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Πρόοδος του έργου
Ακολουθώντας το παράδειγμα που έδωσαν οι προηγούμενες
δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης (LTTA)
του Best Trane, άλλη μία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην
καταπράσινη πόλη της Βιρτζίνια, με οικοδεσπότη το The
Rural Hub από την Ιρλανδία. Μια ποικιλία συμμετεχόντων
από τους CSI, Solution και Eurospeak, τόσο μέλη των
οργανισμών-εταίρων όσο και εκπαιδευτικοί που στάλθηκαν
από τις ίδιες αυτές χώρες, συγκεντρώθηκαν και συνέχισαν να
συμμετέχουν
στις
τρεις
κύριες
δραστηριότητες
της
εβδομαδιαίας συνάντησης. Καθώς επρόκειτο για μικτή
μάθηση,
υπήρχαν
επίσης
συμμετέχοντες
που
την
παρακολούθησαν
εξ
αποστάσεως
από
την
Società
Cooperativa Sociale Fuori dal Sommerso, την Eurospeak και
το CSI.

Τίτλος έργου
Καλύτερες Πρακτικές
Εκπαίδευσης στη μη-τυπική
μάθηση ενηλίκων

Αριθμός έργου
2020-1-FR01-KA202-079751

Διάρκεια
01/09/2020 μέχρι 30/04/2022

Το σημαντικότερο
αποτέλεσμα του
έργου θα είναι

Οι πρώτες δραστηριότητες, δηλαδή η σύντομη αλλά ουσιαστική
εμβάθυνση των συμμετεχόντων στην πλούσια κληρονομιά της
Ιρλανδίας, παρείχαν μια ενημερωτική πολιτιστική πτυχή στην
όλη εκδήλωση- για παράδειγμα, γνωρίζατε ότι το ιρλανδικό
όνομα της Βιρτζίνια είναι Achadh an Iúir, που μεταφράζεται ως
"το χωράφι του πουρναριού", οριοθετώντας την πόλη αυτή ως
μια πόλη με μυστικιστική σημασία. Και φυσικά, μια τέτοια
ιστορική καθοδήγηση θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ο
ρόλος που έχει διαδραματίσει ο Άγιος Πατρίκιος στην ιρλανδική
συνείδηση.
Τελική συνάντηση στη Mesagne της Ιταλίας.
12 Απριλίου 2022
Με οικοδεσπότη τον οργανισμό Società Cooperativa
Sociale Fuori dal Sommerso.

Ο οδηγός καθορισμού των
καλύτερων πρακτικών που
συνδέονται με τη μεθοδολογία
μη-τυπικής μάθησης όπως
εφαρμόζεται σε ηλικιωμένους
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Πρόοδος του έργου
Προχωρόντας στις δύο δραστηριότητες που είναι άμεσα ευθυγραμμισμένες με
την πρόοδο του Best Trane, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι
συμμετέχοντες μοιράστηκαν το χρόνο τους μεταξύ μιας εξαντλητικής
ανασκόπησης (με εξίσου εξαντλητική ανατροφοδότηση) του προηγουμένως
αναπτυγμένου εγχειριδίου του Best Trane και, στη συνέχεια, τα απογεύματα,
δέχονταν θερμά έναν "εκπαιδευτή". Από αυτούς τους εκπαιδευτές, ντόπιους της
κομητείας της Βιρτζίνια, υπήρχε μια ευρεία επιλογή, συμπεριλαμβανομένων
εκπροσώπων οργανώσεων που επικεντρώνονται στην εμπλοκή των
ηλικιωμένων και των κατά τα άλλα μειονεκτούντων ατόμων σε φυσικές και
κοινοτικές δραστηριότητες.
Μια πιο έντονη συνιστώσα της ημερήσιας διάταξης της εβδομάδας
περιελάμβανε τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν την κάθε πλευρά μιας
επινοημένης συζήτησης, υποστηρίζοντας και αντιδρώντας με τη σειρά τους στη
χρηματοδότηση από το συμβούλιο μιας νέας κοινοτικής ευκαιρίας για
ηλικιωμένους. Με αποκορύφωμα τη φλογερή ρητορική και τις ειλικρινείς
εκκλήσεις και των δύο πλευρών, είναι αναμφίβολα μια εμπειρία που κανείς από
τους παρευρισκόμενους δεν θα ξεχάσει ποτέ!
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Ο οδηγός καθορισμού των
καλύτερων πρακτικών που
συνδέονται με τη μεθοδολογία
μη-τυπικής μάθησης όπως
εφαρμόζεται σε ηλικιωμένους
Εκπρόσωποι των Solution, Eurospeak, CSI και The Rural Hub θα ταξιδέψουν
στην πανέμορφη Mesagne για να συμμετάσχουν στην τελική συνάντηση του
BEST TRANE. Στην ημερήσια διάταξη της εν λόγω συνάντησης αναφέρεται ότι η
Solution θα παρουσιάσει την τελική έκδοση του εγχειριδίου του εκπαιδευτή, το
CSI ως επικεφαλής ποιότητας θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα από την
αξιολόγηση ποιότητας του LTTA στην Ιρλανδία και την 3η διαδικτυακή
συνάντηση και θα ενημερώσει τους εταίρους για την τελική έκθεση διασφάλισης
ποιότητας. Η Fuori Dal Sommerso θα ενημερώσει τους εταίρους σχετικά με την
τελική έκθεση διάδοσης. Η Eurospeak with Solution θα ελέγξει τελικά την
ιστοσελίδα του έργου και τη σελίδα fb με τους υπόλοιπους εταίρους. Υπό την
επίβλεψη του συντονιστή Solution, οι εταίροι θα συζητήσουν για τον αντίκτυπο
και την τελική έκθεση.

