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Обучители, фасилитатори, 
 доброволци от асоциирани
партньори, работещи в подкрепа
на възрастните учащи се. 

Възрастни с ограничени
възможности, които имат желание
да се обучават и развиват.

Организации за възрастни, които
работят с възрастни учащи се.

Целева група



част 1.Анализ под формата на доклад 

за нуждите на партниращите си
държави, който да засегне нуждата от 
 обучители на възрастни и затрудненията,  
по време на работата им с възрастни хора.
В анализа са включени и различни методи
за мотивиране на възрастните и
насърчаването им да се впуснат в
обучението, без да се притесняват от
възрастта си.

част 2. "MECO" Инструменти- обучителна
програма, която да ръководи възрастните
и да им бъде в помощ по време на
обучението им в посока развиване на
критично мислене и  разпознаване на
измамите в интернет. 

част 3. "MECO" Платформа-платформа за
електронно обучение, която открито да
предоставя неограничен достъп до
обучителния  материал, разработен по
време на проекта. 

част 4. "MECO" Оценка на
компетентността, онлайн апликация,
която да бъде като средство за оценка на
необходимите знания и начални умения
на целевите групи, с цел обогатяване на
знанията и опита им в областта.

Резултати от
проекта 

ПОСЕТЕТЕ
НАШИЯ УЕБСАЙТ 

Подобряване уменията на
обучаващите се, с цел качествено
да допринесат за изграждане на 
 по-добър потенциал на
възрастните;  Също така
усъвършенстване на критичната
мисъл и личната отговорност. 

Улесняване достъпа на
възрастните, чрез неофициално
общуване и споделяне на опит,
който да обогати техните
познания и да развие 
 компетенциите и уменията им да
мислят и действат критично. 

Повишаване капацитета на
организациите предлагащи
обучение на възрастни; Прилагане
на нови материали за обучение и
подкрепа на целевата група; 
Усъвършенстване  и
разпространяване на
инициативата за качествено 
 обучение.  

 Цели

https://mecoproject.eu/


