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W NUMERZE

NOWE WYZWANIA
Projekt IEICS wszedł w drugą
połowę,
realizując
wszystkie
zaplanowane kamienie milowe kompleksową analizę aktualnego
stanu wiedzy i kontynuację prac nad
nowym programem edukacyjnym w
dziedzinie
współpracy
międzypokoleniowej wspieranym
przez wyspecjalizowany rejestr
działalności
dla
środowisk
międzypokoleniowych.
18 i 19 września odbyło się trzecie
spotkanie projektowe w Paryżu we
Francji.
Wszyscy
partnerzy
pomyślnie ukończyli pierwszą fazę
projektu i kontynuowali prace nad
programem szkoleniowym Train the
Trainer, a także nad strukturą i
treścią rejestru działań.
Podczas
spotkania
partnerzy
dokładnie
omówili
strukturę
każdego z 5 dni szkoleniowych i
uzgodnili ich dokładną treść, w tym:
- Samoświadomość trenera,
- Zdolności do
porozumiewania się,
- Narzędzia dydaktyczne
- i metody,
- Planowanie sesji,
Ewaluacja i ocena.
-

Przygotowane przez partnerów
propozycje
przeanalizowano
i
uzgodniono modyfikacje programu.
Ponadto partnerzy ustalili terminy
międzynarodowych
warsztatów
Train the Trainer, które odbędą się w
Pradze w lutym 2019 r. Ustalili
również, jaki jest oczekiwany profil
trenera ochotnika biorącego udział
w szkoleniu uczestnika.
Następnie partnerzy skupili się na
rejestrze działań. Koordynatorzy
przedstawili
obecną
wersję
przygotowanego oprogramowania
do dyskusji; przeanalizowano jego
funkcjonalność i układ.
Każdy partner projektu przedstawił
przykłady 10 działań, które należy
dodać w rejestrze działań. Działania
obejmowały 5 głównych kategorii:
sztuki
wizualne,
kulturę,
komunikację, ruch i zajęcia na
świeżym powietrzu.
W ciągu najbliższych miesięcy
partnerzy projektu skoncentrują się
na sfinalizowaniu struktury rejestru
działań
i
przetestowaniu
oprogramowania
przed
udostępnieniem go publicznie.
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Warsztaty Train the Trainer i rejestr działań
Główne wyniki projektu IEICS to - program
TtT z materiałami uzupełniającymi i
rejestrem działań.
Train the Trainer (TtT) jest to kompleksowy
program szkoleniowy dla wolontariuszy
zainteresowanych
współpracą
międzypokoleniową.
Docelowy
krąg
odbiorców
reprezentuje
trenerów,
nauczycieli, wychowawców i inne osoby
zainteresowane
podjęciem
wymiany
międzypokoleniowej. TtT składa się z
intensywnego
5-dniowego
programu,
zapewniającego
podstawową
wiedzę,
podstawową pedagogikę i praktyczne
warsztaty, które przygotowują uczestników
do
prowadzenia
spotkań
międzypokoleniowych. Struktura sylabusów
TtT umożliwia ich replikację i modyfikację
zgodnie z lokalnymi potrzebami.
Rejestr działań jest interaktywnym
katalogiem inspiracji i praktycznych działań
dla interakcji międzypokoleniowych. Będzie
służyć wychowawcom jako
narzędzie dydaktyczne, a jednocześnie dają
możliwość
dzielenia
się
pomysłami
nauczania na poziomie europejskim. Rejestr
działań obejmie działania obejmujące
następujące zagadnienia: sztuki wizualne,
kulturę, komunikację, ruch i zajęcia na
świeżym powietrzu. Będzie on dostępny online w języku angielskim, czeskim,
niemieckim,
polskim,
francuskim
i
słoweńskim.

Mezi námi, Praga,
Czechy
(koordynator
projektu)
www.mezi-nami.cz

Volkhochschule
Cham, Niemcy
www.vhs-cham.de

Program warsztatów TtT wraz
z materiałami uzupełniającymi
jest dostępny w języku
angielskim na stronie
internetowej projektu.
Rejestr działań będzie również
dostępny w języku angielskim
oraz w każdym języku
narodowym partnerów
projektu.

Więcej informacji na
stronie:
www.intergenerational.eu

Instytut Rozwoju
Zasobów Ludzkich,
Lublin, Polska

M3 MCube
Association,
Paryż, Francja

MOCIS, Center za
izobraževanje odraslih,
Slovenj Gradec, Slłowenia

www.irzl.pl

www.m3cube.asso.st

www.mocis.si

