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DRAGI BRALCI/BRALKE,
vabimo vas, da se seznanite s tem,

kar se je nedavno dogajalo v
projektu TIMELESS.

Ne pozabite, v projektu TIMELESS
smo želili doseči izobraževalce
odraslih, pri čemer smo imeli v mislih
tudi potrebe, zanimanja, želje in
aspiracije starejših. Želeli smo doseči
predvsem tiste izobraževalce, ki
delujejo na področju starejših odraslih.

Za njih smo zgradili Knjižnico virov in
Tečaj za izobraževalce odraslih. 

Knjižnica obravnava izobraževanje
odraslih, sodelovanje starejših v
družbi, nesnovno kulturno dediščino,
dobre prakse v izobraževanju starejših
odraslih. 
Dostopajte do  KNJIŽNICE VIROV 

DRŽALI SMO OBLJUBO
 

Hura... Projekt TIMELESS varno
vodimo h koncu in k novemu
začetku! Projektni rezultati bodo
ostali pri nas/pri vas kot samostojni
izobraževalni programi ali kot
enote, vključene v že obstoječe
izobraževalne programe za starejše

Tečaj za izobraževalce (starejših)
odraslih se ukvarja s kulturno
vključujočim učnim okoljem, ki je
okolje različnih kultur, sodelovalnim
učenjem, metodami interpretacije
kulture itd. Še več, vključuje Smernice
za ustvarjanje digitalnih zgodb o
predmetih nesnovne kulturne
dediščine skupaj s starejšimi, ki se
učijo. 
Dostopajte do TEČAJA ZA
IZOBRAŽEVALCE

Peti  
Newsletter

https://eutimeless.info/en/database
https://eutimeless.info/en/database
https://eutimeless.info/en/course


Starejši so prispevali k razvoju učnega
gradiva. Razumljivo, saj so starejši
»tolmači kulture«, kot je dejal Jung, in
prav zato so tudi najbolj usposobljeni,
da se ukvarjajo s kulturno dediščino. In
to so tudi storili, z radostjo.

Izobraževalci in njihovi starejši
študenti lahko zdaj uporabljajo Slovar
izrazov, povezanih z umetnostjo in
kulturo, spoznavajo koncepte

ŽELELI SMO POMAGATI
ODRASLIM
IZOBRAŽEVALCEM IN
UČITELJEM TUJIH JEZIKOV

Naši predstavitveni dogodki se vrstijo
po Evropi. Zaradi prispevka starejših
k izbiri in opisu predmetov nesnovne
kulturne dediščine, se je povečalo tudi
zanimanje našega ciljnega občinstva
za projekt. Zakaj tako? Skrita kultura
omogoča spoznavanje drugih kultur,
ob hkratnem učenju o lastnih
kulturah. Starejši, ki se učijo, lahko
primerjajo elemente svoje kulture z
elementi kulture v drugih evropskih
državah in se ob tem učijo angleščine.
Skrita kultura prinaša dialog različnih
kultur in občutek, da so evropske
kulture podobne in različne hkrati.

Za izobraževalce odraslih smo razvili
Smernice za uporabo gradiva
Timeless, ki se ukvarjajo s tem, kar je
najbolj pogosto, a ne tudi
najenostavneje v jezikovnem
izobraževanju, namreč jezikovnimi
veščinami. Z branjem teh smernic
glede načina dela v študijski skupini,
boste izvedeli, kako pomembno je, da
izobraževalci odraslih, vključeni v
izobraževanje starejših, ustvarijo
možnosti za pridobivanje jezikovnih
spretnosti, ki jih je mogoče opisati kot
produktivne ali pasivne. Presenečeni
boste, ko boste izvedeli, da sta
opazovanje in poslušanje morda
najpomembnejši veščini pri učenju
jezika. Pomagata ponotranjiti
jezikovne strukture in dikcijo, ki
najbolje posreduje sporočilo.

KO JO BOSTE ODKRILI, BO
SKRITA KULTURA MANJ
SKRITA

IN KAJ ŠE?

in primere predmetov nesnovne
kulturne dediščine, ki so značilni za
države projektnih partnerjev.

