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INNOWACJE EDUKACYJNE W
OBSZARZE DIALOGU
MIEDZYPOKOLENIOWEGO

PROJEKT N°: 2017-1-CZ01-KA204-035501

W NUMERZE

ZBLIŻAMY SIĘ DO METY
Projekt IEICS wszedł w fazę końcową
zbliżając
się
celu:
opracowania
innowacyjnego programu edukacyjnego
w
obszarze
edukacji
międzypokoleniowej,
zawierającego
zestaw materiałów do nauki, program
nauczania i internetowy rejestr działań.
Partnerzy
projektu
zakończyli
opracowanie pierwszego narzędzia szczegółowego programu edukacyjnego
na 5-dniowe szkolenie, któremu
towarzyszy specjalnie zaprojektowany
zestaw arkuszy i rejestr działań.
Program został przetestowany przez 3
przedstawicieli każdego z krajów
partnerskich podczas w 5-dniowego
szkolenia w Pradze (TtT). Przedmiotem
testu był opracowany nowy program
edukacyjny, metodologia, rejestr działań
i inne dodatkowe materiały. W ten
sposób pierwsza międzynarodowa grupa
przyszłych trenerów została wyposażona
w umiejętności niezbędne do wdrożenia
opracowanego programu w lokalnych
środowiskach krajów partnerskich, co
będzie miało miejsce w formie testów
pilotażowych.

W każdym kraju 15-20 wolontariuszy
weźmie jednodniowych udział w
testach pilotażowych, których
większość zaplanowano na kwiecień i
maj.
19 i 20 marca odbyło się trzecie
spotkanie projektowe w Slovenj Gradec
w Słowenii. Partnerzy projektu mieli
okazję przedyskutować kolejne i finalne
etapy projektu: ostateczne prace nad
rejestrem działań, testy pilotażowe
szkoleń zaplanowane w Cham, Lublinie,
Paryżu, Pradze i Slovenj Gradec, a także
konferencję końcową w Prdze.
Rejestr działań i nabiera kształtu i jest
tłumaczony na wszystkie języki
partnerów projektu. Partnerzy omówili
opinie uczestników szkolenia w Pradze.
Uczestnicy byli bardzo pozytywnie
nastawieni do programu i aktywnie
angażowali się przez cały czas.
Otrzymali cenne informacje i
wskazówki, jak pracować z grupami
międzypokoleniowymi, a także jak
przekazać tę wiedzę wolontariuszom
podczas testów pilotażowych w swoich
krajach.

Spotkanie projektowe w Slovenj
Gradec

Seminarium Train the Trainer
w Pradze

NEWSLETTER #3 (2019)

2

Konferencja podsumowująca i warsztaty lokalne
Konferencja
podsumowująca
projekt
odbędzie się 3 czerwca w Pradze.
Uczestniczyć w niej będą przedstawiciele
różnych grup docelowych z krajów
partnerskich, którzy następnie zostaną
zaproszeni do rozpowszechniania i
korzystania
z
nowego
programu
edukacyjnego w swoich krajach.
Celem konferencji będzie przedstawienie
projektu i rezultatów pracy partnerów.
Zaprezentowane zostaną również dobre
praktyki
dotyczące
edukacji
międzypokoleniowej
w
każdym
z
uczestniczących
krajów.
Ponadto,
konferencja będzie zawierała wystąpienia
ekspertów, prezentację rejestru działąń oraz
dyskusję panelową.
Po konferencji w krajach partnerskich
odbędą się warsztaty upowszechniające
projekt.
Ich
uczestnikami
będą
przedstawiciele grup docelowych i inne
osoby
zainteresowanie
edukacją
międzypokoleniową. Celem warsztatów
będzie
przedstawienie
i
promocja
rezultatów i narzędzi wypracowanych w
ramach projektu.

Główne narzędzia oraz
pozostałe materiały i
dokumenty dostępne są na
stronie Projektu.

Więcej informacji na stronie:
www.intergenerational.eu

PARTNERZY PROJEKTU
Mezi name,
Praga, Czechy:
(koordynator
projektu)
www.mezi-nami.cz

Volkhochschule
Cham, Niemcy

www.vhs-cham.de

Instytut Rozwoju
Zasobów
Ludzkich, Lublin,
Polska
www.irzl.pl

M3 MCube
Association,
Paryż, Francja

MOCIS, Center za
izobraževanje odraslih,
Slovenj Gradec, Slowenia

www.m3cube.asso.st

www.mocis.si

