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Pirmais Izdevums

Šī ir pirmā Timeless Projekta Zīne, kopīgi uzrakstīta ari TIMELESS projekta partneru palīdzību, kuru

koordinē Usakas Universitāte no Turcijas. Timeless ir projekts par Eiropas kultūras mantojuma

atklāšanu un tā izpēti un vecāka gadagājuma cilvēku, angļu valodas apguvei. Kas tajā ir tik īpašs, kas

padara šo projektu par projektu un "skaistu", kā partneri vēlas to aprakstīt? Materiālo un

nemateriālo mantojumu un tā procesus izvēlēsies vecākie skolēni, kurus veidos moduļos un

mācībstundās. Šis uzdevums jāveic kopīgi ar pieaugušo izglītotājiem un projekta dalībniekiem. Ja

jūs interesē vecāku pieaugušo izglītība, kultūras mantojums vai angļu valodas apguve, laipni aicinām

lasīt mūsu informatīvos izdevumus, kā arī apmeklēt mūsu mājas lapu https://eutimeless.info/en un

FaceBook lapu https://www.facebook.com/timelesslearning/

IEPAZĪSTIETIES AR TIMELESS PROJEKTU UN TĀ PARTNERIEM

Stādieties priekšā - dažādu paaudžu pārstāvji apvienoti Timeless partnerībā

Timeless ir 24 mēnešus ilgs Erasmus+ KA204 projekts, ko līdzdibināja Eiropas Savienība. Projekts ir

veltīts vecāku pieaugušo izglītībā specializēto pedagogu profesionālās izaugsmes veicināšanai.

Sadarbībā ar vecākiem izglītojamajiem tiks izstrādāti materiāli angļu valodas, kā otrās valodas

apguvei, kas attiecas gan uz angļu valodas sistēmas apguvi, gan par kultūras mantojuma izzināšanu,

ko izvēlējušies un devuši paši izglītojamie. Timeless ir arī paredzēts, lai paaugstinātu vietējā un

kopējā Eiropas mantojuma novērtējumu, veicinātu kultūras izpratni un starpkultūru dialogu,
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interpretējot kopējo Eiropas mantojumu. Esiet laipni aicināti lasīt mūsu informatīvos izdevumus un

sekot līdzi projekta norisēm. Partnerība ir rūpīgi atlasīta, ņemot vērā tās papildu kompetences

jomas un sastāv no organizācijām pārstāvot tādas valstis, kā Turcija, Beļģija, Bulgārija, Latvija,

Slovēnija un Spānija.

ZIŅAS NO BULGĀRIJAS

Covid-19 pandēmijas situācijā, Bulgārijā, visi

ir koncentrējušies uz vecāku iedzīvotāju

fizisko izdzīvošanu un labvēlības saglabāšanu.

Sociālā dzīve, garīgā veselība un emocijas

diemžēl nav prioritāte.

Tāpēc kopā ar Eiropas Attīstības fondu Sofijā,

Bulgārijā, mēs nolēmām veicināt Trešā

Vecuma Izglītību, kā iespēju cilvēkiem, kuri ir

vecāki par 55 gadiem, neskatoties uz

pandēmiju. Mēs organizējām vairākas

tiešsaistes tikšanās, kurās iepazīstinājām

dalībniekus ar iespējām mācīties tiešsaistē,

izmantojot mobilās ierīces.

Šajās sanāksmēs tika apspriestas šādas

tēmas:

- Kāpēc ir svarīgi mācīties visu mūžu?

- Kur var iegūt informāciju par izglītības

programmām un citām interesantām

tiešsaistes aktivitātēm priekš vecākiem

cilvēkiem?

- Kur atrast vecāku cilvēku grupas un tām

pievienoties tiešsaistē, brīvā laika

aktivitātēm?

- Kā droši sazināties internetā?

- Timeless projekts - kas piedalās

starptautiskajās sanāksmēs?

Mēs vērsāmies pie mūsu skolotāju tīkla, kas

darbojas visā valstī. Eiropas Attīstības fonds

apvienoja jauniešus ar IKT prasmēm, lai

iepazīstinātu vecākus cilvēkus ar Zoom

platformu.

