат 
да участват успешно и са недоволни от представянето си. 

● Взаимодействие с инструктори. Възрастните хора желаят да имат силна връзка със своите 
инструктори, които трябва да бъдат мили, състрадателни и насърчаващи. 

● Липса на интерес. Изолацията, депресията и други негативни чувства, които могат да 
възникнат с напредване на възрастта, особено след пенсиониране, водят до нисък интерес 
към спорта. 

● Липса на време  Времето също се съобщава като ограничаващ фактор. 

Някои от тези ограничаващи фактори могат да бъдат преодолени чрез коригиране на спортните 
програми и нагласите на инструкторите и това е основният обхват на този обучителен модул. 

Въпреки това, упражненията са доказали, че са ключов компонент на физическото и психическо 
здраве. Всъщност е важно да се отбележи, че упражненията нямат възрастови ограничения, трябва 
да се разглеждат и като „лекарство“ и трябва да бъдат инструктирани и наблюдавани от 
специалисти в областта. От тази гледна точка възрастните хора се насърчават да правят всякакви 
упражнения по физическо възпитание, като винаги спазват правилата за безопасност и хигиена. 

Раздел 4.1 – Забавление 

Разбирането на причините, поради които възрастните хора се занимават с упражнения и спортни 
дейности, може да даде ценни съвети за увеличаване на забавлението и ангажираността сред 
участниците. Те включват: запознаване с нови хора, подобряване на здравето, намаляване на 
стреса, наслаждаване на възнаграждаващи предизвикателства и т.н. (COTA, 2015). 
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По отношение на подобряването на здравето, неизчерпателен списък от ползи за здравето на 
възрастните хора включва превенцията на заболявания и медицински състояния като: 

● Удар 
● Метаболитен синдром 
● Високо кръвно налягане 
● Диабет тип 2 
● Много видове рак 
● Артрит 
● Заболяване на коронарната артерия 
● Сърдечна недостатъчност 

● Хипертония 
● Белодробни заболявания 
● Диабет 
● остеопороза 
● Неврологични заболявания 
● Болест на Паркинсон 
● Множествена склероза 
● затлъстяване 

(източник: Pedersen, 2015) 

 

Може също така да насърчава психически ползи, като: 

● Повишаване на способностите за учене 
● Понижаване нивата на тревожност 
● Подобряване на самочувствието 
● Намаляване на риска от депресия и деменция 
● Подобряване на настроението и общата физическа енергия 

(източник: Робинсън, Сегал и Смит, 2022 г.) 

И все пак, за да се осигурят тези предимства и да се извършват успешни спортни дейности между 
поколенията, професионалистът, който изпълнява ролята на треньор, трябва да притежава няколко 
различни качества. 

На първо място, тази група трябва да включва професионалисти, които принадлежат към работните 
категории на: кардиолози, спортни лекари, учители по физическо възпитание, специализирани или 
сертифицирани да тренират тази специфична възрастова група, физиотерапевти (особено когато 
става въпрос за проблеми, свързани с мускулни заболявания). 

Преди да се осъществят дейностите между поколенията, спортните професионалисти трябва да 
имат предвид някои основни протоколи за обучение като: медицински преглед, здравословно 
ниво, оценка на физическа годност - психологическо състояние, индивидуална програма за 
упражнения според инструкциите на лекаря и др. 

В заключение на тази част е важно да подчертаем, че за да се харесат на тяхната специфична 
аудитория, спортните дейности трябва да бъдат забавни. Дейностите трябва да бъдат проектирани 
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с цел да бъдат игриви и достъпни, което означава да включват сътрудничество и участие, а не 
съревнование (което в някои случаи може да изисква рискови допълнителни физически усилия). 
Фокусът трябва да бъде простата радост от участието. Трябва да се обмисли добавянето на игрални 
елементи. 

Това може да се постигне, ако инструкторите насърчават появата на социални резултати от 
взаимодействието на участниците в дейностите. В идеалния случай сесиите за физическа активност 
трябва да бъдат свързани със социалните, така че да постигнат и двете предвидени цели. 
Въвеждането на освежителни напитки в края на дейността може да бъде добро начало (COTA, 2015 
г.). 

Успоредно с това целта е да се справят с проблеми като самотата и социалната изолация. В случаите 
на спортни дейности между поколенията, инструкторите могат да дадат приоритет на 
саморазкриването на миналия опит на по-възрастните участници и да насърчат създаването на 
приятелства с по-младите участници чрез формализирани диалози или системи за приятелство 
(Ecorys, 2020). 

 

Раздел 4.1 – Дейност 
Цели на 
подмодула 

Тази част допринася за постигането на следната цел: 
1) Подобряване знанията за стратегиите, за да се осигури пълно участие и 

удоволствие от дейностите. 
 

Очакван 
резултат 

До края на обучението обучаваният ще може: 

A) Да разбира ролята на забавлението и ангажираността при планирането 
на дейности за по-възрастните хора и да измисля начини за проектиране 
на приятни дейности. 

Материал няма 

Брой хора 25 души (5 члена от 5 различни спортни клуба) 

Време За завършване на тази част са предвидени 35 минути. Графикът е организиран, 
както следва: 

● 5 минути за описание на дейността 
● 20 минути дискусия във всяка подгрупа 
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● 10 минути за представяне на споделените мисли пред останалите 
обучаващи се 

 

Описание на дейността 
Избраната дейност е сесия на фокус група, която се провежда на предварително определено място 
или чрез зали за видеоконференции. 

Участниците се разделят на групи от по 5, като всеки от членовете представлява (в идеалния случай) 
различен спортен клуб. По този начин обучаемите могат да обменят идеи и опит с участниците, 
осигурявайки оптимални условия за обучение. 

Преди да раздели аудиторията между подгрупите, обучителят(ите) посочва(т) ясно целта на 
дейността, дава инструкции и представя въпросите, на които подгрупите трябва да отговорят. 

Всяка подгрупа идентифицира член (който също може да бъде назначен от обучителя), който да 
вземе под внимание различните отговори. Междувременно обучителят(ите) преминава между 
подгрупите, за да подкрепя членовете, да предоставя полезни идеи и да улеснява процеса. 

Накрая, за всяка група, назначените членове споделят на свой ред своите бележки и прозрения с 
другите участници. След това обучителят приключва финалните мисли. 

Въпроси 

1. Спомнете си конкретни събития, когато ентусиазмът на някои участници е спаднал. Какво 
направихте тогава? Какви са възможните стратегии за справяне с липсата на забавление по 
време на спортни дейности? 

2. Работили ли сте някога с възрастни хора? Ако да, споделете опита си. Ако не, моля обяснете 
причината. 

3. Можете ли да се досетите за кооперативни дейности, в които възрастните хора могат да се 
социализират? 

4. Смятате ли, че възрастните хора имат право да спортуват? Трябва ли да го практикуват в 
специализирани структури или в някакъв контекст? 

5. Смятате ли, че възрастните хора могат да отговорят на нуждите на една програма? 
6. Имали ли сте опит със спортни дейности между поколенията? Какво се случва, когато се 

срещнат млади и възрастни хора? 
7. Преживявали ли сте ситуации, при които възрастовите стереотипи са били повдигнати от 

някого по време на спортна дейност? (Напр. възрастни хора, които коментират възрастта си, 
млади хора, коментиращи възрастта си и т.н.) 

