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Това е Timeless бюлетин, написан съвместно от партньорите в проекта TIMELESS,

координиран от Университета Ушак, Турция. Timeless е проект за откриване и изучаване на

европейското културно наследство и изучаването на английски от възрастните хора. Какво е

толкова специално в него, какво прави този проект проект и „красив“, както обичат да казват

партньорите? Осезаемото (материалното) или още по-добре, нематериалното наследство

(процеси) се избира от по-големите ученици и се развива в модули и уроци. Тази задача

трябва да се изпълнява съвместно с преподаватели за възрастни и членове на проекта. Ако

имате каквото и да е качество, занимаващо се с образование за възрастни, културно

наследство или изучаване на английски език, любезно ви каним да прочетете нашите

бюлетини, посетете нашата начална страница https://eutimeless.info/en и страницата във

Facebook https://www.facebook .com/timelesslearning/

ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ С ЕКИПА НА  TIMELESS И ТЕХНИТЕ ПАРТНЬОРИ

Представете си всички хора… приятелско партньорство между поколенията, на кратко
TIMELESS

Timeless е 24-месечен проект Erasmus+ KA204, съоснован от Европейския съюз. Проектът е

посветен на повишаване на професионалното развитие на педагози, специализирани в

обучението на възрастни хора. В сътрудничество с по-възрастните учащи ще бъдат

разработени материали за изучаване на английски като втори език, отнасящи се както до
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изучаването на системата на английски език, така и до изучаването на културното наследство

предоставено от по възрастни учащи. Timeless също има за цел да повиши оценката на

местното и общоевропейското  наследство, да повиши културното съзнание, да насърчи

междукултурния диалог чрез интерпретация на общото европейско наследство. Поканени сте

да прочетете нашите бюлетини и да следите развитието на проекта. Партньорството е

внимателно подбрано заради  допълващите се области на експертиза. (Турция, Белгия,

България, Латвия, Словения, Испания).

СЪОБЩЕНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ

В пандемичната ситуация на Covid-19 в

България всички се фокусират върху

физическото оцеляване и запазване на

по-възрастното население. Социалният

живот, психичното здраве и емоциите не

са бяха на фокус.

Затова заедно с Европейската фондация за

развитие, София, България, решихме да

популяризираме образованието за трета

възраст като възможност и опция за хора

над 55+ въпреки пандемията.

Организирахме поредица от онлайн

срещи, на които запознахме участниците с

възможностите за онлайн обучение  чрез

използване на мобилни устройства.

На тези срещи бяха разгледани следните

теми:

- Защо е важно да се учи цял живот?

- Къде може да се получи информация за

образователни програми и други

интересни онлайн дейности за възрастни

хора?

- Къде да намерите и да се присъедините

към онлайн дейности за свободното време

и групи от възрастни хора?

- Как да общуваме онлайн?

- Timeless - кой участва в тези срещи?

Обърнахме се към мрежата от активни

учители в цялата страна. Европейската

фондация за развитие обедини млади хора

с ИКТ умения, за да запознае възрастните

хора със срещите в Zoom.

Планираме да продължим с тази

инициатива редовно  в бъдеще.

СЪОБЩЕНИЯ ОТ БЕЛГИЯ

EUROGEO разпространи проекта на 300

участници онлайн на 1-вия международен

и XIII национален конгрес по географска

дидактика на AGE Преподаване и учене на

география за устойчив свят Жирона, 19 и

20 март 2021 г.

Това беше международна конференция на

педагози. Връзка към събитието:

https://www.fundacioudg.org/es/congreso-di

dactica-geografia-age/1/inicio.html

СЪОБЩЕНИЯ ОТ ТУРЦИЯ

„Образованието не е подготовка за

живота; образованието е самият живот“,

казва Джон Дюи. Ние, като университет

Usak, подкрепяме изявлението повече от

всякога в тези предизвикателни времена

https://www.fundacioudg.org/es/congreso-didactica-geografia-age/1/inicio.html
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на пандемия Covid-19. Следователно, като

се възползва от достъпността на културата

и нейния капацитет да действа като

инструмент за социално включване,

Timeless ще предостави добра възможност

на възрастните учащи се на възраст над 40

години да продължат своя учебен процес и

да бъдат активен агент на изграждането и

творчеството на своето общество чрез

неформално и самостоятелно изучаване на

чужди езици.

За да популяризираме тези образователни

и социални цели, ние се стремим да

организираме серия от срещи с възрастни

учащи, които ще бъдат информирани за

това как да учат и за дигиталната, както и

физическата учебна среда и развиването

на ИКТ и езиковите умения. Срещите

служат за интегриране на дигиталното

обучение за възрастни учащи, които

вероятно ще се нуждаят от насоки и

възможности за учене.

СЪОБЩЕНИЯ ОТ СЛОВЕЯ

Във Timeless възрастните хора не са

обекти, а субекти на проекта

В началото на Timeless имаше

предположение: Колкото по-възрастни са

обучаемите, толкова по-малко се включват

в образованието. Освен това в след

професионалната фаза от живота те често

се отказват от образование, тъй като не са

наясно, че всички възрастни трябва да

бъдат включени в образованието,

независимо от техния трудов статус.

Ученето е като дишане или живот. В

свободното съвремие образованието е

необходимо на всички етапи от живота за

познаване, съществуване и принадлежност

(Жак Делор). От друга страна,

обучаващите възрастни са доста гъвкави,

когато работят с възрастни в масовото

течение, но може да имат трудности да

разберат характеристиките на

по-възрастните учащи се и техния ценен

принос към съдържанието на

образователните програми, в които

участват. Timeless  ще  помогне на своите

членове, както и на възпитателите на

възрастни и на възрастните хора като цяло

да подобрят живота на възрастните хора и

компетенциите на обучаващите възрастни.

Словенската U3A обеща да пише статии за

платформата EPALE, знаейки, че не е

трудно да се пише за проекти, които дават

резултати, пряко полезни за крайните

потребители, в нашия случай самите

възрастни хора.

По този начин възрастните хора стават не

обекти, а субекти на изследване на

проекта.



Словенска трета възраст Ученици с

латински език (наследство) доброволци

като съорганизатори на местно

историческо събитие, което те нарекоха

Locoplis

TIMELESS: Културната интерпретация като неформален и неформален метод на обучение в

образованието на възрастни.
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