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Tiemme tähän saakka…
RESET-konsortio on nyt vuoden aikana kehittänyt
hankkeen tuotoksia. Kovan työn tuloksena olemme
onnistuneet tuottamaan useita erilaisia arvokkaita ja
innovatiivisia oppimateriaaleja, jotka on tarkoitettu
palvelemaan vanhempia työntekijöitä heidän
pyrkimyksissään ylläpitää aktiivisuutta työpaikalla.
Oppimateriaalia on suunnattu myös aikuiskoulutuksen
ammattilaisille, jotta voimme tukea tutkimustaitoja ja
digitaalista osaamista, jota seniorit tarvitsevat
nykypäivän työympäristössä.

We Are Heading to The Final

Neljäs projektikokous Calarasissa
Koska RESET-projekti on päättymässä, neljäs
projektikokouksemme sisälsi jäljellä olevien tehtävien
selkeyttämistä ja toteuttavien levitys-, pilotointi- ja
koulutustilaisuuksien suunnittelua.
Kokous pidettiin 15 – 16.5 Calarasissa,
Romaniassa ja isäntänä toimi projektin
romanialainen partneri - AESD.

Tapaamisen aikataulu
Kokous alkoi lyhyellä katsauksella hankkeen
tuloksista ja uusimmista toimista. Kumppanit
keskustelivat muun muassa IO1: n lopullisista
versioista -Sosiaalisen tutkijan opetussuunnitelma,
IO2 – Digitaalisen osaamisen työkalupakki ja IO3 –
Täydennyskoulutus + käsikirja. Valmiiden tulosten
pilotoinnista kaikissa kumppanimaissa käytiin vilkasta
keskustelua.
Partnerit keskustelivat ja aikatauluttivat jäljellä olevat
tehtävät viimeistelläkseen tuotoksen IO4 –
Liiketoiminnan kehittämisen ja suunnittelun viitekehys.
Kumppanit esittelivät kehitettyjä moduuleja ja sopivat
tuotoksen testausvaiheesta. Myös RESET-verkkooppimisalusta esiteltiin ja keskusteltiin sen
toiminnallisuudesta ja sisältämistä aineistosta.

Koska RESET-ohjelman kesto on kaksi vuotta,
siirrymme vähitellen hankkeen loppuvaiheisiin. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita, että työmme vähenisi.
Päinvastoin! Nyt keskitymme ensisijaisesti tuotettujen
oppimateriaalien kokeiluun ja varmistamaan, että ne
tavoittavat mahdollisimman monta asianomaista
taataksemme RESET-projektin vaikutuksen. Tämän
takia tulevina kuukausina RESETIN partnerimaissa on
suunniteltu pidettäväksi erilaisia tapahtumia, joissa
projektin tuloksia esitellään ja jaetaan.

Viides projektikokous ja
päätöskonferenssi Pariisissa.
RESETin päättökokous pidetään Pariisissa,
Ranskassa 8.10.2019. Kumppanit kokoontuvat
arvioimaan ja vetämään yhteen projektin toiminnot.
Kokous on myös tilaisuus suunnitella tuotettujen
materiaalien levittämistä ja hyödyntämistä, jotta
varmistetaan, että ne ovat helposti saatavilla myös
projektin päättymisen jälkeen.
8.10.2019 Pariisi on isäntänä myös RESET
päätöskonferenssille, joka on avoin tapahtuma,
hankkeen edistämiseksi ja tarkoitettu
aikuiskoulutuksen, henkilöstöhallinnon,
ammattiliittojen ja eläkeläisten tukijärjestöjen
edustajille.

Mitä RESETillä on tarjottavana?

The Business Development & Planning
työpajat ikääntyville työntekijöille
Nikosiassa.

▪
▪

Yhteistyökumppanimaiden vanhemmilla työntekijöillä,
jotka ovat kiinnostuneita RESETissä kehitetystä
mallista, on mahdollisuus osallistua Nikosiassa,
Kyproksella, pidettävään viiden päivän koulutukseen
15.-19.7.2019. Koulutuksessa keskitytään ikääntyvien
työntekijöiden toimintaedellytysten parantamiseen ja
yritysten kehittämiseen tutkimalla
liiketoimintamahdollisuuksia

▪

▪
▪

Tukea ikääntyvien työntekijöiden
avaintaitojen kehittämiseen
Tukea ikääntyvien työntekijöiden
digitaalisen osaamisen kehittämiseen
Hahmotelmat mahdollisista
liiketoimintamalleista, jotka voisivat olla
sopivia ikääntyville työntekijöille.
Räätälöity täydennyskoulutusohjelma
aikuiskouluttajille
Laaja valikoima interaktiivisia
oppimateriaaleja online & offline käyttöön

Join Us!
Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää projektin edistymisestä, ota yhteyttä (elsa.pehkonen@innoventum.fi)

Käy nettisivuillamme: https://resetproject.eu/ ja tykkää meistä Facebookissa:
https://www.facebook.com/resetproject.eu/