8. Можете ли да предложите начини за противодействие на предубеденото възприятие? 
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Предложения 
Обучителят е поканен да използва бели дъски, самозалепващи се листчета и маркери, за да 
подпомогне участниците при възникването на идеи. Оборудването може да се използва и от самия 
обучител в началото за представяне на темите и в края за обобщаване на постигнатото до момента. 

В случай, че условията не позволяват лични срещи, онлайн приложения като Whimsical или Miro 
могат да бъдат полезни при провеждането на виртуална фокус група: участниците могат да създадат 
своя собствена бяла дъска и да покажат творчески своите идеи. В противен случай обучителят може 
да използва тези приложения 

 

Раздел 4.2 – Осигуряване на безопасност 

Възрастните хора може да се страхуват от всяко нараняване, което може да застраши тяхната 
независимост и значително да повлияе на начина, по който се занимават с нормални ежедневни 
дейности. 

Състоянието се влошава допълнително в случаите, когато физическите ограничения като 
здравословни проблеми и болки в ставите вече са налице и са известни. Прекаляването с 
упражнения с голямо въздействие или инциденти могат да влошат съществуващите състояния или 
да причинят счупвания, разтежения и увреждане на ставите. При сериозни обстоятелства 
физическите ограничения могат да имат такива ограничаващи условия, че да могат да бъдат 
сравнени с форми на увреждане. 

В тези случаи възрастните хора могат да загубят увереността си, че могат да участват във всяка 
форма на физическа активност. Този специфичен страх може да се сравни с този, който спортистите 
на всяка възраст могат да изпитват по отношение на повторно нараняване. Освен физическите 
последствия, психосоциалните проблеми могат да забавят или напълно да компрометират 
връщането на индивида към неговата или нейната предишна спортна рутина (Podlog, Dimmock and 
Miller, 2011). 

Комуникация 
Добро начало е да се създаде комуникационна рамка, която да се възприеме при работа с 
целевата група. В този контекст това означава да се уверят участниците, че дейностите, в които ще 
бъдат ангажирани, ще бъдат различни от обичайните, за които са свикнали да мислят, тъй като ще 
бъдат адаптирани към техните нужди, за да се осигури оптимална безопасност. Освен това 
инструкторите трябва ясно да посочат степента на усилие, което изисква всяко едно упражнение. 
Това е за предотвратяване на инциденти в резултат на неправилно калибрирани физически усилия. 

https://whimsical.com/
https://miro.com/
https://miro.com/
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Инструкторите трябва също така да споменат своя опит, особено при работа с възрастни хора и/или 
лечение на телесни инциденти. 

По отношение на пола, някои изследвания показват как жените са по-склонни да се нуждаят от 
уверение относно риска от наранявания (Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). 

Физически бариери 
На първо място, инструкторите трябва да засилят всички мерки за безопасност, които ще 
предотвратят ангажиране (напр. хлъзгава земя) и да обмислят включването на оборудване, 
предназначено да се справи с физическите способности на по-възрастните хора (напр. мека 
настилка). Те трябва също така да включват оценка на всички физически бариери, които могат да 
възпрепятстват достъпа до съоръженията (Sport Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). Важно е да се вземат 
предвид ограниченията за достъпност, наличието на рампи, необходимото оборудване за улесняване 
на дейностите и наличието на специализиран персонал като специалисти по първа помощ и др. 

Осигуряване на безопасност при упражнения 

В рамките на метода FITT (честота, интензивност, време, вид) е добре да имате предвид какви са 
основните насоки за изпълнение на фитнес план. 

Практически предложения относно здравето на възрастните хора предлагат: 

Честота : извършвайте физическа активност поне 5 дни в седмицата 

Интензивност : умерена активност (50% от максималната сърдечна честота) 

Време : с продължителност най-малко тридесет минути, максимална дневна 
продължителност на упражнението до 1 час. 

Тип : упражнения за съпротива и баланс 

Консултирането с членове на целевата група е жизнеспособна опция. Например, инструкторите 
трябва да проверят дали има стълби за катерене по стълби или стълби за рампи за инвалидни 
колички на мястото на събитието, както и достатъчно паркинг за притежателите на сини значки. 

Второ, инструкторите могат също така да поставят комплект за спешна помощ наоколо, така че да 
се вижда от участниците и да възприемат оборудването за безопасност на мястото. Освен това те 
могат да потърсят споразумения с лекари или здравни специалисти, за да осигурят месечен 
безплатен преглед на мястото или да осигурят присъствието на медицинска сестра в района. 

Трето, тъй като страхът от нараняване може да се свърже и със страха от престъпление, което може 
да обезсърчи възрастните хора да пътуват до съоръженията, ангажирането на цялото семейство 
трябва да се приветства (Sportscotland, nd). Това може да помогне да се гарантира, че всеки участник 
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има безопасно пътуване до определените съоръжения и че има някой, за когото е известно, че 
може да се намеси в случай на опасност или необходимост. 

Четвърто, инструкторите трябва да са наясно, че могат да възникнат непланирани промени в 
дейността. Упражненията трябва да се планират, за да се осигури известна степен на гъвкавост за 
адаптиране към нови неочаквани нужди. 

И накрая, струва си да се има предвид, че само чрез степенувана експозиция възрастните хора могат 
да придобият увереност да се засилят и да се ангажират физически с различна среда, нови хора и 
инструменти, необходими за дейностите (Filley, 2019). Те трябва да бъдат разделени на малки части, 
всяка със собствена степен на изискване на усилия 

 

Раздел 4.2 – Дейност 
Цели на 
подмодула 

Тази част допринася за постигането на следните цели: 

1) Подобряване на знанията за нуждите от безопасност от гледна точка на 
възрастните хора; 

2) Подобряване на различни комуникативни стратегии и действия, за да се 
гарантира тяхната безопасност. 

Очакван 
резултат 

До края на обучението обучаваният ще може: 

a) Да се уверява, че нуждите на възрастните хора са взети предвид по 
отношение на страха от нараняване; 

b) Да приеме най-удобните стратегии за подобряване на безопасността по 
време на дейности. 

Материал N/A 

Брой хора 25 души (5 члена от 5 различни спортни клуба) 

Време За завършване на тази част са предвидени 35 минути. Графикът е организиран, 
както следва: 

● 5 минути за описание на дейността 
● 20 минути дискусия във всяка подгрупа 
● 10 минути за представяне на споделените мисли пред останалите 

обучаващи се 
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Описание на дейността 
Моля, следвайте инструкциите и предложенията от предишната дейност. 

Въпроси 

1. Какви са най-честите наранявания, с които се сблъсквате, когато общувате с възрастни хора? 
Подобни ли са на тези, които виждате, когато по-млади спортисти се наранят? 

2. Знаете ли как да постъпите, ако възрастен човек се нарани? 
3. Вашата структура/място оборудвано ли е, за да осигури достъпност? Как? 
4. Знаете ли дали семействата поемат инициативата да подкрепят по-възрастните си роднини? 

(Например, да ги закарате до спортните съоръжения, да осигурите спешен контакт, да 
говорите периодично с инструктора и т.н.). 

5. Можете ли да предложите начини да поканите семействата да подкрепят участието на 
техните по-възрастни роднини в спортни дейности? 

Раздел 4.3 – Силни връзки 
Възрастните хора трябва да развият по-силни връзки със своите инструктори и с местната общност, 
за да се ангажират с желание и радост в съществуващите дейности в техния район. 

