PAST-TIMES
PROJEKTIN
UUTISKIRJE 2

Tervetuloa lukemaan PastTimes projektin toista
uutiskirjettä.

Mitä on tehty tähän mennessä?

• Projektin tuotoksista

Uutiskirjeessä kerrotaan:
• Projektin etenemisestä
• Toisesta projektikokouksesta

PAST-TIMES projektin ensimmäinen tuotos
om

digitaalisen

ja

sosiaalisen

median

tuotannon ja johtamisen koulutusohjelma.
Partnerit

ovat

tuottaneet

Mitä on tulossa seuraavksi?

luonnokset

Tutkimuksen

monipuolista mediaa sisältävistä tiiviistä
oppimateriaaleista,
kuudesta
moduuli

moduulista,
sisältää

Moduuleissa
käytössä

jotka
neljä

älypuhelimia,

laitteita
jne.

ominaisuuksia,
nuorten

kehittämään
,

videoiden tallennuksessa.
toinen

historian

tuotos

on

suullisen

opetussuunnitelma

ja

oppimateriaalipaketti. Tähän on hankkeessa
kiinnitetty erityistä huomiota, koska on
tärkeää kerätä ja suojella jokapäiväisiä
muistoja katoamasta. IO2:n (IO = intellectual
output)

pääajatuksena

innovatiivinen

sulautetun

on

tuottaa
oppimisen

ohjelma, jossa on asianmukaiset digitaaliset
ja

sosiaalisen

median

julkaisu-

ja

arkistointiohjeet, joilla tuetaan suullisen
historian

istuntojen

tallentamista

parhaillaan

maahanmuuttajien

ja

julkaisemista nykypäivän mediakeskeisessä
maailmassa.
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joilla

pystytään

maahanmuuttajien

yhteistoimintaa.

digitaalisen ja sosiaalisen median tuotannon ja

Projektin

kehittävät

kanssa

on, miten kehittää työssä tarvittavia taitoja ja

kuten

hallinnan taitoja, joita tarvitaan äänen ja

ja

perusteella

työskenteleville suunnattua käsikirjaa. Aiheena

(units).

hyödyntämään

olevia

tabletteja

opettajille

jokainen

osaa

keskitytään

laajalti

yhteistyökumppanit

koostuvat

joista

tulosten

ja

tukemaan
eläkeläisten

Past-Times

IO3: Täydennyskoulutusohjelma
ja käsikirja

projektin

Partnerikonsortio kehittää yksilöllisen
täydennyskoulutuskurssin ja oppimissisältöjä
aikuiskouluttajille ja maahanmuuttajien kanssa
työskenteleville, jotta he voivat kehittää
maahanmuuttajien ja eläkeläisten yhteistyössä
tarvittavia taitoja ja ominaisuuksia. Koko kurssi
sisältää 50 tuntia koulutusta (työpaja, face-toface-koulutus ja itsenäinen oppiminen) ja se on
saatavilla sekä käsikirjana ja että online
(Flipbook).

tuotokset
IO1: Digitaalisen ja sosiaalisen
median tuotannon ja hallinnan
opetussuunnitelma
PAST-TIMES projektissa tuotetaan täysin uusi
modulaarinen

opetussuunnitelman,

jossa

keskitytään digitaalisen ja sosiaalisen median
tuotannon ja hallinnan osaamisen rakentamiseen
mobiiliteknologiaa käyttäen. Koulutuksen aikana
nuoret

maahanmuuttajat

kehittävät

joukon

taitoja, joita käytetään keräämään tarinoita,
tarinoita ja tapoja kustannustehokkaalla tavalla
tallennettaessa

ääni-

ja

videoistuntoja

eläkeläisten kanssa.

IO2: Suullisen historian
koulutusohjelma ja aineistot
PAST-TIMES projektissa kootaan eläviä muistoja
ja

tarinoita

henkilökohtaisista

myöhäisempää

kokemuksista

käyttöä

varten.

