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Projektas „Seniors On-line” – galimybė mokytis visą gyvenimą!
Pastaruoju metu pastebimas gana ryškus
senyvo amžiaus žmonių skaičiaus didėjimas, o
kartu ir gana greitas modernios visuomenės
vystymasis, paremtas naujomis technologijomis.
Dėl šios pasaulinės demografinės kaitos, kuri
sukelia esminius socialinės ir ekonominės plėtros
išbandymus visuomenėse, nauji įgūdžiai, tokie kaip
IT ir anglų kalba (kaip lingua franca), yra būtini.
Projektu „Seniors On-line” siekiama
stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių senjorų anglų
kalbos ir IT žinias, padėti jiems įveikti sunkumus,
kylančius dėl baimės vartoti svetimą kalbą ir
naudoti naująsias IT. Pagrindinis projekto
rezultatas – integruoto mokymo(si) programos ir
e-knygos su kalbos ir IT įgūdžių mokymo metodika
paruošimas.
Naujomis kompetencijomis, įgytomis
projekto metu, senjorams bus atvertos naujos
galimybės mokytis ir visapusiškai dalyvauti
visuomeniniame gyvenime.

Lapkričio 12-13 dienomis projekto
partnerių atstovai iš keturių valstybių dalyvavo
pirmajame konsorciumo susitikime Helsinkyje
(Suomija), kurio metu pradėjo tvirtą tarptautinį
„Seniors
On-line”
projekto
partnerių
bendradarbiavimą ir numatė sėkmingą projekto
įgyvendinimo eigą.
Susitikime partneriai aptarė visas
projekto įgyvendinimo detales. Viena iš jų projekto internetinė svetainė, kuri pradėjo veikti
prieš pat šį renginį. Susitikimo metu partneriai
pristatė
kiekvienoje
šalyje
užmegztus
kontaktus su asocijuotais projekto partneriais,
pakviestais prisidėti prie projekto tikslų
pasiekimo. Taip pat renginio dalyviai pasidalino
mintimis apie kuriamą integruotą mokymo
programą. Vėliau partneriai turėjo puikią
galimybę apsilankyti Helsinkio bibliotekos filiale
Library 10 ir Suomijos darbuotojų švietimo
asociacijos būstinėje.
Susitikimo pabaigoje buvo sutarta antrąjį
partnerių susitikimą organizuoti 2016 m.
balandžio 7-8 d. Rygoje, Latvijoje.

Diskusijos įkarštyje

Partneriai Helsinkio bibliotekos filiale Library 10

Norėdami sužinoti daugiau apie projektą, maloniai prašome susisiekti su projektą
atsovaujančia institucija Lietuvoje. Kontaktus rasite projekto internetiniame puslapyje:

WWW.SENIORSONLINE.EU
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„Seniors On-line” – keturių
tarptautinių organizacijų partnerystė
„Seniors
On-line”
projektas
yra
vykdomas keturių tarptautinių organizacijų iš
Šiaurės ir Baltijos šalių. Kviečiame su jomis
susipažinti!

www.sih.lt
SIH yra vienas didžiausių ir labiausiai
vertinamų kalbų mokymo centrų Vilniuje.
Institucija daug metų dalyvauja ir koordinuoja
tarptautinius suaugusiųjų švietimo, senjorų ir
migrantų mokymo, aktyvaus pilietiškumo
skatinimo, inovatyvių mokymo metodikų kūrimo,
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, kalbų
mokymo projektus.

www.tallinnlc.ee
TLC yra privati kalbų mokykla, kurioje
suaugusieji ir jaunimas mokomi visų lygių anglų
kalbos. Mokykla ne kartą dalyvavo ES tarptautinio
bendradarbiavimo projektuose.

www.eurofortis.lv
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Asocijuoti partneriai
SIH asocijuotais projekto partneriais
Lietuvoje yra Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus
universitetas (MČTAU) ir Lietuvos Suaugusiųjų
švietimo asociaciaja (LSŠA). MČTAU padės vykdyti
projekto sklaidą, o aktyviausi nariai bus pakviesti
dalyvauti anglų kalbos ir IT mokymuose. LSŠA
projekto organizatoriams padės vykdyti projekto
sklaidą ne tik tarp senjorų organizacijų, bet ir tarp
kitų
formalaus
ir
neformalus
švietimo
organizacijų. Šiuo metu yra užmegzti kontaktai ir
su dar keliais potencialiais asocijuotais partneriais,
iš kurių SIH taip pat tikisi sėkmingo
bendradarbiavimo.

Renginiai
SIH, bendradarbiaudama su įvairiomis
Vilniaus miesto bibliotekomis, 2015 m. gruodžio
mėn. 11 ir 16 dienomis pristatė projektą „Seniors
On-line”
Vilniaus
centrinėje
bibliotekoje,
Žirmūnuose, bei jos Antakalnio filiale ir
supažindino senjorus su galimybe dalyvauti
projekto mokymuose. Panašaus pobūdžio
renginiai numatomi ir 2016 m. sausio 14 d. Aklųjų
bibliotekoje bei sausio 29 d. Martyno Mažvydo
bibliotekoje. Džiaugiamės, jog projektas „Seniors
On-line” sulaukė didelio renginių dalyvių
susidomėjimo!

Asociacija „Biedrība Eurofortis” yra
daugiakultūrė NVO, kuri siekia palengvinti tęstinį
mokymą, įmonių darbuotojų ir plačiosios
visuomenės ugdymą, didžiausią dėmesį skiriant
skirtingų kompetencijų, o kartu ir asmeninių bei
profesinių įgūdžių, vystimuisi.

www.anmiro.net
ANMIRO OY pagrindinė veikla yra
padėti profesinio rengimo organizacijoms ir
verslui parengti tarpatutinių projektų paraiškas
bei administruoti projektus

WWW.SENIORSONLINE.EU

SIH organizuoti renginiai Vilniaus miesto
bibliotekose

Daugiau skaitykite:

http://www.seniorsonline.eu/news/2015/12/seniors-online-presented-at-the-vilnius-antakalnis-library
http://www.seniorsonline.eu/news/2015/12/seniors-online-presented-at-the-vilnius-central-library