Инструктори 

Здравият разум предполага, че инструкторите трябва да възприемат окуражаващ и мил подход, 
който цени диалога пред покровителството. И все пак инструкторите трябва да са наясно, че по-
възрастните хора са склонни да имат различно възприемане на спорта, предпочитайки 
структурирани и институционализирани спортни дейности (Funmilies, 2021). 

Заслужава да се спомене, че някои проучвания препоръчват възрастта и пола на инструктора да 
съвпадат с тези на участниците, особено в случай на по-възрастни жени. По този начин цялата група 
може лесно да се идентифицира с инструктора. Целта е да се намалят несигурността и 
неудобството, да се подобри доверието към треньора и да се позволи на участниците да се 
почувстват „разбрани“ по отношение на техните специфични нужди (Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). 

Общност и комуникация 

И все пак инструкторите не могат да предоставят услугите си без местна общност. Общностите не 
само осигуряват пространства, но и полезна мрежа от хора и семейства, които могат да подкрепят 
спортни дейности, които се грижат за техните по-възрастни роднини. Наистина, „малко градско 
селище може да бъде по-чувствително и по-подходящо и възнаграждаващо за стартиране на първи 
дейности“ (Funmilies, 2021 г.). 
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Освен това Booth et al. (2000) подчертават, че основните двигатели, които влияят върху мотивацията 
на възрастните хора да участват във физическа активност, са както социално-когнитивни, така и от 
възприеманата среда. Сред тях: вътрешна мотивация, подкрепа от приятели, семейно участие, 
наличие на безопасни пространства и маршрути за разходка, лесни/достъпни стадиони или места 
за упражнения. 

Следователно дейностите трябва да бъдат проектирани според местните нужди и особености. По 
този начин, малко целенасочени действия, предшествани от внимателно картографиране и 
разбиране на местната обстановка, са от съществено значение за дълготрайни интервенции. 

И накрая, за да достигнат до целевата аудитория, инструкторите трябва да обмислят 
информирането на възрастните хора за местните спортни дейности чрез недигитални средства, 
като промоции чрез поща, брошури, местни вестници и табла за обяви в местните читалища (както 
граждански, така и религиозни) (Arkenford Ltd. & Акт 2, 2006 г.). 

 

Раздел 4.3 – Дейност 
Цели на 
подмодула 

Тази част допринася за постигането на следните цели: 

- Признаване на различните начини, по които инструкторите се 
възприемат от техните групи, как да изградят доверие и да се справят със 
социалната тревожност; 

- Признаване на местните нужди и на най-добрите комуникационни 
стратегии за взаимодействие с възрастните хора. 

Очакван 
резултат 

До края на обучението обучаваният ще може: 

- Да оценява и изпълнява действия, насочени към подобряване на 
усещането за доверие, което възрастните хора имат към себе си; 

- Да разбере как планирането на комуникационна стратегия и оценката на 
местните нужди е жизнеспособен път към успешни спортни дейности за 
възрастни хора. 

Материал N/A 

Брой хора 25 души (5 члена от 5 различни спортни клуба) 

Време За завършване на тази част са предвидени 35 минути. Графикът е организиран, 
както следва: 
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● 5 минути за описание на дейността 
● 20 минути дискусия във всяка подгрупа 

● 10 минути за представяне на споделените мисли пред останалите 
обучаващи се 

 

Описание на дейността 
Моля, следвайте инструкциите и предложенията от предишната дейност. 

Въпроси 

1. Как успявате да изградите доверие и ангажираност в група, така че да бъдете възприемани 
като любезен и надежден инструктор? 

2. Кое средство за комуникация е най-подходящо за популяризирането на дейности във 
вашата местна общност въз основа на вашия предишен опит? 

3. Има ли специфични нужди във вашата местна общност? Как се адресират? 
4. Има ли във вашата общност мрежа, която подкрепя възрастните хора чрез спорт? 
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Модул 5 - Телесна/кинестетична 
интелигентност 

Структура на модула 
Този модул е разработен, за да даде на обучаемите примери за практически дейности, които могат 
да повишат телесната кинестетична интелигентност при младежи и възрастни хора. 

В неговия модул обучителите ще въведат темата за BKI и нейното значение за активното остаряване 
и за благосъстоянието на младите хора. Обучителят ще представи и всички характеристики, които 
една дейност трябва да притежава, за да стимулира BKI на участниците. След това обучаемите ще 
участват в практическа дейност, която ще служи като пример за развитие на дейностите на BKI в 
бъдеще. Първата дейност е насочена към подобряване на вниманието и аналитичното мислене. 
Втората дейност, която ще бъде предложена на обучаемите, от друга страна, е по-фокусирана върху 
развитието на комуникационни и координационни умения. 

Цели на 
обучението 

Този модул допринася за постигането на следната учебна цел: 

1) Концепцията за телесно-кинестетична интелигентност; 

2) Видове дейности за активиране на този вид интелигентност и как да се 
включат в обучението с младежи и възрастни хора. 

Очакван 
резултат от 
обучението 

До края на обучението обучаваният ще: 

(a) Знае как да структурира дейности, които подобряват BKI за младежи и 
възрастни хора 

Оценка Оценката на този модул ще бъде направена в края на модула в пленарна сесия 
с участие, в която участниците ще бъдат попитани дали: 

- са развили разбиране за концепцията за телесна кинестетична интелигентност; 

- могат да изброят характеристиките на дейност, която може да стимулира 
телесната кинестетична интелигентност; 

- практическите дейности са били полезни за разбирането на тази концепция; 
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- те (най-малко пет до десет обучаеми) могат да предложат на останалите 
дейности, които могат да стимулират BKI при възрастни хора и младежи. 

 

Въведение в модула 

В днешно време, когато животът ни е пронизан от социални медии, офис среда и понастоящем 
хибридно или онлайн образование и работа, на хората изглежда им липсва адекватна физическа 
активност. Подобен заседнал начин на живот изглежда причинява не само физически, но и 
интелектуални атрофии. На хората им е по-трудно да се концентрират, да водят по-дълги разговори, 
да измислят креативни идеи и да учат ефективно. Като цяло заседналият начин на живот е доказал, 
че води както до физически, така и до психически трудности в даден момент. 

Телесната кинестетична интелигентност е способността да се манипулират обекти и да се използват 
различни физически умения. Тази интелигентност също така включва усещане за време и 
усъвършенстване на уменията чрез обединение между ума и тялото. Спортистите, танцьорите, 
хирурзите и занаятчиите проявяват добре развита телесна кинестетична интелигентност. 
(Университет на Тенеси, Център за здравни науки, 2021 г.) 

В своята работа Frames of Mind Хауърд Гарднър посочва съществуването на интелигентност не само 
в академичното измерение. 

Именно BKI е акредитирана като тази, която би могла да оспори до голяма степен стереотипите за 
недостатъчно умни спортисти. BKI е свързан предимно с добра сръчност, координация и учене чрез 
практически опит. Всъщност проучванията показват, че учениците, но и хората като цяло се 
представят по-добре академично, ако практикуват и някакъв вид физически упражнения. BKI не 
само помага при изпълнението на задачите или по-добрата функционалност на мозъка 
благодарение на по-бързото кръвообращение, но също така поддържа тялото здраво. Поради тези 
причини този модул е подходящ и ще донесе ползи и за двете целеви аудитории, а именно 
възрастовите групи между 18-25 и 65+. 

