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TERVETULOA
„COOPERATION FOR
INNOVATION AND
EXCHANGE OF GOOD
PRACTICES” -PROJEKTIN
VIIDENNEN UUTISKIRJEEN
PARIIN!
Uutiskirjeessä kerromme:
•
•
•

Sivustoltamme ladattavissa olevista
sisällöistä
Projektin edistysaskeleista
Projektin
päätöstapahtumasta
ja
viimeisestä projektikokouksesta

MITÄ OLEMME VIIMEKSI
SAANEET AIKAISEKSI?
Viime kuukaudet ovat olleet kiireisiä projektiryhmälle.
Olemme saaneet valmiiksi RESET -projektin
haastavimmat vaiheet. Kaikilla partnereilla on ollut
tilaisuus kokeilla tuotoksia kohderyhmien jäsenten
kanssa. Partnereiden kesken tehtyjen arviointin ja
kyselyiden perusetella tuotoksiin tehtiin vielä
viimeiset muutokset ja päivitykset – ja tulokset
ovatkin
nyt
ladattavilla
verkossa
kaikilla
partnerikielillä.

KUINKA VOIT HYÖDYNTÄÄ
PROJEKTIN TUOTOKSIA?
Kaikki projektin tuotokset ovat saatavilla projektin
verkkopalvelussa:
•

•

•

•

•
•

IO1 Sosiaalisen tutkijan koulutusohjelma
Koulutustukea iäkkäämmille ihmisille tutkimuksen
avaintaitojen kehittämiseen
IO2 Digitaalisen osaamisen työkalupakki
Tukea senioreille digitaalisen osaamisen taitojen
kehittämiseksi
IO3 Täydennyskoulutusohjelma ja käsikirja
koulutajille
Räätälöitykoulutusohjelma aikuiskouluttajille
IO4
Liiketoiminnan
kehittämisen
ja
suunnittelun
viitekehys
Hahmotelma
mahdollisista liiketoimintamalleista jotka voivat
sopia iäkkäämmille työntekijöille
Interaktiivisia oppimissisältöjä käytettäväksi
verkkoyhteyden kanssa ja ilman
IO6 Tieteellinen julkaisu – projektiryhmän
johtopäätöksiä ja suosituksia päättäjille ja
sidosryhmille

Kutsumme teidät vierailemaan verkkosivustollamme,
kirjautumaan ja hyötymään kahden vuoden työn
hedelmistä!

VIIDES KANSAINVÄLINEN
PROJEKTIKOKOUS JA
PÄÄTÖSTAPAHTUMA
PARIISISSA
Saavumme viimein RESET -projektin viimeisiin
vaiheisiin! Viimeisen kokouksen täyttivät projektin
saavutusten läpikäynti sekä keskustelu jäljellä olevista
toimista ja viimeisistä parnannuksista.

ISÄNTÄKUMPPANI
E-Seniors on toimitusjohtaja Monique EPSTEINin
vuonna 2005 perustama voittoa tavoittelematon
kansalaisjärjestö. E-Seniors pyrkii vähentämään
vanhusten ja vammaisten tietoteknistä syrjäytymistä
tarjoamalla pääsyä ja koulutusta tekniikan parissa.
Sen päätavoitteet ovat: kaventaa digitaalista kuilua
sukupolvien välillä, huolehtia vanhuksista estämällä
heidän eristäytymistään, avata uusia näkymiä vapaaajan tehokkaaseen käyttöön.

Projektiryhmän jäsenet esittivät kokemuksuaan
projektin toteutusvaiheesta. Melkein kaikki partnerit
ovat suorittaneet sisältöihin liittyvän testausvaiheen ja
jakoivat
osallistujilta
saatua
palautetta.
Päätöstapahtuma järjestettiin
8.
Lokakuuta
Pariisissa.
Tapahtuman tavoitteena oli jakaa tietoa projektista
sekä esitellä projektin tavoitteita ja tuotoksia aikuis- ja
yhteisökoulutuksen,
henkilöstöhallinnon,
ammattiyhdistysten ja vanhustyön parissa toimijoista
koostuneelle yleisölle.

TULOSSA SEURAAVAKSI
RESET -projekti päättyy, mutta kehitetyt sisällöt tulevat olemaan jatkossakin saatavilla ilmaiseksi
verkkopalvelustamme
Tahdomme kiittää kaikkia mukana olleita tuestanne projektin aikana. Samalla haluamme ystävällisesti rohkaista
teitä pysymään yhteydessä paikalliseen RESET partneriinne pysyäksenne ajan tasalla myös vastaavista
hankkeista tulevaisuudessa.
Hienoa että olette olleet mukana!

Vieraile verkkosivuillamme: https://resetproject.eu/ ja seuraa meitä Facebookissa
https://www.facebook.com/resetproject.eu/

