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INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V OBLASTI PODPORY
MEZIGENERAČNÍCH VZTAHŮ
A SPOLUPRÁCE

PROJEKT ČÍSLO: 2017-1-CZ01-KA204-035501

V TOMTO VYDÁNÍ

S NAPNUTÝMI PLACHTAMI DO FINÁLE
Projekt IEICS se pomalu blíží k svému
závěru a postupně směřuje k dosažení
našeho hlavního cíle:
vytvoření
inovativního vzdělávacího programu
v oblasti mezigenerační spolupráce
včetně přípravy všech podpůrných,
studijích a informačních materiálů,
sylabu a online Registru aktivit.
Partneři z pěti participujících zemí
vypracovali
návrh
vzdělávacího
programu pro pětidenní školení,
doplněný
speciálně
navrženým
souborem pracovních listů a Registrem
aktivit.
Za účelem testování námi připraveného
kurzu, absolvovali tři zástupci každé
partnerské organizace pětidenní školení
v Praze (TtT). Obsahem školení byl nový
vzdělávací program zaměřený na
mezigenerační spolupráci, vypracovaná
metodika, online registr aktivit a další
potřebné materiály. Tři budoucí trenéři
jsou
tak
vybaveni
potřebnými
dovednostmi
pro
uspořádání
tréninkového programu v místním
prostředí partnerských zemí, který bude
probíhat formou pilotního testování.

V každé zemi se pilotního testování
zúčastní 15-20 dobrovolníků. Školení je
koncipováno
jako
jednodenní
a proběhne v dané zemi během
následujících měsíců dubna a května.
Ve dnech 19. a 20. března proběhlo
ve Slovinsku naše třetí projektové
setkání. Partneři projektu měli možnost
diskutovat o průběžných krocích
k finalizaci projektu: dokončení prací na
registru aktivit, pilotním testování
našeho vzdělávacího kurzu v Chamu,
Paříži, Praze, Lublinu a Slovenj Gradci
a také o závěrečné konferenci v Praze.
Registr aktivit získává finální podobu
a dokončujeme překlady do jazyků všech
participujících zemí. Partneři si také
vyměnili zpětnou vazbu od školitelů
účastnících se semináře v Praze.
Třetí projektové setkání bylo účastníky
vyhodnoceno, jako velmi přínosné
a velké díky patří slovinským partnerům,
kteří vše skvěle zorganizovali.

Projektový meeting ve Slovinském Hradci

Trénink mezigeneračních koučů (TtT)
v Praze
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Závěrečná Konference a Lokální Workshopy
3. června 2019 se v Praze uskuteční
závěrečná projektová conference. Zúčastní
se zájemci nejen z různých cílových skupin, ale
také různých států Evropské unie, kteří budou
následně vyzváni k šíření a využití nového
vzdělávacího programu ve svých zemích.
Cílem konference bude představení projektu,
a to zejména jeho cílů a výsledků. Součástí
bude také prezentace osvědčených postupů
týkajících se mezigenerační spolupráce
ze všech zúčastněných zemí. Kromě toho
na konferenci vystoupí řečníci z participujících
zemí, proběhne prezentace Registru aktivit
a panelová diskuse.
Po závěrečné konferenci bude v každé z pěti
zúčastněných zemí uspořádán workshop,
který bude aktivně zapojovat cílové skupiny
a další případné zainteresované strany, které
se dané problematice chtějí věnovat. Cílem
těchto lokálních workshopů bude představení
a šíření výsledků projektu.

Hlavní výstupy, další
informační materiály
a dokumenty naleznete na
webových stránkách
projektu.
Více informací na:
www.intergenerational.eu
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