 

Раздел 5.1 - Значението на телесната кинестетична интелигентност 
Телесната кинестетична интелигентност, идентифицирана като една от многобройните ни 
интелигентности в теорията, разработена от Хауърд Гарднър в началото на 80-те години, е 
предназначена като способността за съзнателно използване на тялото ни в експресивни и/или 
спортни и атлетични дейности. Следователно умът и тялото не се разглеждат като две отделни 
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единици, а хармонично свързани. BKI ни позволява да чувстваме и управляваме тялото си за 
постигане на цел или изразяване на себе си. BKI, както и другите интелигентности, трябва да бъде 
обучен и практикуван и може да бъде подобрен. Дейностите, които могат да подобрят BKI, трябва 
да изискват: 

- висока прецизност в движенията; 

- висок контрол и координация; 

- висока сръчност. 

Те могат да бъдат постигнати чрез специфични спортни упражнения и дейности (плуване, 
аквааеробика, ветроходство, скандинавско ходене, гимнастика, пилатес, йога, танци, стречинг, 
колоездене, ходене, тенис, упражнения на стол и др.) или чрез неформални учебни дейности като 
ролеви игри, танци, театър или всяко учебно преживяване, което изисква пространствено откритие 
с помощта на цялото тяло. 

В другите модули, по-специално в този, посветен на образованието чрез спорт, беше подчертано 
значението на използването на неформални дейности с цел осъществяване на приобщаване между 
поколенията. В този случай те имат и двете цели. 

Подобряването на тази интелигентност е важно за целта на нашия проект, тъй като повишава 
самосъзнанието и способността за извършване на спортни дейности и за развиване на внимание 
. 

Не бива да забравяме, че има страхотни и многобройни примери за възрастни хора, които са успели 
да се състезават на високи спортни нива, като например: 

● Стелиос Прасас - той пробяга Автентичния маратон в Атина (2021 г.) за 8 ч. 2 мин. 14 сек. 
● Джордж Коронес (99 г.) – 50 метра свободен стил плуване – 56,12 сек 
● Фауджа Сингх (на 100 години) през 2011 г., Сингх стана първият 100-годишен завършил 

маратон за 8:11:06 

Техните постижения могат да ни помогнат да въведем концепцията за развитие на 
телесна/кинестетична интелигентност (BKI) както за физически, така и за умствени упражнения (а 
понякога и за изключително представяне). 

 

 

Раздел 5.1 – Дейност 
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Цели на 
подмодула 

Тази част допринася за постигането на следните цели: 

1) Увеличаване на знанията за значението на телесната кинестетична 
интелигентност; 

2) Повишаване на осведомеността относно неформалните учебни 
дейности, които могат да подобрят телесната кинестетична 
интелигентност. 

Очакван 
резултат 

До края на модула обучаемият ще може да: 

a) Идентифицира характеристиките на телесната кинестетична 
интелигентност; 

b) Идентифицира спортни и неформални учебни дейности, които помагат 
за развитието на телесната кинестетична интелигентност. 

Материал Хартия, ножици, мейкъри, тиксо, стикери, лепящи бележки, дъска 

Брой хора 25 души 

Време За завършване на тази част са предвидени 85 минути. Графикът е организиран, 
както следва: 

● 10 минути за фронтален урок за телесната кинестетична интелигентност 

● 5 минути за обяснение на дейност 1; 

● 20 минути за дейност 1; 

● 5 минути разбор; 

● 5 минути почивка; 

● 5 минути за обяснение на дейност 2; 

● 20 минути за дейност 2; 

● 15 минути разбор и оценка.  

 

Описание на дейността 
(1) За дейността „Направете историята“ групата ще образува права линия и един човек ще пристъпи 
напред, за да каже дума от приказка, след което ще върне обратно. Друг човек ще продължи 
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историята, като пристъпи напред и след това отстъпи назад в редицата. Историята ще продължи, 
докато всеки член на групата не вземе участие, след което ще продължи, като първият човек отново 
добави друга дума. Продължете, докато историята приключи естествено. Първата стъпка би била 
да организирате групата и да обясните как ще се проведе дейността (вижте въведението на 
модула). След това всеки от участниците трябва да получи химикал и лист и да запише думите си, 
след като ги произнесе на глас. Бележките ще бъдат свързани в история върху бяла или коркова 
дъска. 

(2) Ако са онлайн, обучителите трябва да начертаят голяма дъска и да назначат хора към 
определени секции на дъската (това може да бъде начертано на Jamboard). При наличие 
пространството може да бъде разделено на различни секции, които ще бъдат отправна точка за 
всеки участник. Таблото ще бъде показвано като културна карта с информация за културите, 
традициите и вярванията на дадена нация. Ако дейността е онлайн, възможно е да пишете или 
показвате изображения в тази дъска/карта. Ако дейността е лице в лице, обучителят може да 
постави различни предмети, принадлежащи към различни култури, на различни места в 
пространството, използвано за дейността. На всеки 2 минути обучителят ще чете ред за различна 
култура и участниците трябва да се позиционират правилно на дъската (или на мястото на 
използваното пространство, ако дейността е налице), като всеки играе ролята на културите 
включени в културната карта (тъй като ще участват 25 участници, по-добре е да изберете 5 култури 
и да зададете максимум 5 участници за всяка култура). Упражнението „Намери ме на картата“ 
съчетава понятията физическа интелигентност и междукултурна комуникация. Целта на 
участниците ще бъде да научат за други култури чрез физически дейности и практически знания. 
Обучителите първо обясняват правилата на играта. След като всички знаят какво трябва да правят, 
всички участници трябва да играят, докато обучителят спре да чете изреченията, свързани с 
културите, включени в проекта. 

(3- Алтернативна дейност) Обучителят може да насърчи участниците да споделят своя опит, както 
и дейностите, които обикновено практикуват за подобряване на BKI. 

Предложения 
(дейност 1) Обучителят трябва да мотивира екипите да участват активно. Той или тя може да дава 
подсказки само с физически движения, не устно; по този начин показва една от ключовите 
характеристики на кинестетичния интелект. 

(дейност 2) Обучителят може да направи дейността по-интересна, като вдъхнови лични истории, 
които са свързани с различни културни теми.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ – Спортни дейности между 
поколенията 
Спортна дейност 1: Заслепени резултати 

Материал Една до пет малки преносими футболни врати, футболна топка, бандана 

Брой хора Двойка 

Време Всяка двойка има две минути, за да се опита да отбележи. 

Дейност Тази дейност има силен компонент за изграждане на екип. Освен това кара 
участниците да осъзнаят, че дори със загуба на способност (загуба на зрението 
в този случай) е възможно, укрепвайки другите способности, да участват 
активно в спорта. 

Групата от участници трябва да бъде разделена на двойка, съставена от един 
старец и един младеж. Младежът трябва да бъде заслепен с банданата и, 
благодарение на указанията, дадени от по-възрастния, трябва да вкара 
футболен гол. Те могат да опитат да отбележат гол за две минути. Отговорникът 
за дейността (треньорът/треньорът) трябва да запише броя на точките. В края 
на двете минути друга двойка започва да играе. Когато всички двойки 
„точкуване за младежи“ завършат, играта свършва. 

