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VSEBINA GLASILA:

S POLNO PARO PROTI CILJU
Projekt IEICS se počasi približuje
končnemu cilju: priprava inovativnega
izobraževalnega programa za področje
večgeneracijskega
sodelovanja,
podprtega s posebej izdelanim učnim
gradivom in registrom večgeneracijskih
aktivnosti.
Partnerji projekta so že pripravili prvo
različico izobraževalnega programa za
5-dnevno usposabljanje mentorjev
(Train the Trainers), katerega so
dopolnili še s kompletom delovnih listov
in dodelanim registrom aktivnosti za
večgeneracijske skupine.
Vsebino izobraževalnega programa,
dodatno gradivo in register aktivnosti so
partnerji že pilotsko testirali. Trije
predstavniki vsake države partnerice so
se udeležili 5-dnevnega usposabljanja v
Pragi, kjer so se seznanili s potrebnimi
kompetencami in znanji, ki jih bodo širili
v svojem lokalnem okolju. Predaja
osvojenega znanja bo potekala v obliki
enodnevnega usposabljanja, izvedli pa
ga bodo omenjeni trije mentorji vsake
partnerske države.

Enodnevna usposabljanja bodo potekala
v vseh državah partnericah, večinoma v
aprilu ali maju, vsake pa se bo udeležilo
od 15 do 20 prostovoljcev.
19. in 20. marca je v Slovenj Gradcu
potekalo že tretje srečanje projektnih
partnerjev. Obravnavali smo naslednje
zaključne
korake
projekta:
posodabljanje in oblikovanje spletnega
registra aktivnosti, pilotsko testiranje
izobraževanja
v
vseh
državah
partnericah ter zaključna konferenca v
Pragi.
Register aktivnosti počasi dobiva
končno podobo, pripravljajo pa se tudi
prevodi v vse jezike projektnih
partnerjev. Partnerji so si tudi izmenjali
povratne informacije svojih udeležencev
TtT usposabljanja v Pragi. Le-te so bile
zelo pozitivne in spodbudne, saj so
udeleženci prejeli veliko koristnih
informacij in nasvetov glede dela z
večgeneracijskimi skupinami in tudi
glede načina prenosa znanja v svoje
lokalno okolje.

Projektno srečanje v Slovenj Gradcu

Usposabljanje mentorjev v Pragi
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Zaključna konferenca in predstavitvena delavnica
3. junija 2019 bo v Pragi potekala zaključna
konferenca projekta, katere se bodo udeležili
predstavniki različnih držav in generacijskih
skupin. Seznanjeni bodo z rezultati projekta,
da jih bodo lažje koristili še v svojem okolju.
Poleg tega pa jih bomo pozvali, da pomagajo
pri diseminaciji oz. razširjanju informacij o
uporabnosti nastalih vsebin.
Namen konference bo torej predstavitev
projektnih rezultatov, projektni partnerji pa
bodo predstavili tudi primere dobre prakse
medgeneracijskega sodelovanja iz svojih
držav. Del programa bodo še nastopi
slavnostnih
govornikov,
praktična
predstavitev registra aktivnosti in strokovna
razprava.

Trenutni rezultati projekta
ter druge vsebine in
informacije so na voljo na
spletni strani projekta
IEICS:
www.intergenerational.eu.

V vsaki izmed partnerskih držav bo ob koncu
projekta izvedena še predstavitvena delavnica,
kamor bodo povabljeni potencialni ključni
uporabniki nastalih vsebin in drugi, ki želijo
podpreti medgeneracijsko sodelovanje v
svojem okolju. Namen delavnice bo
predstavitev in diseminacija oz. ozaveščanje
lokalnega prebivalstva glede uporabnosti
novonastalih vsebin projekta.

PROJEKTNI PARTNERJI
Mezi námi,
Prague, Češka
(koordinacija)
www.mezi-nami.cz

Volkhochschule
im Landkreis
Cham e.V.,
Nemčija

Instytut Rozwoju
Zasobów
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

