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VSEBINA GLASILA:

NOVICE
Lokalna usposabljanja po partnerskih
državah
Projektni partnerji iz Češke, Francije,
Nemčije, Slovenije in Poljske so skupaj
razvili 5-dnevni program usposabljanja
za področje podpore večgeneracijskemu
sodelovanju. Program vključuje tudi
posebej prilagojene delovne liste in
spletni register aktivnosti, ki vključuje
široke spekter aktivnosti iz različnih
področij: ročne spretnosti, komunikacija,
kultura in zgodovina, gibanje in
dejavnosti na prostem.
Nato so v sklopu prenosa znanja
(multiplikacije) februarja 2019 v Pragi
izvedli
5-dnevno
usposabljanje
mentorjev (TtT; iz vsake države po trije
mentorji), ki so osvojeno znanje širili na
skrajšanem 1-dnevnem usposabljanju v
svoji državi. Ta lokalna usposabljanja so
partnerji izvedli v pomladanskem času
2019. Povratne informacije udeležencev
so pokazale visoko zadovoljstvo tako z
vsebinami kot z učnimi metodami
pripravljenega usposabljanja.

Peto srečanje projektnih partnerjev
3. in 4. junija 2019 so se predstavniki vseh
partnerskih držav sestali na petem
srečanju projektnih partnerjev. Na
sestankih so načrtovali in pripravljali
zaključne korake projekta ter povzeli
rezultate in učinke dosedanjega dela.
Zadnji meseci projekta so namenjeni
zlasti prilagajanju nastalih vsebin
lokalnemu kontekstu držav partneric. To
vključuje zlasti delo na registru
aktivnosti, ki bo ponujal več kot 100
aktivnosti za večgeneracijske skupine.
Tako nameravajo projektni partnerji
zagotoviti ustreznost virov za enostavno
uporabo v različnih evropskih državah in
podpirati trajnost projektnih rezultatov
za prihodnje delo na področju
medgeneracijskega sodelovanja.
Druga poglavitna naloga bo širjenje
rezultatov projekta na državni in
evropski ravni. Zaključna konferenca, ki
je junija potekala v Pragi, predstavlja
uvod v širjenje rezultatov po Evropi. V
posameznih državah partnericah pa
sedaj sledijo še drugi dogodki prenosa in
izvajanja skupnih rezultatov.

Lokalna usposabljanja

Peto srečanje projektnih partnerjev
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Zaključna konferenca v Pragi
ZAKLJUČNA KONFERENCA (PRAGA)

V češki Pragi je 3. junija 2019 potekala
zaključna mednarodna konferenca Erasmus+
na temo medgeneracijskega sodelovanja.
Konference se je udeležilo več kot 100
udeležencev iz Češke, Nemčije, Slovenije,
Madžarske, Slovaške, Poljske in Francije.
Del programa so bili tudi štirje nastopi
slavnostnih govorcev iz različnih držav, ki so
predavali
o
različnih
aspektih
večgeneracijskega sodelovanja: Prof. dr.
Irmgard
Schroll-Decker,
Univerza
v
Regensburgu (Nemčija): večgeneracijsko
učenje in poučevanje; Juan Daniel Goncalves,
D-TAG (Madžarska): pomen družbenih
medijev za medgeneracijske odnose; Anna
Turska, Froebel.pl (Poljska):
sodobni
pedagoški pristopi po Friedrichu Froeblu ter
Ivo Rašín, SLUŽBY A ŠKOLENÍ MB, z. ú.
(Češka): pomen in prednosti aktivnosti, ki
vključujejo več generacij.

Trenutni rezultati projekta
ter druge vsebine in
informacije so na voljo na
spletnih straneh projekta
IEICS:
www.intergenerational.eu.
www.activity-register.eu

Poleg tega so koordinatorji projekta na
konferenci predstavili glavne rezultate
projekta, zlasti register aktivnosti. Države
partnerice pa so predstavile še primere dobrih
praks večgeneracijskega sodelovanja iz svojih
držav.

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