Mēs plānojam arī turpmāk regulāri turpināt šo

iniciatīvu.

ZIŅAS NO BEĻĢIJAS

EUROGEO tiešsaistē izplatīja projektu 300

dalībniekiem 1. Starptautiskajā un XIII

Nacionālajā laikmeta ģeogrāfijas didaktikas

kongresā “Ģeogrāfijas mācīšana un

mācīšanās ilgtspējīgai pasaulei Žironā”, 2021.

gada 19. un 20. Martā.

Šī bija starptautiska pedagogu konference.

Saite uz pasākumu:

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

dactica-geografia-age/1/inicio.html

ZIŅAS NO TURCIJAS

“Izglītība nav sagatavošanās dzīvei; izglītība ir

pati dzīve,” citāts no John Dewey. Mēs no

Usaka Universitātes vairāk nekā jebkad agrāk

atbalstām šo paziņojumu šajos Covid-19

pandēmijas sarežģītajos laikos. Tāpēc, gūstot

labumu no kultūras pieejamības un tās spējas

darboties, kā sociālās iekļaušanās

instrumentam, Timeless sniegs labu iespēju



pieaugušajiem izglītojamajiem, kas vecāki par

40 gadiem, turpināt mācību procesu un būt

aktīvam savas sabiedrības veidošanas un

radošuma aģentam, neformālā un ikdienas

svešvalodu apguvē.

Lai veicinātu šos izglītības un sociālās

objektīvas, mūsu mērķis ir organizēt vairākas

tikšanās ar pieaugušajiem izglītojamajiem,

kuri tiks informēti par prasmi mācīties un par

digitālo, kā arī fizisko mācību vidi un IKT un

valodu prasmju attīstīšanu. Sanāksmju mērķis

ir digitālās mācīšanās integrācija

pieaugušajiem izglītojamajiem, kuriem,

visticamāk, būs nepieciešami norādījumi un

iespējas mācīties.

ZIŅAS NO SLOVĒNIJAS

Programmā Timeless vecāki cilvēki nav

projekta objekti, bet gan subjekti

Timeless sākumā partneri atzina: jo vecāki ir

izglītojamie, jo mazāk viņi iesaistās izglītībā.

Turklāt pēcprofesionālās dzīves posmā viņi

bieži pārtrauc mācības, jo neapzinās, ka visi

pieaugušie ir jāiekļauj izglītībā, neskatoties uz

viņu nodarbinātības statusu. Mācīšanās ir kā

elpošana vai dzīvošana. “Brīvā modernitātē

izglītība ir nepieciešama visos dzīves posmos,

lai zinātu, būt un piederētu” (Jacques Delors).

No otras puses, pieaugušo izglītotāji ir

diezgan daudzpusīgi, strādājot ar

pieaugušajiem. Taču viņiem var būt grūtības

izprast vecāku pieaugušo izglītojamo īpašības

un viņu vērtīgo ieguldījumu to izglītības

programmu saturā, kurās viņi piedalās.

Timeless palīdzēs saviem biedriem, kā arī

pieaugušo izglītotājiem un vecākiem

cilvēkiem kopumā, uzlabot vecāku cilvēku

dzīvi un pieaugušo izglītotāju kompetences.

Slovēnijas U3A ir apsolījis veidot rakstus

EPALE platformai, zinot, ka nav grūti rakstīt

par projektiem, kas dod rezultātus, kas ir tieši

noderīgi gala lietotājiem un mūsu gadījumā

pašiem gados vecākiem cilvēkiem.

Tādējādi vecāka gadagājuma cilvēki kļūst

nevis par projekta pētījuma objektiem, bet

gan par tā subjektiem.

Slovēnijas Trešā Vecuma latīņu valodas
(mantojuma) studenti brīvprātīgi piedalās
vietējā, vēsturiskā notikumā, kā
līdzorganizators, kurus viņi sauca par
”Locoplis”
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