Предложения Важно е в края или в началото на дейността коучът/обучителите да накарат 
участниците да разберат, че взаимният обмен и доверие между възрастните и 
младежите са възможни и се обогатяват взаимно. 

Ръководство 
за използване 

N/A 

Препратки 
(ако има 
такива) 

Топка за всички, проект за стратегическо партньорство Еразъм+ 
https://www.youtube.com/watch?v=THOW5d4XD48 

 

Спортна дейност 2: Купи 

Материал Два комплекта купи 

https://www.youtube.com/watch?v=THOW5d4XD48
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Брой хора Отбори от двама (един възрастен и един младеж) 

Време Отборът, който достигне десет точки, печели играта 

Дейност Дейността е играта на купите. Важно е всеки отбор да е между поколенията и да 
е съставен от един старейшина и един младеж. Дейността подобрява 
комуникацията между двете поколения и е важно да се премахнат бариерите и 
стереотипите и да се разпознаят ресурсите, които са присъщи на другото 
поколение. 

Треньорът/треньорите подготвят терена, очертавайки линиите на земята. 
Мерките са дълги 15 метра и широки 2,40 метра. Повърхността може да бъде 
трева или пясък. 

Всяка двойка (отбор) играе срещу друг отбор. Треньорът/треньорът ще изтегли 
отбора, който започва играта с хвърляне на вале. След като жакът е настроен, 
играта може да започне. Отборът, който не е хвърлил валета, може да започне 
да хвърля първата купа. Един по един играчите, всеки път от различен отбор, ще 
хвърлят купите, докато купите свършат. Когато купите свършат, най-близката 
купа до валето печели точка. След това играта може да започне отново, докато 
отборът победител достигне десет точки. 

Предложения Ако възникнат конфликти между членовете на отбора, треньорът/обучителите 
трябва да посредничат между членовете, като им напомнят за възможността за 
взаимен обмен, който предлага играта и опита. 

Ръководство 
за използване 

N/A 

Препратки 
(ако има 
такива) 

Основни правила на купите https://www.youtube.com/watch?v=muJjDorVyLI 

 

Спортна дейност 3: Padel 

Материал Детска площадка за падел, мрежа, четири ракети за падел, топки за тенис 

Брой хора 4 играчи, разделени на два отбора 

https://www.youtube.com/watch?v=muJjDorVyLI
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Време Веднага след като един отбор спечели един сет (намалено в сравнение с 
официалните игри на Padel) 

Дейност Paddles е забавна и социална игра, която е способна да обедини двете 
поколения. С тази дейност възрастните и младежите могат да осъзнаят, че 
възрастните са ресурс в екипа и че те могат да се забавляват и да бъдат активни. 

Дейността е опростена версия на падел. Отборите са съставени от двама 
членове, един младеж и един старша възраст. Дейността следва правилата на 
падъла, но играта ще продължи само един сет, за да могат всички отбори да 
играят. 

Реми ще определи сервиращия отбор. Резултатът обикновено е този за тенис, но 
в този случай ще бъде опростен. Отборът, който достигне 21 точки, печели сета. 
Една точка може да бъде спечелена, ако топката удари два пъти земята в полето 
на противника и ако противниковият отбор изхвърли топката извън корта. Една 
точка може да бъде взета и ако противниковият отбор сгреши два 
последователни пъти при сервиса. Сервисът е добър, когато удря само земята (а 
не стената) в полето на противника в противоположната посока. 

Във всички останали случаи топката трябва да удари земята и след това стената, 
за да бъде хвърлена обратно в полето на противника. 

На всеки три точки сервиращият отбор се променя. 

Предложения В сравнение с другата дейност, паделът е малко по-сложен. Важният аспект на 
тази дейност е общуването и забавлението. Следователно, дори ако играчите 
сбъркат правилата в началото, оставете ги да играят. 

Ръководство 
за използване 

N/A 

Препратки 
(ако има 
такива) 

Полза от Padel за възрастни хора https://www.thesportspirit.com/padel-sport-
terza-eta/ 

https://www.padelstoreroma.it/uno-sport-adatto-a-tutti-scopri-il-padel/ 

Правила за падел https://www.youtube.com/watch?v=NX-68fxhL_4 

 

Спортна дейност 4: КОЛОЕЗДАНЕ 1 - ДЕЙНОСТ ЗА РАЗБИВАНЕ НА ЛЕД 

https://www.thesportspirit.com/padel-sport-terza-eta/
https://www.thesportspirit.com/padel-sport-terza-eta/
https://www.padelstoreroma.it/uno-sport-adatto-a-tutti-scopri-il-padel/
https://www.youtube.com/watch?v=NX-68fxhL_4
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Материал Лаптоп/компютър, проектор, интернет 

Брой хора До 12 

Време До 30' 

Дейност 1) Помолете всеки ученик да помисли за своето колоездене. 

Нека те опишат ситуацията, когато колелото на въртящия се инструмент 
спре на тяхното име. 

https://pickerwheel.com/ 

 

Попитайте вашите ученици за техния опит с колоездене досега. 

Къде? 

Кога? 

Колко бяхте? 

Какво стана? 

Как се почувствахте? 

 

Примери: 

а) Карах велосипед по Дунава по Donauradweg. Една вечер пристигнах в едно 
село, от което купих немския вестник Die Zeit. Бях сам. Взех си душ, легнах и 
прочетох за Тур дьо Франс. Разбрах, че състезателите са вечеряли спагети с 
масло. Вдъхновен, слязох в ресторанта на хотела. Нямаха масло. Бях 
разочарован. 

б) Гумата ми се спука. Търсих сервиз. Трябваше да го правя многократно, тъй 
като ставаше плосък отново и отново. Така започнах да уча немски. Учех го, 
като карах колело и ходех. 

Предложения Историите могат да се записват с разрешение на участниците. 

Ръководство 
за използване 

Не са необходими раздавателни материали. 
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Препратки 
(ако има 
такива) 

Туристически брошури и др. 

 

Спортна дейност 5: КОЛОЕЗДАНЕ 2 

Материал Снимки на велосипедисти 

Брой хора До 12 

време До 45' 

Дейност Раздавателните материали, включващи снимки на велосипедисти в, 
например, Гауда, трябва да бъдат поставени на маса или на пода. При 
обучение лице в лице учениците обикалят масата и взимат снимка. Броят на 
снимките, изобразяващи велосипедисти, трябва да е поне равен на броя на 
учениците. Учениците разглеждат снимките и взимат една от тях. 
Обясняват причините за своя избор. Преподавателят прави коментари, 
подчертавайки възникналите теми и отговаря на следните въпроси: 

Защо взехте тази снимка? 

Кой е на снимката? 

Къде е направена според вас? 

Накъде са се запътили велосипедистите? 

 
Снимките са налични тук  
 
Снимка: Мета Кутин 

Предложения Студентите могат също да донесат свои собствени снимки, показващи 
тяхното колоездене. 

Ръководство 
за използване 

Снимки на велосипедисти 

https://drive.google.com/drive/folders/1RRBcU6EwDnJ2GFILhXgkB90TxQ8jG3W3
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Препратки 
(ако има 
такива) 

Уебсайтове на местни, национални и международни колоездачни организации 
(в този случай ще ви трябва лаптоп/компютър, проектор, wifi) 

 

 

Спортна дейност 6: КОЛОЕЗДАНЕ 3 - VIVONS A VELO 

Материал Флипчарт, маркери 

Брой хора До 12 

време До 30' 

Дейност Изберете три най-положителни характеристики на колоезденето и ги 
обсъдете по двойки. 

