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Projekts «Seniors On-line» - mūžizglītības iespēja
Lai arī 21. gadsimta modernā sabiedrība
piedzīvo nemitīgu jauno tehnoloģiju attīstību,
populācija turpina strauji novecot, kas ir šī
laikmeta viena no lielākajām sociālajām un
ekonomiskajām problēmām Eiropā. Šādu globālu
demogrāfisko pārmaiņu laikā vecākās paaudzes
pārstāvjiem jo īpaši jāseko līdzi savu personīgo
zināšanu un prasmju atjaunošanai, kā arī jaunu
kompetenču iegūšanai, lai spētu veiksmīgi
iekļauties straujajā laikmetā, kurā dzīvojam.
.Tādēļ programmas “Nordplus” projekta
“Seniors On-line: seniori tiekas internetā”
mērķis ir Baltijas un Ziemeļu valstu senioriem
sniegt iespēju nostiprināt angļu valodas un IKT
prasmes, jēgpilni un mērķtiecīgi izmantojot tās
savā ikdienas dzīvē un pārvarot personīgos
izaicinājumus, kas rodas, komunicējot ar
atšķirīgu kultūru pārstāvjiem. Šo prasmju apguve
ir nozīmīgs priekšnoteikums tam, lai senioriem
būtu sociāli aktīvas, pilnvērtīgas vecumdienas
atbilstoši mūsdienu prasībām.

jas un Igaunijas) pārstāvji tikās pirmajā
projekta sanāksmē Helsinkos, kuras laikā tika
ielikti pamati turpmākai veiksmīgai sadarbībai.
Tikšanās laikā partneri pārrunāja
svarīgākos jautājumus, kas attiecas uz projekta
īstenošanas pirmajām aktivitātēm. Tika
pārrunātas idejas par iecerētās mācību
programmas izstrādi. Partneri iepazīstināja ar
piesaistītajām organizācijām no savas valsts,
kuras tiks aicinātas iesaistīties projekta
paredzētajās aktivitātēs, tādējādi sniedzot
ieguldījumu projekta mērķu sasniegšanā.
Dienas izskaņā tika atklāta “Seniors On-line”
oficiālā mājas lapa, kas ir pieejama visiem
projekta
interesentiem.
Vēlāk
partneri
apmeklēja Helsinku 10. bibliotēku, kā arī
Somijas Nodarbināto izglītības asociāciju
pieredzes apmaiņas nolūkos.
Noslēgumā partneri sniedza savus
ierosinājumus nākamajai tikšanās reizei, kas
notiks 2016. gada 7. – 8. aprīlī Rīgā.

Projekta gaitā tiks izstrādāta 60 stundu
integrēta angļu valodas un IKT prasmju mācību
programma un e-grāmata ar datorprasmju
mācīšanās metodiku. Paredzētas arī vietēja
mēroga un starptautiskas meistarklases un
semināri IKT un angļu valodas prasmju apguvei
un nostiprināšanai, kā arī noslēguma konference
Viļņā, kurā projekta dalībnieki tiks aicināti
dalīties pieredzē un iespaidos, veicinot senioru
apvienību turpmāku starptautisku sadarbību arī
pēc projekta noslēguma.
No 12. – 13. novembrim visu četru
projekta partnervalstu (Lietuvas, Latvijas, Somi-

Diskusijas par projekta tālāko gaitu

Lai iegūtu plašāku informāciju par projektu, lūdzu, sazinieties ar savas valsts
partnerorganizāciju. Kontaktinformācija pieejama mūsu mājas lapā:

WWW.SENIORSONLINE.EU

PROJEKTA ZIŅU IZDEVUMS NR. 1
«Seniors On-line» - četru
organizāciju starptautiskās
partnerības projekts
«Seniors On-line» project will be
implemented by four organizations from Baltic
and Nordic countries. Let us introduce you with
them!

www.sih.lt
SIH ir viena no lielākajām valodu
skolām Viļņā, kas aktīvi piedalījusies dažādu
starptautisku projektu īstenošanā par valodu
apmācību, ieceļojušo integrāciju un pieaugušo
izglītībā.

www.tallinnlc.ee
TLC ir privāta valodu skola, kas piedāvā
angļu valodas apguvi dažādos līmeņos visa
vecuma grupām. Skola iesaistījusies atsevišķos
ES starptautiskās partnerības projektos.

www.eurofortis.lv
Biedrība «Eurofortis» ir multikulturāla
nevalstiskā organizācija, kuras misija ir sekmēt
Latvijas skolu, uzņēmumu un sabiedrības
tālākizglītību, veicinot dažādu kompetenču
attīstību.

www.anmiro.net
ANMIRO OY ir profesionālās izglītības
organizāciju un uzņēmumu konsultēšana
dažādu starptautisku projektu iesniegumu
sagatavošanā un vadībā.
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Sadarbības partneri
Latvijas Nacionālā bibliotēka
LNB ēkā tiks organizēti informatīvie semināri par
plānotajām projekta aktivitātēm.

IMSA – Invalīdu un mazturīgo senioru
atbalsta fonds
Fonda biedri aicināti iesaistīties projekta
aktivitātēs – pētījumā un plānotajā mācību
programmā kā dalībniekiem.

Ādažu novada pensionāru biedrība un
Baldones pensionāru padome
Pensionāru apvienību biedri ir ieinteresēti
piedalīties plānotajās projekta aktivitātēs, par
kurām tiks regulāri informēti.

Projekta notikumu apskats
Projekts Seniors On-line tika prezentēts
Baldones pensionāru padomē.
Seniori aktīvi
iesaistījās diskusijā par projekta lietderību un
sev aktuāliem un interesējošiem jautājumiem,
kas saistīti ar integrēto mācību programmu,
izrādot interesi kļūt par projekta dalībniekiem.
Tikšanās noslēgumā seniori piedalījās aptaujā,
novērtējot savas līdzšinējās IKT prasmes. Ņemot
vērā pētījumā iegūtos datus, tiks izstrādāta
senioru līdzšinējai pieredzei pielāgota un viņiem
saistoša mācību programma.

