
Kas ir šis projekts?

Īstermiņa dalībnieku
apmācība:

Projektu "Labākie draugi" finansē Eiropas Savienība. Tajā
piedalās 6 organizācijas no 6 valstīm: Lielbritānijas, Latvijas,
Francijas, Austrijas, Grieķijas un Itālijas.
Tiek prognozēts, ka Eiropas valstu sabiedrībā šobrīd notiekošo
demogrāfisko pārmaiņu rezultātā palielināsies gados vecāko
iedzīvotāju skaits. Tieši tādēļ projekts "Labākie draugi" fokusēts uz
šo faktoru, lai nepieļautu vecākās paaudzes izolāciju un
atstumtību. Projekta ietvaros tiek izstrādāta inovatīva mācību
programma, kas veicina starppaudžu komunikāciju un mācīšanos
kopā - jaunākā paaudze un seniori, kopīgi darbojoties dažādās
aktivitātēs un pasākumos.  

No 2022. gada 5. līdz 7. aprīlim 11 dalībnieki no Lielbritānijas,
Latvijas, Austrijas, Grieķijas, Francijas un Itālijas piedalījās
apmācībās Plimutā, Lielbritānijā. Apmācību laikā dalībnieki
piedalījās teorētiskajās un praktiskajās apmācībās par šādām
tēmām:

mācīšanās dažādos vecumos;
vecums un stereotipi;
starppaaudžu mācīšanās koncepts;
starppaaudžu mācīšanās;
kā plānot un īstenot starppaaudžu mācību aktivitāti;
kā veicināt starppaaudžu mācīšanās aktivitātes.
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"Ļoti interesanti un
informatīvi"

 
 

"Praktiskas un
noderīgas mācību

aktivitātes"
 
 

"Interesanti redzēt
īstenotas aktivitātes"

 
 
 
 

"Tiešām dinamiski un
noderīgi, lai spētu
izprast mācīšanos

dažādos vecumos un
saprast, kā to

veicināt"

iepazinās ar projekta "Labākie draugi" piedāvātā kursa
struktūru un interaktīvo vidi;
ieguva izpratni par  starppaaudžu mācīšanās konceptu;
ieguva izpratni, kā bērni un seniori var kopā mācīties;
iemācījās noformulēt ieguvumus, ko sniedz satarppaudžu
sadarbība -, kā starppaaudžu mācīšanos var pielietot plašā
kontekstu un iestatījumu diapazonā;
izprata marginalizācijas un stereotipu būtību sabiedrībā
saistībā ar bērniem un veciem cilvēkiem;
ieguva izpratni par paaudžu mācīšanās svarīgo nozīmi
sociālās iekļaušanas kontekstā; 
iepazinās un apguva projekta "Labākie draugi" piedāvātās
mācību programmas metodoloģiju; 
balstoties uz mācības iegūto, projekta dalībnieki tagad ir paši
spējīgi plānot un īstenot starppaaudžu mācību aktivitātes
savās valstīs, iesaistot gan bērnus, gan seniorus;
mācību dalībnieki pēc šī mācību kursa zina rīkus un
paņēmienus, ko izmantot, lai labāk realizētu mācību
programmu;
mācību dalībnieki apzinās iespējamos izaicinājumus
veiksmīgai starppaaudžu mācību darba īstenošanai;
mācību dalībniekiem ir  prasmes un kompetences
starppaaudžu mācību darba nodrošināšanai.

Apmācību mērķis bija stiprināt aprūpes darbinieku un sociālo
darbinieku prasmes un kompetences attiecībā uz starppaaudžu
mācīšanos.
Apmācību laikā dalībnieki arī dalījās un apmainījās ar prasmēm un
zināšanām par to,  kā nodrošināt starppaaudžu mācību
programmas gan senioriem, gan bērniem.

Apmācības noslēgumā dalībnieki ieguva šādas zināšanas:
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"Tiešām interesanti
un noderīgi"

 
 
 
 
 

"Patiesi interesanti
un noderīgi, lai

spētu izprast
vajadzības un

mērķus, kas mums
būtu jāparedz pirms
paaudžu mācīšanās

aktivitāšu
īstenošanas"
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Organizācija Point

EUROPA:

Cornwall, UK

Kontaktpersona:

Michelle Maunder

michelle.maunder

@pointeuropa.org

Partnerorganizācijas:

Gulbene novada pašvaldība: Gulbene, Latvija

Kontaktpersona: Lauris Skenders
 

Lauris.skenders@gulbene.lv

Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci: Palermo, Italy
Kontaktpersona: Marta Galvano
Marta.galvano@danilodolci.org

Pistes Solidaires: Pau, France
Kontaktpersona: Jutta Faller
jutta@pistes-solidaires.fr

Adrese: Athens, Greece
Kontakti: info@symplexis.eu

Kinderbetreuungseinrichtung / Kindervilla: Innsbruck, Austria
Kontaktpersona: Ovagem Agaidyan
office@kindervilla.info

 

Kontaktinformācija:
https://bestfriends.eu
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Šis projekts (nr. 2020-1-UK01-KA204-079111) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

https://bestfriendsproject.eu/
https://www.facebook.com/Best-Friends-project-101048948743991