 

Благосъстояние 

Социална кохезия 

Местно сближаване 

Солидарност 

Спорт с ниско въздействие 

Повишена сърдечно-съдова годност 

Повишена мускулна сила и гъвкавост 

Подобрена подвижност на ставите 

Намалени нива на стрес 

Подобрена стойка и координация 

Предложения Модераторът на дискусионната група трябва да задава подвъпроси. За да 
бъде ефективен, той или тя трябва да задълбочи познанията си за 
понятията по-горе, като се позовава на интернет статии, книги, проучвания 
и т.н. 
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Ръководство 
за използване 

Не са необходими раздавателни материали. 

Препратки 
(ако има 
такива) 

 

 

 

Спортна дейност 7: КОЛОЕЗДАНЕ 4 – НАМЕРЕТЕ ВАШАТА ПЕРФЕКТНА ПИСТА ЗА КОЛОЕЗДАНЕ 

Материал Градски карти, маркери, туристически брошури за вдъхновение, 
лаптоп/компютър, проектор, ценни примери за добре проектирани листовки 
в областта на спорта 

Брой хора До 12 

време До 30' 

Дейност Организирайте група велосипедисти между поколенията, за да начертаете 
колоездачна писта (павирана, неасфалтирана, чакълена) през вашия град, 
която е без движение, водеща велосипедисти от едно място на друго. 

Разработете заедно брошура в полза на местната общност. 

Предложения Групата решава кои места в града биха искали да свържат чрез пътища и 
улици без трафик и защо. 

Ръководство 
за използване 

Градски карти, маркери/моливи 

Препратки 
(ако има 
такива) 

 

 

 

Спортна дейност 8: Бадминтон 

Материал Оборудване: ракети за бадминтон (колкото участниците), мрежа за бадминтон, 
волани, балони и по-големи алтернативи на совалките,  
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достатъчно голямо пространство, за да могат хората да играят удобно, 

На открито: напр. терен или поле с трева, 

На закрито: доста голяма спортна зала,  
 
1 комплект за първа помощ, 

Вода и освежителни напитки, 

Столове или пейки за сядане. 

Брой хора По-малка група (6-12 човека) 

време Прибл. 2 часа 

Дейност Бадминтонът е често срещана игра, която може да се играе от всяка възрастова 
група. Следователно може да бъде и добра платформа за възрастни и млади 
хора да дойдат и да играят заедно. 

1. Загрейте заедно в кръг (Особено стави, бедра, рамене и т.н.), като 
обърнете особено внимание на различните нужди на възрастните 
участници. 

2. Разделете групата на двойки (2 възрастни, 2 младежи), можете да 
геймифицирате тази дейност. 

3. Започване на играта по следните правила: Използване на балон (за по-
бавна загряваща игра) с разрешаване на втори сервис, позволяващи две 
докосвания от всяка страна, недопускане на удари надолу, без отчитане 
на точки. 

Естеството на играта: задържане на балона във въздуха, завършване на 
ралито със смачкване, преместване на противника от една страна до 
друга, преместване на противника отпред назад, възстановяване на 
тялото в средата и промяна на игровите позиции по време на двойки . 

4. Създайте малък кръг и говорете за преживяванията за това, което 
участниците намират за трудно и как трябва да се подобрят. Уверете се, 
че сте създали безопасно място, така че всеки да може да споделя и 
другите да могат да разберат как другите участници възприемат играта. 
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5. Поставете игралното поле с мрежа, ако нивото на играта на участниците 
позволява, сменете балона на совалки. Играта трябва да следва 
гореспоменатите правила. 
 

6. Вземете една от ракетите за бадминтон от всеки дубъл, следователно 
участниците трябва да разменят останалата ракета, като обръщат 
внимание на другия играч (да боравят внимателно с нея своевременно). 
Това ще подобри комуникацията в екипите. 
 

7. Завършете игровата сесия с приятелски мач според правилата за честна 
игра. 

 

След игрите ще бъде организирана кратка разборна сесия. 

Всички участници трябва да седнат в малък кръг, а обучителите трябва да 
създадат спокойно, безопасно пространство и да зададат следните въпроси: 

Как се чувствахте през първата част от спортната дейност? Какво се 
промени във втората част? Как се ви накара да се чувствате  тя? Чувствате 
ли се по-свързан с другите? Как смятате, че ще се възползвате от повече 
спортни дейности между поколенията? 

Предложения Вземете предвид медицинското състояние на участниците. Попитайте преди 
упражнението дали някой има наранявания. Трябва да се вземат всички 
предпазни мерки срещу covid19 и да се спазват местните правила. 

Създайте атмосфера, в която хората се чувстват комфортно, като отделите време 
и не бързате с инструкциите и отделите пълно внимание на всеки, който говори 
(искайте същото от всички участници). 

Ръководство 
за използване 

N/A 

Препратки 
(ако има 
такива) 

N/A 
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Спортна дейност 9: Основни танцови движения 

Материал Достатъчно голямо пространство, за да могат хората да се движат удобно 

На открито: напр. терен или поле с трева 

На закрито: танци, йога или всяко друго студио, може би с огледало, достатъчно 
просторно, за да се движите в групата си 

мин. 1 високоговорител или звукова система | помислете за необходимата 
настройка въз основа на пространството, което използвате (напр. на закрито или 
на открито) 

1 музикално устройство (напр. мобилен телефон със spotify или youtube, т.е. 
интернет връзка за избор на подходяща музика) 

1 комплект за първа помощ 

Вода и освежителни напитки 

Столове или пейки за сядане 

Кърпи (или участниците трябва да бъдат инструктирани да ги донесат) 

Брой хора По-малки групи (6 - 12 души) 

време Прибл. 1 час, в зависимост от нуждите на групата 

Дейност Целта на дейността е да свържат двете поколения на нива отвъд вербалната 
комуникация, като по този начин насърчава социалното включване и 
разбирателство. Чрез движение можем да се свържем по-добре с другия човек 
(възрастта става второстепенна).  
 
Движението може да бъде определен тип танц (напр. Чарлстън) или просто 
въображаемо движение, базирано на танц (напр. зумба или свободно движение 
в ритъм на импровизирани танци, имитиране на движения и т.н.)  
 
Дейността може например да се основава на „основна кубинска салса стъпки” и 
изпълнението им заедно (младежи с възрастни, по двойки и с по-голямата група 
с учителя) с малко „свободни танци” накрая. 

1. Учителят стои пред групата. Трябва да има достатъчно пространство за 
движение между участниците 
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- Започнете просто с отпускане на тялото: накарайте участниците 
да движат ръцете и краката си свободно към оптимистична песен 

- По време на загрявката обърнете допълнително внимание на 
краката, коленете, бедрата, раменете и т.н. 

- Попитайте дали това е било достатъчно загряване, ако не, 
пуснете още една песен и покажете няколко стъпки, които 
участниците трябва да имитират 

- Преминете към показване на основните стъпки на салсата, първо 
без музика 

- След това с музика 
- Всеки пробва движенията индивидуално, следвайки стъпките и 

инструкциите на учителя 
- Забележка: танцовите движения трябва да бъдат 

адаптирани към физическото състояние на участниците 
2. Съберете участниците (1 младеж, 1 възрастен) 

- учителят показва няколко стъпки, които трябва да се изпълнят 
заедно (осигурете алтернативи, ако хората не искат да се 
докосват един друг) 

3. Разбиване на ледовете: танцова игра 
- помолете участниците да се изправят един срещу друг: един 

човек трябва да имитира/следва движенията на другия човек, 
докато песента се изпълнява. Всяко движение е допустимо! 

