Memory in Later Life projekt: Összefoglaló
A projekt neve:

Memory in later life: learning - supporting – developing
(Memória az élet későbbi szakaszaiban: tanulás – támogatás –
fejlesztés

A projekt munkanyelve:

angol

Projekt típusa:

Grundtvig tanulási kapcsolatok

Projekt támogatója:

Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága, a
Tempus Közalapítványon keresztül.

Résztvevő szervezetek:
1. Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert: Krakkó, Lengyelország
2. Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe e.V.: Frankfurt, Németország
3. Association for Education and Ageing: Emsworth, Egyesült Királyság
4. Tan-Folyam Oktatási és Kulturális Egyesület: Szeged, Magyarország
5. Hellenic Adult Education Association: Athén, Görögország
6. Unione Italiana di Educazione degli Adulti : Róma, Olaszország
Összefoglaló:
Ez a projekt az időskori memóriával foglalkozik, és annak a szeniorok tanulására gyakorolt hatásával.
A projekt célja, hogy a hat partner együttműködésének keretében feltárja a memória szabályait és
olyan módszereket, technikákat dolgozzon ki, melyek a tanárok és a szenior tanulók hasznára lehetnek
az oktatás és tanulás során, valamint a mindennapi életben. Célja továbbá, hogy segítse az idősebb
korosztály felnőtt tanulóit abban, hogy az emlékeiket pozitív viszonylatban, például a tanulási
folyamat támogatására használhassák.
A partner szervezetek a két éves projekt során helyi tevékenységeket végeznek, melyben az idősebb
tanulók és a tanárok együtt fedezik fel azokat a memóriával kapcsolatos szabályokat, módszereket és
technikákat, melyek leginkább támogatják az időskori tanulást.
Emellett minden országban megrendezésre kerül egy-egy nemzetközi találkozó, melyen a szenior
tanulók és a tanárok megvitatják és értékelik az addigi eredményeket, és meghatározzák a további
szükséges tevékenységeket annak érdekében, hogy a projekt végére létrejöjjön egy olyan kézikönyv,
melyben a partnerek összegyűjtik a projekt memóriával kapcsolatos eredményeit, és közkinccsé teszik
azokat.

Riport a Memory in Later Life projektről a Klubrádióban (2014.01.27.)
http://tan-folyam.eu/media/Klubradio_interju_Memory_Project_2014-01-27.mp3

I am in EST!/Megtalálsz az EST-n!
http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2012-1-PL1-GRU06-27987

Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Memory-in-Later-Life-Project/438623576175435

A projektet az Európai Bizottság támogatta.
A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

