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Hankkeemme «Seniors On-line» - mahdollisuus elinikäiseen
oppimiseen!
Suomessa on käynnissä nopea
ikääntyminen,
mutta
toisaalta
yhteiskuntamme kehittyy huimasti uusien
teknologioiden
ansiosta.
Globaali
demografinen muutos sisältää suuria
sosiaalisia ja taloudellisia haasteita, joihin
vastaamiseen
tarvitaan
digi
–
ja
englannintaitojen kehittämistä.
Seniors On-line – hanke pyrkii
vahvistamaan Pohjois- ja Baltianmaissa
ikäihmisten digi - ja englannintaitoja ja
osaltaan helpottaa heitä kohtaamaan
haasteet virkistämällä englannin taitoja ja
opastamalla
atk-asioissa.
Hankkeen
tuloksena syntyy englanninkielen ja
digitaitojen koulutusohjelma sekä E-kirja.

Hankkeen
kumppanit
neljästä
maasta
pitivät
aloituskokouksensa
Helsingissä 12 & 13. marraskuuta 2015.
Kokous loi vahvan kansainvälisen perustan
menestykselliselle yhteistyölle.
Kokouksessa käsiteltiin perinpohjin
toteutukseen liittyviä asioita ja julkaistiin
hankkeen kotisivut. Kumppanit esittelivät,
keitä yhteistyökumppaneita he aikovat
kutsua mukaan tuotosten levittämiseen ja
hyödyntämiseen
sekä osallistumaan
projektin tavoitteiden saavutttamiseen
kussakin partnerimaassa. Kokous pohti myös
laadittavan koulutusohjelman ja opetuksen
sisältöjä.

Digitaitojen ja englannin osaaminen
on tärkeässä asemassa, kun puhutaan
aktiivisesta
ikääntymisestä,
uusien
oppimismahdollisuuksen
avautumisesta
senioreille
ja
heidän
aidosta
osallistumisestaan sosiaaliseen elämään.

Kumppanit
tutustuivat
lisäksi
Helsingin kaupungin kirjasto no 10:n
digitaitojen neuvontapalveluun ja TSL:n atkkoulutustarjontaan ikäihmisille. Seuraavan
kokouksen ajankohdaksi sovittiin 7 & 8.
huhtikuuta 2016, Latvian pääkaupungissa
Riikassa.

Helsingin kokouksen tiimoilta

Kumppanit vierailulla Helsingin kirjasto 10:ssä

Halutessanne lisätietoja pyydämme ottamaan yhteyttä suomalaiseen
partneriin. Yhteystiedot löytyvät kotisivultamme

www.seniorsonline.eu
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Seniors On-line on neljän kansainvälisen organisaation kumppanuus
Seniors On-line on neljän kansainvälisen organisaation kumppanuus Pohjois- ja Baltianmaista,
tässä ne ovat:

www.sih.lt

www.tallinnlc.ee

Liettualainen SIH aloitti toimintansa
v. 1993 ja pian siitä tuli yksi suurimmista ja
arvostetuimmista kielikouluista Vilnassa.
Päätoiminnot
ovat
kielen
opetus,
kouluttajien koulutus,
konsultointi ja
osallistuminen kv-projekteihin, joihin SIH
on aktiivisesti osallistunut vuodesta 2000.

Virolainen
TLC
–
yksityinen
kielikoulu on perustettu v 1993. Sejärjestää
englannin koulutusta aikuisille ja nuorille
kaikilla
tasoilla.
Menetelmänä
on
opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen
oppimisprosessiin. Pyrimme siihen, että
kielen opetus on vaihtelevaa, hauskaa ja
kiinnostavaa.

www.anmiro.net

www.eurofortis.lv

Anmiro
Oy
avustaa
eri
organisaatioita ja yrityksiä kv-hankkeiden
hakemusprosesseissa ja toteuttamisessa.
Asiantuntijamme on moniin EU-hankkeisiin
partnerina, koordinaattorina ja arvioijana
osallistunut KTT Jukka Kallio. Hän tutkii
yrittäjyyttä, kirjoittaa oppikirjoja ja on
toiminut
useana
vuotena
OPH:n
yrittäjyyden
koulutustoimikunnan
puheenjohtajana. Hän on myös vapaa
toimittaja.

Latvialainen ”Biedrība Eurofortis”
pyrkii avustamaan oppilaitosten, yritysten ja
yhteiskunnan jatkuvaa oppimista tukemalla
erilaisten pätevyyksien kehittämistä samoin
kuin henkilökohtaisia ja ammattiin liittyviä
taitoja. Osallistumme myös EU-aloitteiden
ja
–
hankkeiden
toteutukseen
koulutussektorilla.

Yhteistyökumppaneita ja markkinointikampanja
Suomessa yhteistyökumppaneinamme ovat on mm. ENTER ry ja kirjastoja. ENTER ry
on yhdistys eläkkeelle siirtyneille ja siirtyville ihmisille, joita tietotekniikka kiinnostaa tai
askarruttaa. Kirjastoissa toteutamme atk-opastusta ensi syksynä hankkeen koulutusohjelman
mukaisesti. Esim. Kurun kirjastossa ryhmänä on Kurun Martat ry.
Teimme hankkeesta tuloksellisen markkinointikampanja tammikuussa,
lähetimme spostitse hankkeen esitteen 1700 vastaanottajalle CIMOn listojen avulla.

WWW.SENIORSONLINE.EU
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