- пуснете избраната песен за около 20 секунди 
- след това помолете участниците да си разменят ролите (този, 

който е следвал ходовете на останалите лица, сега показва 
ходовете) 

- насърчавайте игривостта 
- пазете два кръга 

 
Трябва да има разборна сесия след танците: 

Учителят трябва да помоли участниците да споделят как са се чувствали по 
време на упражнението. 

Примерни въпроси: 

Забавлявахте ли се? Чувствате ли се по-свързани или по-малко един с друг? 
Дали нашето общество като цяло ще се възползва от повече „работилници“ 
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между поколенията? Ако отговорът е да, защо? Ако не, защо? Отговорност 
на правителствените агенции ли е да предоставят тези възможности за 
свързване? 

Предложения  Вземете предвид медицинското състояние на участниците. Попитайте преди 
упражнението дали някой има наранявания. Трябва да се вземат всички 
предпазни мерки срещу covid19 и да се спазват местните правила. 

Създайте атмосфера, в която хората се чувстват комфортно, като отделите време 
и не бързате с инструкциите и отделите пълно внимание на всеки, който говори 
(искайте същото от всички участници). 

Ръководство 
за използване 

N/A 

Препратки 
(ако има 
такива) 

N/A 

 

Спортна дейност 10: Водна гимнастика 

Материал Съоръжения за плуване и/или водни спортове с басейни, за предпочитане с 
площ около 1,5 дълбочина (за предпочитане с обикновени басейни с топла вода)  
Водни тежести и кикборд (ако има такива) 

Необходими бански за участниците 

Опция: високоговорител за музика 

Брой хора По-малка група (6 - 12 души) 

време Приблизително 1 час 

30 минути за игра на доверие  
20 минути за водна гимнастика + 10 минути разбор 
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Дейност Заниманията във вода са доказан начин за укрепване на тялото, като 
същевременно избягвате ненужното натоварване на ставите и мускулите. 
 

Игра на доверие 

1. Участниците трябва да загреят с няколко основни упражнения на сушата 
за няколко минути (напр. започнете от врата надолу, накарайте 
участниците да правят леки махове с ръце, да движат бедрата, раменете 
си и да направят няколко повдигания на краката) и да бъдат 
инструктирани да влязат в басейна. 

2. Разделете участниците в двойки: по-млад човек с възрастен. Попитайте 
всеки човек дали се чувства добре със смесени двойки. Моля, уверете се, 
че всички указания за covid19 са спазени и попитайте участниците дали 
по-близкият физически контакт е удобен за тях (ако някой иска, може да 
носи маска за лице и във водата). 

3. Инструктирайте двойките, че единият от тях трябва да лежи/плува по 
гръб, докато другият ги поддържа с ръце под главата и областта на врата, 
както и в долната част на гърба. Човекът, който плува, трябва да се 
отпусне, а този, който го поддържа, трябва да носи своя чифт около 
басейна бавно (без да се блъска в други чифтове или стената на басейна). 

4. След 2 минути те трябва да си разменят ролите. 

 

Водна гимнастика - за обяснение на упражненията, моля, вижте справочния 
раздел. 

Упражненията могат да се смесват и заменят, в зависимост от това дали имате 
достъп до водни тежести или не. 

1. Помолете участниците да се разпръснат и да оставят една ръка 
разстояние помежду си. 

2. Започнете с воден джогинг на едно място. 
3. Преминете към пърхащи ритници и/или повдигане на краката. 
4. Следват свивания на ръце, махове, удари, свивания на рамене 

(използвайте водни тежести, ако ги имате готови). 
5. Преминете към лицеви опори в изправена вода. 
6. За разхлаждане инструктирайте участниците да вървят по вода. 
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Дебрифинг 

Участниците трябва да се изсушат и обучителят(ите) трябва да ги помоли да 
седнат в кръг, както и да създадат спокойно, безопасно пространство и да 
зададат следните въпроси: 

Как се чувствахте през първата част от спортната дейност? Почувствахте 
ли се по-свързан с другите? Как смятате, че ще се възползвате от повече 
спортни дейности между поколенията? А обществото като цяло (дайте 
примери)? 

Предложения Вземете предвид медицинското състояние на участниците. Попитайте преди 
упражнението дали някой има наранявания. Трябва да се вземат всички 
предпазни мерки срещу covid19 и да се спазват местните правила. 

Вземете предвид настоящите ограничения и опасности за безопасността. (напр. 
грип, COVID19.) Уверете се, че всички участници са асимптоматични за което и 
да е заболяване. 

Двете упражнения могат да се разменят, ако това е по-подходящо за вашата 
група. 

За предпочитане е играта на доверие да се провежда в басейн с топла вода, за 
да помогне на участниците да се отпуснат. 

За предпочитане е водната гимнастика да се прави в басейн с обикновена или 
по-студена вода. 

За водна гимнастика: съобразете нивото на трудност на упражнението с по-
възрастните участници, но можете също да подготвите по-трудни варианти за 
по-младата група участници и да им предложите да ги направят. 

Създайте атмосфера, в която хората се чувстват комфортно, като отделите време 
и не бързате с инструкциите и отделите пълно внимание на всеки, който говори 
(искайте същото от всички участници). 

Ръководство 
за използване 

N/A 

Препратки 
(ако има 
такива) 

https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/5-best-water-aerobics-exercises-
seniors/  
 

https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/5-best-water-aerobics-exercises-seniors/
https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/5-best-water-aerobics-exercises-seniors/
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https://www.youtube.com/watch?v=A-tuhe2o-CA  
 
https://www .fitday.com/fitness-articles/fitness/strength-training/6-upper-body-
exercises-with-water-weights.html 

 

Спортна дейност 11 

Материал Нито един 

Брой хора При двойки произволен брой 

време 20 минути 

Дейност Това е ледоразбиващо движение, което има за цел да изгради връзки между 
млади хора и възрастни хора и да предостави възможност за нежна физическа 
активност. 

1. Създайте двойки между поколенията. 

2. Идентифицирайте един от членовете на всяка двойка като „лидер“ 

3. Изправени или седнали, партньорите да бъдат един срещу друг. 

4. Когато лидерът започне бавно движение (ръце, глава, рамене, крака), 
другите членове отразяват движенията. 

5. След предварително определен период от време ролите се разменят и 
другият член става лидер. 

Предложения Като се забавляват и споделят движения, възрастните и младите хора 
могат да изпитат прилики помежду си. Тази дейност насърчава 
концентрацията и релаксацията. 

Ръководство 
за използване 

Нито един 

Препратки 
(ако има 
такива) 

Междупоколенческа програма на Penn State University (2003). Сборник за 
дейности между поколенията. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A-tuhe2o-CA
https://www.fitday.com/fitness-articles/fitness/strength-training/6-upper-body-exercises-with-water-weights.html
https://www.fitday.com/fitness-articles/fitness/strength-training/6-upper-body-exercises-with-water-weights.html
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Спортна дейност 12 

Материал Музика за танци от музикална система (лаптоп, смартфон, високоговорител и 
др.). 

