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INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V
OBLASTI PODPORY
MEZIGENERAČNÍCH VZTAHŮ

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

V TOMTO VYDÁNÍ

NOVINKY
Lokální tréninky

Páté projektové setkání

Partneři projektu z Česka, Francie,
Německa, Slovinska a Polska
připravili vzdělávací program pro
nové pětidenní školení na téma
Mezigenerační spolupráce, včetně
speciálně vytvořeného souboru
pracovních listů.
Zároveň vyvinuli podpůrnou online
aplikaci – tzv. Registr aktivit, který
sdružuje mezigenerační činnosti ze
všech partnerských zemí, konkrétně
z těchto oblastí: umění a řemesla,
komunikace, kultura a historie a
venkovních aktivity.

Ve dnech 3. - 4. 6. 2019 se partneři
projektu sešli v Praze na svém a
zároveň
finálním
projektovém
setkání s cílem naplánovat a
zorganizovat závěrečné kroky v
rámci projektu a shrnout dosavadní
výsledky.
Poslední fáze projektu budou
věnovány především přizpůsobení
výsledků
projektu
národním
požadavkům. Klíčová bude zejména
finální práce na Registru aktivit s více
než 100 aktivitami. Naším cílem je
zajistit snadné a plynulé použití
tohoto
nástroje
v
různých
evropských zemích a podpořit
udržitelnost výstupů projektu pro
budoucí práci v mezigenerační
spolupráci.

V únoru 2019 pak v Praze proběhlo
5-ti denní školení zástupců ze všech
partnerských zemí tzv. Trénik
trenérů.
Budoucí trenéři tak získali potřebné
dovednosti pro realizaci kratšího
jednodenního
programu
v
partnerských zemích.
Na jaře 2019 proběhla tato lokální
školení v každé ze zemí projektu.
Vyhodnocení zpětné vazby účatníků

Dalším úkolem v následujících
měsících bude diseminace, tedy
poskytování a šíření informací o
našem projektu na národní i
evropské úrovni.
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Závěrčná konference v Praze
Více než 100 účastníků z České republiky,
Maďarska, Francie, Slovenska, Německa,
Slovinska a Polska se zúčastnilo první
mezinárodní mezigenerační konference v
Praze dne 3. června 2019.
Čtyři klíčoví řečníci zdůraznili různé aspekty
tématu: Prof. Dr. Irmgard Schroll- Decker,
Univerzita v Regensburgu (Německo):
Mezigenerační vzdělávání a učení; Juan Daniel
Goncalves, D-TAG (Maďarsko): Vliv sociálních
médií na mezigenerační vztah; Anna Turska,
Froebel.pl (Polsko): Vzdělávací inovace
založená na pedagogickém konceptu
Friedricha Froebela, Ivo Rašín, SLUŽBY A
ŠKOLENÍ MB, z. ú. (Česká republika): Přínosy
a dopady mezigeneračních aktivit na seniory a
děti.
Projekt a jeho intelektuální výstupy,
především nově vytvořený Registr aktivit
navíc představil koordinátor projektu společnost Mezi
námi, o.p.s.. Partneři
projektu pak prezentovali osvědčené postupy
týkající se mezigenerační spolupráce ze
zkušeností ze všech participujících evropských
zemí.

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

PARTNEŘI PROJEKTU
Mezi námi, Praha,
Česká republika:
(koordinátor
projektu)
www.mezi-nami.cz

Volkhochschule
Cham, Německo
www.vhs-cham.de

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

M3 MCube
Association,
Paříž, Francie

MOCIS, Center za
izobraževanje odraslih,
Slovinský Hradec, Slovinsko

www.m3cube.asso.st

www.mocis.si

