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Πρόοδος του έργου
Στη 2η συνεδρία της 1ης μαθησιακής δραστηριότητας διδασκαλίας και
κατάρτισης (LTTA), 12 συμμετέχοντες (συνεργάτες και εκπαιδευτικοί)
είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να μοιραστούν τα ευρήματά τους
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για κίνητρα και συμμετοχή σε μη τυπική
εκπαίδευση για ενήλικες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Όλες αυτές οι πληροφορίες με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών έχουν
συλλεχθεί στο εγχειρίδιο εκπαιδευτών του BEST TRANE, το οποίο είναι το
αποτέλεσμα μιας συνεργατικής εργασίας που έγινε από όλους τους
εταίρους του έργου, συμπεριλαμβανομένης τόσο της έρευνας όσο και των
εφαρμοσμένων βέλτιστων πρακτικών. Το πρώτο σχέδιο εγχειριδίου
εκπαιδευτών έχει ολοκληρωθεί. Διερευνά διαφορετικές διαστάσεις της μη
τυπικής μάθησης, όπως πώς να παρακινηθούν οι ηλικωμένοι προς μη
τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες, συγκεκριμένα, και προς τη δια βίου
μάθηση, γενικά και πώς να ενθαρρύνουμε τη δυναμική μεταξύ των γενεών
σε τάξεις μη τυπικής εκπαίδευσης.
Επί του παρόντος, οι εταίροι διεξάγουν έρευνα για την 3η φάση του έργου
BEST TRANE, σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και στον τρόπο
εφαρμογής τους με δημιουργικό και συνεργατικό τρόπο σε διαγενεακό
περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της 3ης φάσης θα παρουσιαστούν μεταξύ
της κοινοπραξίας κατά τη 2η συνάντηση των εταίρων και θα
ενσωματωθούν στην τελική έκδοση του εγχειριδίου εκπαιδευτών BEST
TRANE.

Ενδιάμεση Έκθεση:
Η Ενδιάμεση Έκθεση του έργου Best Trane υποβλήθηκε με
επιτυχία τον Ιούνιο 2021. Σε αυτή την έκθεση συμπεριλήφθηκε το
πρώτο σχέδιο του Εγχειριδίου Εκπαιδευτών. Όλοι οι εταίροι
συνέβαλαν στην έκθεση.

Η 2η συνεδρία του 1ου LTTA οργανώθηκε διαδικτυακά από
τη Eurospeak στις 9 Ιουνίου 2021.
Η 2η Μαθησιακή Δραστηριότητα Διδασκαλίας και Κατάρτισης
προβλέπεται να οργανωθεί από το CSI στην Κύπρο στα τέλη
Σεπτεμβρίου 2021.
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Ο οδηγός καθορισμού των
βέλτιστων πρακτικών που
συνδέονται με τη
μεθοδολογία μη-τυπικής
μάθησης όπως εφαρμόζεται
σε ηλικιωμένους

