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Třetí projektové setkání, Paříž 
  

Třetí projektové setkání, Paříž 
 

 

Projekt IEICS vstoupil do své druhé 
poloviny dosažením všech 
plánovaných milníků, jako jsou 
komplexní analýza současného 
stavu mezigenerační spolupráce 
v ČR a Evropě nebo probíhající 
tvorba nového vzdělávacího 
programu,  který je podporován 
unikátní online platformou, 
registrem aktivit pro mezigenerační 
prostředí. 

18. a 19. září se uskutečnilo třetí 
projektové setkání v Paříži ve Francii. 
Všichni partneři úspěšně dokončili 
první fázi projektu a pokračovali            
v práci na tréninkových osnovách 
(sylabech), stejně tak jako na 
vytvoření konečné struktury                         
a obsahu registru aktivit. 

Během setkání partneři důkladně 
projednali strukturu každého z pěti 
tréninkových dní a dohodli se                
na jejich přesném obsahu, včetně: 

- podpory sebejistoty trenérů, 
- komunikačních dovedností, 
- metod a nástrojů pro výuku, 
- organizace mezigener.setkávání, 
- zpětné vazby a hodnocení. 
 

Všichni partneři prezentovali své 
návrhy, které byly po společné 
analýze a návrzích drobných úprav 
schváleny.  
Byl stanoven termín mezinárodního 
tréninku trenérů. Ten proběhne 
v únoru 2019 v Praze. Partneři 
rovněž sestavili finální profil 
dobrovolných trenérů, tedy 
účastníků tohoto semináře.  
 
Dalším důležitým tématem  
byl Registr aktivit. Koordinátoři 
představili aktuální verzi 
připraveného softwaru.  
Byla diskutována jeho struktura  
a veškeré funkce.  
Každý partner projektu předložil 
výběr z 10 aktivit, které budu přidány 
do registru aktivit.  
Činnosti pokryly 5 hlavních 
kategorií: výtvarné umění, kultura, 
komunikace, pohyb a venkovní 
aktivity. 
 
V příštích měsících se projektoví 
partneři zaměří na dokončení 
struktury registru aktivit a testování 
softwaru před tím, než budou 
zpřístupněny veřejnosti. 
 

  

NOVÉ VÝZVY 
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Mezi námi 

Praha, Česká 

republika 
(koordinátor projektu) 

www.mezi-nami.cz 

 

Volkhochschule 

Cham, Německo 

www.vhs-cham.de 

Instytut Rozwoju 

Zasobów Ludzkich 

Lublin, Polsko 

www.irzl.pl 

 

 

M3 MCube 

Association 

Paříž, Francie  

www.m3cube.asso.st 

 

 

MOCIS, Center za 

izobraževanje odraslih 

Slovenj Gradec, Slovinsko 

www.mocis.si 

 

 

 

Trénink trenérů a Registr aktivit 

Osnovy Tréninku Trenérů 
společně s doplňkovými 
materiály jsou k dispozi  
v anglickém jazyce  
na webových stránkách 
projektu. 

Stejně tak Registr aktivit bude 
dostupný v angličitě a všech 
lokálních jazycích zapojených 
partnerských zemí. 

Více informací naleznete na: 
www.intergenerational.eu 

Klíčovými výstupy projektu IEICS jsou 
osnovy TtT s doplňkovými materiály  
a Registr aktivit. 
Školení trenérů (TtT) je komplexní 
vzdělávací program pro dobrovolníky, 
kteří se zajímají o mezigenerační 
spolupráci. Cílovou skupinu představují 
školitelé, učitelé, sociální pracovníci a 
další zájemci o mezigenerační 
tématiku. TtT se skládá z intenzivního 
pětidenního programu, který zahrnuje 
mimo jiné podporu v oblasti základních 
znalostí a schopností, podporu 
pedagogických dovedností, ale také 
praktické workshopy, které připraví 
účastníky na organizaci a vedení 
mezigeneračních setkávání.  
Struktura osnov TtT umožňuje jeho 
replikaci a úpravu podle lokálních 
potřeb všech zemí. 
Registr aktivit je interaktivní katalog 
inspirací a praktických činností pro 
interakce mezi generacemi. Bude 
sloužit pedagogům jako vzdělávací 
nástroj a současně poskytne příležitost 
sdílet výukové myšlenky na evropské 
úrovni. Rejstřík aktivit bude zahrnovat 
aktivity představující následující 
témata: umění a tvorba, kultura a 
historie, komunikace, pohyb a outdoor 
aktivity. Bude k dispozici on-line v 
angličtině, češtině, němčině, polštině, 
francouzštině a slovinštině. 
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