Opetussuunnitelma koostuu suulliseen historiaan
keskittyvästä
suunnataan

koulutusohjelmasta,
aktiiviselle,

joka

eläkkeellä

olevalle

kohderyhmälle, sekä nuorille maahanmuuttajille
suunnatusta koulutusohjelmasta, joka käsittelee
parhaita
keräämisen

käytäntöjä

suullisen

kehittämisessä

mm.

historian
suullisen

historian tallentamisessa ja arkistoinnissa.

IO4: Webequestin kehittäminen
ja kirjasto
PAST-TIMES tuottaa 16 erilaista WebQuestshaastetta, joissa keskitytään kulttuuriin,
perinteisiin, historiaan tai kulttuuriperintöön
liittyviin kysymyksiin ja pyritään näin
selvittämään nuorelle siirtolaisryhmälle
eurooppalaisen elämän rikkautta 20.:llä
vuosisadalla. Haastatteluihin perustuviin
WebQuesteihin vastaaminen edellyttää, että
oppijat käsittelevät tietoja mielekkäillä tavoilla ja
tiimityöskentelyn, mielikuvituksen ja
ongelmanratkaisutaitojen avulla pääsevät
moraalisiin ja eettisiin päätöksiin.

IO5: Online oppimisympäristö
Hankkeessa kehitetään online oppimisalusta,
jonka kautta aikuiskouluttajat voivat käyttää
täydennyskoulutusohjelman aineistoja. Verkkooppimisportaalissa sisältää kaikki sosiaalisen
median ominaisuudet sekä yhteistyöalueita
hankkeeseen osallistuville tutoreille, jotta he
voivat jakaa kokemuksiaan sekä paikallisesti että
kansainvälisesti.

PAST-TIMES will collect and preserve memories
and stories of living people's testimony about
their own experiences for future use. The
Curriculum will be addressed to the active retired
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target group that comprises an oral history

appreciation training programme and to the

Toinen
kansainvälinen
projektikokous
Kokous
Pariisissa, Ranskassa
Ranskassa
PAST-TIMES projektin toinen kokous
pidettiin Pariisissa, Ranskassa 15. ja 16.
huhtikuuta 2019. Kokouksen isännöi
Association E-Seniors (ESE).
Kokous sisälsi ohjelman mukaisesti esittelyjä ja
tervehdyksiä,

sekä

katsaukset

tuotoksiin,
tavoitteisiin,
Taa
menetelmiin.

hankkeen

aikatauluihin

ja

Kumppanit keskustelivat muun muassa IO1: n
digitaalisen ja sosiaalisen median tuotannon ja
hallinnan opetussuunnitelmasta ja IO2:n suullisen
historian

opetussuunnitelmasta

THE HOSTING PARTNER
Järjestävä organisaatio
E-Seniors
on
voittoa
tavoittelematon
kansalaisjärjestö Pariisissa, Ranskassa. E-Seniors
pyrkii torjumaan digitaalista syrjäytymistä
tarjoamalla
tietoja
viestintätekniikan
saatavuutta ja koulutusta ikääntyville ja / tai
vammaisille.

ja

materiaalipaketista. Projektin 104:n tuotoksesta
esiteltiin luonnos WebQuests-työpajasta. IO5:een
kuuluva e-oppimisalusta esiteltiin ja sovittiin sen
sisältämistä toiminnoista.
Kokouksen

toisena

päivänä

keskityttiin

keskustelemaan hankkeen levittämistoiminnasta,
hallinnosta ja teknisistä kysymyksistä. Partnereilla
oli selkeä näkemys tulevista tehtävistä ja sovituista
määräajoista.

Tulossa seuraavaksi…
Työ projektissa jatkuu. Kolmas kansainvälinen
partnerikokous

pidetään

Sevillassa, Espanjassa.

7-8-11.2019

Mistä löydät meidät?
Käy nettisivullamme:
www.past-times.eu
ja tykkää Facebook-sivustamme:
https://www.facebook.com/
past.times.eu/
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