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Какво се случи?
Бюлетин III.
Третата международна среща по
проекта се проведе във Флоренция на 14
и 15 ноември 2017 година. В нея взеха
участие
18
представители
на
оартньорските организации от Турция
Италия, Латвия и България. Осовните
теми бяха текущото развитие на проекта,
отзивите на НА на Турция след
проведения
мониторинг
и
лабораторията „Спомени“.
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Tеми:
Преглед на
текучите задачи по
проекта
Отзиви от последната ни среща

Финансови аспекти

Бяха обсъдени бъдещите дейности
по проекта и по- специално: Тренинга в
Латвия (Април 2018), разработването на
уеб сайта на проекта, подготовката на
третия бюлетин, проектния цикъл,
финансови параметри и следващите
партньорски срещи.

Презентация на
резултатите по
проекта
Проектен цикъл и
разпределение на
задачите
Работилница „Европейски
спомени“
Видео записи

Основни теми
През първи ден се проведоха презентация на методите за
споделяне на спомени, игри за „разчупване на леда“, и играта
„Лаборатория за спомени“. Започнахме с игри за опознаване
между участниците. Програмата продължи с „лаборатория за
създаване на спомени“ и представяне на резултатите от
работните групи. Тези дейности бяха организирани и
ръководени от г-ца Серена Бариларо.
Културната програме на срещата включи посещение на Le
Carceri. Денят завърши с презентация на резултатите от
проекта, дейностите на местно ниво, проектният цикъл и
бъдещите задачи – представена от координатора на проекта Kırşehir Valiliği.
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Инспекторат по
образованието,
Киршехир
Sharing Europe
Медицински
колеж,
Даугавпилс
Университет
„Ахи Евран“
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Дом за стари
хора, Киршехир
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Намерете ни в интернет

www.euromemories.eu

Какво следва?
Вторият работен ден започна с планиране на
тренинга в Латвия. Той ще се проведе от 29 Април
до 4 май 2018 в Рига, Латвия. Всеки партньор ще
изпрати 5 участнци на възраст 50+, на петднвно
обучение
по
личностни
компетенции.
Във
Флоренция обсъдихме избора на критериите за
подбор на целевата група, обучителите и основните
теми. Тренинга ще предостави на участниците
инструменти за развитие на основни личностни
компетенции.
Деня
завърши
с
работилница
„Европейски спомени“ и видео заснемане.
Записите бяха изпратени на партньорите по
проекта за превод на Английски език.Видеозаписите
от Латвия ще бъдат завършени преди срещата през
м.Март, а тези от Италия ще бъдат изпретени за
превод през м. Февруари.

Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия.Тази публикация отразява
само личните виждания на нейния автор и от
Комисията не може да бъде търсена отговорност
за използването на съдържащата се в нея
информация

Следваща
среща:
Пловдив

България

8-9 Март
2018

