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Aicinām iepazīties ar jaunākajām
projekta norisēm.

Atcerieties, ka programmā Timeless,
ņemot vērā vecāku izglītojamo
vajadzības, intereses, vēlmes un
centienus, mēs mērķējām uz
pieaugušo izglītotājiem. Un vēlams uz
tiem, kuri ir iesaistīti vecāku pieaugušo
izglītībā.

Pieaugušo izglītotājiem mēs
izveidojām interaktīvu datu bāzi un
kursu.

Datu bāze ir fokusēta uz vecāka
gadagājuma pieaugušo izglītību,
ieguldījumu vecākiem izglītojamajiem,
nemateriālo kultūras mantojumu,
paraugpraksi vecāku pieaugušo
izglītībā.

MĒS ESAM SOLĪJUMU
TURĒTĀJI

Urā....Esam veiksmīgi novadījuši
Timeless projektu līdz beigām un
pretim jaunam sākumam! Tās
rezultāti paliks pie mums/jums vai
nu kā autonomas izglītības
programmas, vai arī kā pašreizējās
vecāka gadagājuma cilvēku
izglītības programmu vienības.

Kurss pieaugušo izglītotājiem aplūko
kultūru iekļaujošu mācību vidi,
mācīšanos sadarbībā, kultūras
interpretācijas metodes un ietver
"Know-How" vadlīnijas par
nemateriālā kultūras mantojuma
priekšmetu digitālo stāstu veidošanu
ar vecākiem izglītojamiem.

Piektais
Izdevums

DĀRGIE LASĪTĀJI,



Vai atceraties, ka vecāki audzēkņi bija
devuši ieguldījumu mācību materiālu
izstrādē? Mēs uzskatam, ka vecāka
gadagājuma cilvēki ir "kultūras tulki",
citējot Jungu, tāpēc viņi bija
viskvalificētākie, lai risinātu kultūras
mantojumu. Un tas tika paveikts ar
prieku.

VĒLME PALĪDZĒT
PIEAUGUŠO
IZGLĪTOTĀJIEM UN
VALODAS SKOLOTĀJIEMMūsu rīkotie pasākumi visā Eiropā ir

izraisījuši projekta mērķauditorijas
interesi par Digitālo grāmatu,
pateicoties tieši gados vecāku skolēnu
ieguldījumam nemateriālā kultūras
mantojuma priekšmetu atlasē un
aprakstīšanā. Kāpēc tā? Slēptā kultūra
ļauj studentiem uzzināt par citām
kultūrām, vienlaikus apgūstot arī
savu. Lasītāji un izglītojamie var
salīdzināt savas kultūras priekšmetus
ar citās Eiropas valstīs esošajiem
priekšmetiem un tādā veidā mācīties
angļu valodu. Tie var atsaukties uz
glosāriju, kas atrodas katra apraksta
beigās. Slēptā kultūra rada dažādu
kultūru dialogu un sajūtu, ka Eiropas
kultūras ir vienlaikus kā līdzīgas, tā
atšķirīgas.

Pieaugušo izglītotājiem mēs
izstrādājām rokasgrāmatu par
ilgtspējīgu materiālu izmantošanu,
kurā ir apskatīts tas, kas valodu
izglītībā ir visizplatītākais, bet ne
visvienkāršākais: valodu prasmes.
Izlasot šo rokasgrāmatu, jūs
uzzināsiet, cik svarīgi ir pieaugušo
izglītotājiem, kas iesaistīti vecāko
pieaugušo izglītībā, radīt iespējas
apgūt valodas prasmes, kuras var arī
klasificēt kā produktīvas un
uzņēmīgas. Viņi būs pārsteigti
uzzinot, ka arī klausīšanās un
novērošana, iespējams, ir vissvarīgākā
prasme valodu apguvē. Tas palīdz
internalizēt lingvistiskās struktūras un
dikciju, kas vislabāk nodod
vēstījumus.

TO ATKLĀJOT, SLĒPTĀ
KULTŪRA BŪS MAZĀK
SLĒPTA

KO VĒL VARAT SAGAIDĪT?

Gan pedagogi, gan vecāki audzēkņi
tagad var izmantot ar mākslu un
kultūru saistīto terminu vārdnīcu, kā
arī nemateriālā kultūras mantojuma
priekšmetu jēdzienus un piemērus, kas
ir raksturīgi projekta partneru valstīm.

Gan pieaugušo izglītotājiem, gan
vecākiem audzēkņiem mēs
izstrādājām digitālo grāmatu
“Slēptā Kultūra”.

APMEKLĒJIET PROJEKTA VIETNI
UN LEJUPLĀDĒJIET IZSTRĀDĀTOS
MATERIĀLUS ŠEIT:
https://eutimeless.info/en

https://eutimeless.info/en


PĒDĒJĀ TRANSNACIONĀLĀ
TIKŠANĀS BEIDZĀS TUR,
KUR VISS ARĪ SĀKĀS

Timeless projekta noslēguma
starptautiskā sanāksme pulcēja visus
partnerus Ušakā, Turcijā. Projekta
komanda pārskatīja rezultātus un
uzskaitīja nākamos soļus saistībā ar
projekta pabeigšanu. Pēc kopējo
rezultātu izvērtēšanas dalībnieki
apsprieda Timeless projekta
izmantošanu un draudzīgās
partnerības rezultātā gaidāmos
projektus.

19. Maijā Sofijā - Nikanor LTD notika
projekta viecinošs pasākums ar 31.
dalībnieku. Maya Danova
iepazīstināja ar partnerību, projekta
mērķiem un uzdevumiem, kā arī tā
rezultātiem.

26. - 27. Maijs 2022

ZIŅAS NO PARTNERIEM

BULGĀRIJA

18. Maijā - Rīgā, arī notika pasākums,
iepazīstinot ar projektu un tā
rezultātiem dalībniekus no dažādām
organizācijām, kā arī NVO, kuras
nodrošina izglītības programmas. ZINI
vēlas pateikties NVO Nams par laipnu
uzņemšanu, kā vienmēr! Un arī Epale
Latvija par dalību tajā!

LATVIJA



Pasākums notika Pilsoniskajā centrā -
“Llevant” 20. Maijā. Bija klāt 30
dalībnieki no vietējiem (Reus) un
reģionālajiem (Taragonas) izglītības
centriem un organizācijām. Viņi
izrādīja interesi par projektu, uzdodot
jautājumus par to, kā integrēt
materiālus savās klases aktivitātēs.

SPĀNIJA

23. Maijā, Ļubļanā, centrālajā grāmatu
veikalā tikās organizācijas,  saistītas ar
pieaugušo izglītošanu, lai iepazītos ar
Timeless projektu un tā izstrādātajiem
materiāliem. Pasākums piesaistīja arī
garāmgājējus, jo tas bija izsludināts
grāmatnīcas animācijas programmā.
"Es labprāt klausītos," teica viens no
dalībniekiem, pārsteigts par Eiropas
nemateriālās kultūras bagātību.

SLOVĒNIJA

Universitāte rīkoja 4. vietējos un vienu
starptautisku iepazīšanās pasākumu ar
projektu Timeless, pēdējā uzņemot 30
pedagogus. Pasākuma laikā projekta
koordinatore un pētnieki uzstājās ar
prezentācijām un interaktīvi kopā ar
pieaugušo izglītotājiem novērtēja
projektu.

TURCIJA

https://eutimeless.info/en/contact

https://www.facebook.com/timelessle
arning

Kontakti:

Sociālie mediji:

https://eutimeless.info/en/contact
https://www.facebook.com/timelesslearning/?ref=page_internal