Tako za odrasle kot tudi za starejše
odrasle smo spisali publikacijo "Skrita
kultura", digitalno knjigo – digitalne
zgodbe o predmetih nesnovne
kulturne dediščine iz držav naših
partnerjev v projektu. Te zgodbe so
prispevali starejši sami. Pospremili
smo jih s Slovarjem umetnosti in
kulture ter s Smernicami za
izobraževalce odraslih. Govorijo o
tem, kako uporabljati razvita gradiva.
Dostopajte do  DIGITALNE KNJIGE

Napisali smo šest člankov za EPALE,
članke za naše nacionalne revije ,
elektronske novice itd. Organizirali
smo transnacionalna srečanja, na
spletu in iz oči v oči smo vodili
medsebojno usposabljanje partnerjev,
organizirali in izvedli smo prireditve
za širjenje vedenja o projektu in še
več. Če se želite seznaniti z našimi
dejavnostmi in rezultati projekta, ne
oklevajte. 
SPLETNA STRAN JE TU ZA VAS: 
 https://eutimeless.info/si

ZADNJA, A NE NAJMANJ
POMEBNA NOVICA

https://eutimeless.info/en/digital-book
https://eutimeless.info/en/digital-book
https://eutimeless.info/en/digital-book
https://eutimeless.info/si/digital-book
https://eutimeless.info/si


ZAKLJUČNI
INTERNACIONALNI
SESTANEK JE POTEKAL
TAM, KJER SE JE VSE
ZAČELO... V USAKU

Na zaključnem internacionalnem
srečanju v projektU TIMELESS so se
zbrali vsi partnerji v Uşaku v Turčiji.
Projektna skupina je pregledala
prehojeno pot in dosežke ter
naslednje korake za dokončanje
projekta. Projektna skupina je po
oceni skupnih rezultatov razpravljala
še o uporabi projekta TIMELESS,
rezultatov, ki jih je prineslo
prijateljsko sodelovanje med
patrnerji.

19. maja je v Sofiji Nikanor Ltd
organiziral dogodek za širitev vedenja
o rezultatith projekta. 31 udeležencev
je bilo. Maja Danova je predstavila
partnerstvo, projekt, njegove cilje ter
najpomembnejše rezultate.

26. - 27. maj 2022

OD TU IN TAM

BOLGARIJA

23. maja je bil v Ljubljani organiziran
mednrodni dogodek za širitev vedenja
o rezultatith projekta in sicer v osrednji
knjigarni v mestu. Udeležili so se ga
večinoma izobraževalci odraslih in
mimoidoći.,saj je bil napovedan tudi
na rednem programu knjigarne. "Z
veseljem bi še naprej poslušal", je dejal
eden od udeležencev, ki ga je
pritegnilo bogastvo evropske nesnovne
kulturne dedišćine. 

SLOVENIJA



Dogodek je potekal v skupnostnem
centru "Levant" in sicer 20. maja.
Prisotnih je bilo 30 udeležencev iz
lokalnih (Reus) in regionalnih
(Taragona) izobraževalnih centrov in
organizacij. Pokazali so zanimanje za
projekt, spraševali so se o tem, kako
gradivo vključiti v njihove redne
dejavnosti.

Contact us. 

Find us on social media:

https://eutimeless.info/en/contact

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

ŠPANIJA

4 lokalni in mednarodni dogodki za
širitev vedenja o rezultatith projekta
so bili organizirani v Turčiji. Poleg
tega je Univerza v Usaku gostila 30
izobraževalcev odraslih .Med
dogodkom so koordinator projekta in
raziskovalci skupaj z izobraževalci
odraslih predstavili projekt in ga
skupaj ocenili.

TURČIJA 

18. maja v Rigi je potekal dogodek za
širitev vedenja o rezultatih projekta.
Prisotni so bili udeleženci različnih
(nevladnih)organizacij. Z veseljem so
se prijavili za prosto uporabo učnih
gradiv, ki so na voljo na spletni strani.

LATVIJA

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

