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Seenioride inglise
keele & infotehnoloogia
kursuse lühiülevaade
Osalemine kultuuridevahelises
dialoogis, internetist info otsimine, epoes shoppamine, internetipanga
teenuste kasutamine, sõpradele või
sugulastele sotsiaalmeedias sõnumite
saatmine ja palju muud ...
Me räägime integreeritud
õppeprogrammist mis on välja töötatud
´Seniors On-line´ projekti meeskonna
poolt, et aidata kaasa seenioride
digitaalse kirjaoskuse ja inglise keele
omandamisele.
Kursus koosneb 3 moodulist,
millest igaühes on omakorda 5 peatükki:

Need oskused ei olnud
varasematel
aegadel
eriti
olulised, aga tänapäeval on
neist
saanud
seenioride
aktiivse
vananemise
ja
sotsiaalse seotuse tähtis osa.

MOODUL 1
Enda ja oma riigi/linna tutvustamine
MOODUL 2
Igapäevaelu
MOODUL 3
Elustiil. Hobid. Reisimine
Integreeritud
õppeprogrammi
eesmärk ei ole mitte ainult teoreetiliste
teadmiste
omandamine,
vaid
ka
omandatu rakendamine praktikas ning
eakaaslastega kogemuste vahetamine.
Programm toetab inglise keele õpet
ja samaaegselt ka digitaalse kirjaoskuse
omandamist.

www.seniorsonline.eu

’Seniors On-line’ projekti
õppegrupp alustas tööd oktoobris
2016 ja on nüüdseks kohtunud
juba viiel korral. Osalejad
värskendavad enda inglise keele
oskusi ja täiendavad
infotehnoloogia-alaseid teadmisi.
Grupil on oma Facebooki leht
https://www.facebook.com/senior
sonlineEST ja seeniorid teevad
rõõmuga tutvust sotsiaalmeedia
võimalustega.
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Intervjuu – Regina Dovidavičiūte
Kuidas te saite teada meie projektist ja õppeprogrammist?

Ma olen seenior ja õpin Medardas Čobotas kolmanda nooruse
ülikoolis. Mul avanes võimalus kohtuda SIH direktori Daiva
Malinauskienėga. Me rääkisime seenoridest kes
õpivad Medardas Čobotas kolmanda nooruse
ülikoolis ja nende huvist omandada võõrkeeli. Ja
siis ühel päeval ma sain SIH poolt kutse osaleda
„Seniors On-line” projektis.
Mis motiveerib teid kursusel osalema?

Parem inglise keele oskus aitab mul enda teadmisi
täiendada ja leida mõttekaaslasi erinevates riikides.
Mil viisil parem infotehnoloogia kasutamise
oskus teile kasulik on?

Kõikide uuendusmeelsete seenioride jaoks avab
infotehnoloogia ukse laia maailma, aitab inimestel
leida uusi tegutsemisvõimalusi. Seepärast ma õpin
sammhaaval arvutit kasutama ja tunnen vajadust
elukestva õppe järele.
Milla ja kus te omandasite algteadmised inglise keeles?

Algteadmised inglise keeles omandasin ma ülikooliõpingute ajal.
Alles märksa hiljem sain ma aru, et mul on inglise keelt vaja ja
asusin iseseisvalt õppima.
Missuguseid oskusi te sooviksite arendada?

Ma tahaksin eelkõige arendada oma rääkimisoskust inglise keeles.
Samuti sooviksin paremini mõista inglise keele grammatikat ning
täiendada enda sõnavara.
Kuidas teie arvates see õppeprogramm mõjutab teie edasist elu?

Ma arvan, et selle õppeprogrammi läbimine annab minu edasisele
elule uue kvaliteedi, muutes minu elu huvitavamaks ja rahuldust
pakkuvamaks. Ma loodan saada enesekindlamaks suhtlejaks, ning
muuta pimedad talveõhtud huvitavamaks lugedes inglise keeleseid
raamatuid või suheldes Skype-teel mõttekaaslastega erinevatest
riikidest.
Regina Dovidavičiūte
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