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INOVATIVNO
IZOBRAŽEVANJE NA
PODROČJU PODPORE
MEDGENERACIJSKEMU
SODELOVANJU

ŠT. PROJEKTA: 2017-1-CZ01-KA204-035501

VSEBINA GLASILA:

NOVI IZZIVI
Prva polovica projekta IEICS je
uspešno zaključena, saj smo dosegli
vse poglavitne cilje tega dela:
obsežna analiza trenutnega stanja
medgeneracijskega sodelovanja v
vseh petih partnerskih državah ter
priprava novega izobraževalnega
programa za usposabljanje
mentorjev, ki bo dopolnjen z
registrom aktivnosti za
medgeneracijske skupine.
Začenjamo z drugo polovico
projekta, v okviru katere je potekalo
tretje srečanje partnerjev 18. in 19.
septembra v Parizu. Nadaljujemo s
pripravo usposabljanja in z obliko
ter vsebino registra aktivnosti.
Na srečanju so partnerji obravnavali
potek vsakega izmed petih dni
usposabljanja. Določili so konkretno
vsebino, ki vključuje naslednja
tematska področja:
- samopodoba mentorja,
- komunikacijske veščine,
- izobraževalne metode in
pripomočki,
- načrtovanje aktivnosti;
- evalvacija in vrednotenje.

Na srečanju v francoski prestolnici so
partnerji predstavili pripravljene
vsebine
za
posamezen
dan
usposabljanja, nato pa so program
še dopolnili in izboljšali. Poleg tega
so določili termine usposabljanja, ki
bo potekalo februarja 2019 v Pragi,
ter natančen profil volonterskih
mentorjev, ki se bi ga udeležili.

Tretje srečanje v Parizu

Naslednja obravnavana vsebina je
bil register aktivnosti. Koordinatorji
projekta so predstavili trenutno
različico spletne strani registra, ki so
jo nato skupaj s partnerji še dodelali
in se še posebej posvetili
funkcionalnosti in obliki.
Vsak izmed partnerjev je predstavil
10 medgeneracijskih aktivnosti, ki
jih bodo dodali v obravnavan spletni
register. Aktivnosti pokrivajo 5
tematskih sklopov: ustvarjalne
vsebine, kultura, komunikacija,
gibanje in aktivnosti na prostem. V
naslednjih mesecih se bodo partnerji
posvetili zaključku in testiranju
registra, preden ga bodo objavili za
uporabo.

Tretje srečanje v Parizu

GLASILO #2 (2018)

2

Usposabljanje (Train the Trainers) in register aktivnosti
Poglavitni rezultati projekta IEICS sta
priprava vsebine usposabljanja TtT z
dopolnilnim učnim materialom ter priprava
registra medgeneracijskih aktivnosti.
Usposabljanje (TtT) je obsežna priprava
volonterjev, ki jih zanima delovanje na
področju medgeneracijskega sodelovanja.
To so lahko mentorji, učitelji, delavci s
področja
izobraževanja
in
drugi
posamezniki, ki jih zanima področje
medgeneracijskega
sodelovanja.
Usposabljanje je intenzivno 5-dnevno
izobraževanje, ki bo udeležencem nudilo
strokovno znanje, osnove pedagogike in
praktične delavnice, na katerih se bodo
pripravljali na vodenje medgeneracijskih
skupin.
Vsebina usposabljanja TtT bo pripravljena
tako, da se lahko ponovi v drugih okoliščinah
in se le-tem tudi po potrebi prilagodi.
Register aktivnosti je interaktiven katalog
aktivnosti za medgeneracijske skupine.
Pripravljene aktivnosti so enostavne za
uporabo, lahko pa služijo tudi kot navdih pri
oblikovanju novih aktivnosti. Predstavlja
učni pripomoček, hkrati pa lahko mentorji
tudi sami prispevajo svoje aktivnosti in jih
delijo z ostalimi mentorji po vsej Evropi.
Register bo vseboval aktivnosti naslednjih
tematskih sklopov: ustvarjalne vsebine,
kultura, komunikacija, gibanje in aktivnosti
na prostem. Na voljo bo v angleškem,
slovenskem, češkem, nemškem, poljskem in
francoskem jeziku.

Vsebina usposabljanja (Train the
Trainers) z dopolnilnim učnim
materialom je dosegljiva v
angleškem jeziku na spletni strani
projekta IEICS. Register aktivnosti
bo prav tako na voljo v angleškem
jeziku in v vseh jezikih projektnih
partnerjev.
Več informacij lahko najdete na
naši spletni strani:
www.intergenerational.eu

PARTNERJI V PROJEKTU
Mezi námi, Praga,
(koordinacija)
www.mezi-nami.cz

Volkhochschule
im Landkreis
Cham e.V.,
Nemčija

Instytut
RozwojuZasobów
Ludzkich,Lublin,
Poljska

www.vhs-cham.de

www.irzl.pl

M3 MCube
Association,
Pariz, Francija

MOCIS, Center za
izobraževanje odraslih,
Slovenj Gradec, Slovenija

www.m3cube.asso.st

www.mocis.si

