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Warsztaty lokalne 

Konsorcjum partnerów z Polski, Czech, 
Francji, Niemiec i Słowenii wypracowało 
5-dniowy program edukacyjny z zakresu 
współpracy międzypokoleniowej 
zawierający dedykowany zestaw 
arkuszy ćwiczeń wraz z interaktywnym 
narzędziem on-line – Rejestrem 
Ćwiczeń, w ramach którego 
zgromadzone zostały zadania w pięciu 
zakresach tematycznych – Sztuka  
i Rękodzieło, Komunikacja, Kultura  
i Historia, Ruch i W plenerze.  

W celu zwiększenia zasięgu 
upowszechniania wypracowanych 
narzędzi, przedstawiciele każdego  
z partnerów uczestniczyli w 5-dniowych 
warsztatach w Pradze w lutym 2019. 
Uczestnicy, przyszli trenerzy zostali 
wyposażeni w umiejętności niezbędne 
do wdrożenia skróconego, 
jednodniowego programu w 
środowiskach lokalnych w każdym z 
krajów partnerskich. Wiosną 2019, 
szkolenia te zostały przeprowadzone w 
krajach partnerskich. Ewaluacja 
rezultatów szkolenia wykazała wysoki 
stopień zadowolenia uczestników w 
odniesieniu do programu i metod 
nauczania.  

Piąte spotkanie projektowe 

W dniach 3-4 czerwca 2019 partnerzy 
Projektu spotkali się w Pradze na 
piątym spotkaniu projektowym, aby 
zaplanować finalne kroki w projekcie 
oraz podsumować rezultaty i 
wypracowane dotychczas produkty.  

Ostatnie miesiące w projekcie zostaną 
poświęcone głównie dostosowaniu i 
adaptacji rezultatów projektu, w 
szczególności Rejestru Ćwiczeń 
zawierającego ponad 100 przykładów, 
do specyfiki narodowej każdego z 
partnerów. Działanie takie ma na celu 
zapewnienie odpowiedniego kontekstu 
i adekwatności materiałów, które będą 
używane w różnych krajach 
europejskich oraz przyczyni się do 
trwałości projektu i jego rezultatów 
wykorzystywanych w dialogu 
międzypokoleniowym.  

Kolejny aspekt, któremu czas poświęcą 
partnerzy Projektu to upowszechnianie 
Projektu i jego rezultatów na poziomie 
narodowym I europejskim. Konferencja 
podsumowująca w Pradze, była 
pierwszym z serii spotkań 
upowszechniających, które będą 
prowadzone w każdym z krajów 
partnerskich w kolejnych miesiącach.  
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PARTNERZY PROJEKTU 
Mezi name,  
Prague, Czechy:  
(koordynator 
projektu)  

www.mezi-nami.cz 

 

Volkhochschule 
Cham, Cham, 
Niemcy 

 

www.vhs-cham.de 

 

 

Instytut Rozwoju 
Zasobów  
Ludzkich, Lublin, 
Polska 

www.irzl.pl 

 

 

M3 MCube 
Association, 
Paryż, Francja  

 

www.m3cube.asso.st 

 

 

MOCIS, Center za 
izobraževanje odraslih, 
Slovenj Gradec, Slłowenia 

 

www.mocis.si 

 

 

 

W pierwszej Ponadnarodowej konferencji 
Międzypokoleniowej która odbyła się dnia  
3 czerwca 2019 roku udział wzięło ponad 100 
uczestników z Czech, Polski, Węgier, Francji, 
Słowacji, Niemiec i Słowenii.  

Czterech mówców kluczowych 
zaprezentowało swoje wystąpienia dotyczące 
różnorodnych aspektów 
międzypokoleniowości: Prof. Dr. Irmgard 
Schroll-Decker, z Uniwersytetu w 
Regensburgu (Niemcy): Edukacja i uczenie się 
międzypokoleniowe; Juan Daniel Goncalves, 
D-TAG (Węgry): Wpływ social media na 
relacje międzypokoleniowe; Anna Turska, 
Froebel.pl (Poland):  Innowacje edukacyjne na 
podstawie koncepcji edukacji Friedricha 
Froebla oraz Ivo Rašín, SLUŽBY A ŠKOLENÍ 
MB, z. ú. (Czechy): Korzyści i wpływ działań 
międzypokoleniowych na seniorów i dzieci.  

Ponadto, koordynator Projektu 
zaprezentował projekt i jego rezultaty wraz z 
Rejestrem Ćwiczeń. Partnerzy Projektu mieli 
okazję do prezentacji dobrych praktyk z 
zakresu dialogu międzypokoleniowego w 
swoich krajach.  

Konferencja podsumowująca w Pradze 

 

Rezultaty projektu  
i pozostałe materiały oraz 

dokumenty dostępne są na 
naszych stronach 

internetowych.  

www.intergenerational.eu 

www.activity-register.eu 

 


