V italijanskem mestecu Molla di Bari se je odvilo zaključno srečanje v projektu BBE
Med 12. in 15. majem, 2019, se je v mestecu Mola di Bari srečalo devet partnerskih organizacij iz
šestih držav (Slovenije, Nemčije, Romunije, Bolgarije, Hrvaške in Italije). Tam se je odvilo četrto
projektno srečanje Gradimo mostove za Evropo (BBE), ki poteka v okviru programa Erasmus+ K2 sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks.
Udeležence sta uvodoma pozdravila Giuseppe Colonna, župan Mola di Bari, in prof. Donato Ferrara,
ravnatelj tamkajšnje mornarske šole Gorgjux-Tridente.
Udeleženci so pregledali opravljeno delo v projektu BBE. Širše in analitično so prikazali nacionalne
okvire svojega delovanja na področju izobraževanja starejših odraslih. Različne dežele ponujajo
različno infrastrukturo, imajo različne izobraževalne cilje, zakonodajne okvire in pravila, različne vrste
izobraževanja.
Nadrobno so se partnerji posvetili končnemu izdelku projekta, Škatli z metodami (angl. Method
Toolbox / bbe-toolbox.eu). Sledili so prikazu izbranih metod, podali oceno in predloge za izboljšavo.
Do poznega popoldneva so nadaljevali z delom v podskupinah. Medsebojno so si pomagali pri
urejanju vsebine besedil, razpravljali o video posnetkih, evalvirali posamezna vprašanja, dodali glosar
definicij, ki so ga pripravili na temelju lastnih izkušenj s pojavi in koncepti. Predstavitev njihovega dela
je partnerjem prikazala dosežene rezultate. Skupaj so nato določili naslednje korake, saj nameravajo
Škatlo z metodami dopolnjevati in izboljšati.
Koordinatorica projekta je Carmen Stadelhofer.
Prosto dostopna Škatla metod (angl. #E-NOVAToolbox Builds Bridges for Europe)
Devet partnerjev je gradilo mostove med šestimi državami (Slovenija, Nemčija, Romunija, Bolgarija,
Hrvaška in Italija) v italijanskem mestecu Mola di Bari. V projektu Gradnja mostov za Evropo (BBE v
okviru programma Erasmus + K2 - sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks) so naredili
spletno Škatlo metod. Ta vsebuje 50 izbranih metod najuspešnejših projektov vseh partnerjev. V času
trajanja projekta (od oktobra 2017 do septembra 2019) se je odvilo več transnacionalnih srečanj, in
sicer prvo v mestu Ruse (Bolgarija), drugo v Roggenburgu (Nemčija), tretje v Zagrebu (Hrvaška) in
četrto v mestecu Mola di Bari (Italija).
Projekti v E-NOVA Toolbox so prispevali h gradnji evropske zavesti. Spodbujali so kritično mišljenje,
manjšali predsodke in stereotipe. Partnerji v projektu so utrdili medsebojne vezi, izmenjali
disciplinarno in izkustveno znanje o ponudbi izobraževanja v njihovih državah. Zbrano znanje je zdaj
brez stroška za uporabnika na voljo vsem, ki bi želeli uporabiti aplikativne metode in ponuditi učne
priložnosti starejšim, manj izobraženim, tistim, ki prihajajo iz odročnih krajev ali podeželja, migrantom
itd.
Projektni partnerji bodo z medsebojnim sodelovanjem na področju družbeno angažiranega
izobraževanja teh skupin nadaljevali, razvijali bodo medgeneracijsko sodelovanje.
Koordinatorica projekta je nevladna organizacija ILEU e.V, Ulm, Nemčija v sodelovanju z ZAWIW, Ulm
Univerza v Ulmu, Univerzo Angel Kanchev, Bolgarija, LSFTB – Banatsko podružnico Ligo pisateljev,
Temišvar, z italijansko zvezo univerz za tretje življensko obdobje FEDERUNI, Odprto univerzo Zagreb,
Hrvaška, Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje, nevladno organizacijo Agora Platform,
Sofija, Univerzo Dunarea de Jos iz mesta Galati, Romunija.