Брой хора Управляем брой (приблизително 30 души) 

време От 1 до 2 часа 

Дейност В тази дейност поколенията се насърчават да споделят любимите си танци 
помежду си и да учат нови танци заедно. 

Подготовка 

1. Идентифицирайте две групи, една от възрастни и една от млади хора. Те 
ще участват в танцово събитие между поколенията. Всеки участник 
трябва да познава форма на танц и да има желание да участва. 

2. Членовете на всяка група трябва да решат от каква музика се нуждаят, 
как да представят танцовата форма и как да я научат на другата група. 

3. Планирайте предварително кои танцови форми ще бъдат представени 
на събитието, като се опитате да поддържате баланс между танцовите 
форми на двете групи. 

4. Осигурете правилно планиране и дневен ред за декорации и 
освежителни напитки. 

 

Действие 

1. Ще бъде избран член, който да представи събитието, да представи всяка 
танцова група и форма (споделяйки всяко значение или история, 
свързана с танцовата форма), да насърчи участието и да следи графика. 

2. Инструктор, с помощта на някои членове, ще осигури демонстрация на 
танцовата форма в големи или малки групи. 

Предложения По избор: включете някои добре познати групови танци, които да се научат на 
цялата група. 

Ръководство 
за използване 
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Препратки 
(ако има 
такива) 

Междупоколенческа програма на Penn State University (2003). Сборник за 
дейности между поколенията. 

 

Спортна дейност 13 

Материал Един стол за всеки участник 

Брой хора Достатъчно, за да направите кръг със столове около инструктора, прибл. 10/15 
лица 

време От 30 минути до 1 час 

Дейност В това упражнение участниците могат да изпитат клас по йога/стречинг без 
усилие. 

Подготовка 

1. Създайте рутина: всеки клас започва с преглед на ползите от тази 
практика за тяхното здраве и благополучие. 

2. Участниците трябва да бъдат инструктирани да останат седнали, с 
изправен гръб, с крака и колене, отделени от бедрата. Това гарантира 
добра стойка на горната част на тялото. Да останат боси или да носят 
чорапи е добър вариант. 

Действие 

1. Представете няколко упражнения за дълбоко дишане, за да отпуснете 
напрежението и да създадете състояние на неподвижност. 

2. Работейки от главата надолу по тялото, споделете нежни упражнения за: 

a. Врат (затопляне на ставите на врата, ролки на врата), 

b. Рамене (топла раменна става, повдигане на свити ръце), 

c. Гръб (изкривяване на гръбначния стълб, долната част на гърба), 

d. Бедрата, 

e. Крака (повдигане на краката), 
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f. Крака (ролки за крака), 

3. Завършете класа, като предложите време да се отпуснете и да се 
съсредоточите върху дишането и сърдечната дейност. 

Предложения По избор: с разрешение, инструкторът може да се възползва от почивки за 
дишане/почивка, за да масажира нежно врата и раменете на всеки участник. 

Това упражнение може да бъде полезно, за да позволи на всеки индивид да 
идентифицира болката или сковаността в тялото си и да поиска от инструктора 
някои допълнителни упражнения. 

Не предполагайте, че участниците ще си спомнят упражненията по-късно: 
научете всяка поза отново и търпеливо ориентирайте всеки клас, сякаш е 
първият. 

Ръководство 
за използване 

Нито един 

Препратки 
(ако има 
такива) 

Кокс, Г. (2017). Образование по йога със старейшини със специални нужди – 
Колектив за йога услуги. Yoga Service Collective. 
https://yogaservicecollective.org/yoga-service/yoga-education-with-special-needs-
elders/. 

 

Спортна дейност 14 

Материал Маса за пинг-понг, хилки за пинг-понг, топки за пинг-понг 

Брой хора Двойка за всяка игра (един младеж и един по-възрастен) 

време Не е дадено (докато играта не свърши) 

Дейност Участниците се разделят на 2 групи, за да играят класически тенис на маса с 
проста турнирна схема. Победителят в групата може да играе друг мач с други 
победители в групата, докато победените следват същата процедура, за да 
играят помежду си, като по този начин нивото на уменията на участниците ще 
бъде балансирано. 

Първо започнете със загряване и разтягане. 
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Една игра се играе до 11 точки. Една игра трябва да бъде спечелена с две точки. 
Мачът обикновено е най-добрите три от пет игри 

Всяка страна на масата се редува, отбелязвайки две точки наведнъж. 
ИЗКЛЮЧЕНИЕ: След равенство 10-10 („двойка“), сервисът се редува във всяка 
точка. Няма отделно правило за сервиране на Game Point. 

Дръжте топката в отворената си длан, зад края на масата. Хвърлете най-малко 
15 см право нагоре и я ударете по пътя надолу. Трябва да удари вашата страна 
на масата и след това другата страна. ЗАБЕЛЕЖКА: След като топката напусне 
ръката на сървъра, тя е в игра и се брои за точка на приемащия, ако топката е 
пропусната. 

Няма ограничение за това къде да падне топката от вашата страна или страната 
на опонента ви на масата. Може да отскочи два или повече пъти от страната на 
опонента (ако е така, това е вашата цел), да отскочи отстрани или дори да удари 
ръба. 

 

Предложения 
 Менторът трябва да мотивира участниците. 

Менторът трябва да даде на участниците правилното оборудване. 

Ръководство 
за използване 

Готови за използване материали за дейността 

 

Препратки 
Модул 1 
AGE (2016), Необходими са повече солидарност и взаимодействие между поколенията, за да се 
противопоставят на възрастовите стереотипи и вкоренения ейджизъм, прессъобщение на AGE, 
публикувано на https://www.age-platform.eu/press-releases/more-solidarity-and-interaction-between 
-нужни-поколения-предизвикателство-възрастови-стереотипи 

Удобен за възрастта свят Уеб сайт на СЗО https://extranet.who.int/agefriendlyworld 

https://www.age-platform.eu/press-releases/more-solidarity-and-interaction-between-generations-needed-challenge-age-stereotypes
https://www.age-platform.eu/press-releases/more-solidarity-and-interaction-between-generations-needed-challenge-age-stereotypes
https://extranet.who.int/agefriendlyworld
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Евростат (2015 г.), Да си млад в Европа днес, Служба за публикации на Европейския съюз, 
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e0232340. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232340 

Уебсайт на Generationsworkingtogether, достъпен на 
https://generationsworkingtogether.org/about/intergenerational-practice 

Каплан и др. (2020), Контактни зони между поколенията, Routledge 

Проект MATES (2009), Guida alle Idee per la Pianificazione e l'Attuazione dei Progetti Intergenerazionali, 
публикация на MATES, налична на 
https://www.socialesalute.it/res/download/aprile2012/Guida_progetti_intergenerazionali_IT.pdf 

Stanford Center on Longevity (2016), HIDDEN IN PLAIN SIGHT: HOW INTERGENERATIONAL RELATIONS 
CAN TRANSFORM NOUR FUTURE, Stanford Center on Longevity публикуване на 
https://longevity.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/24/2018/09 /Intergenerational-relationships-
SCL.pdf 
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http://www.ageingwellinwales.com/Libraries/Documents/Guide-to-Intergenerational-Practice.pdf
http://www.ageingwellinwales.com/Libraries/Documents/Guide-to-Intergenerational-Practice.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1062
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