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Mistä RESET –projektissa on kyse...

Mitä RESET tekee...

RESET -projekti käsittelee asioita, jotka ovat yhteisiä
kaikille EU-jäsenmaille, joissa vanhempi sukupolvi on
mukana uusissa rooleissa ja ympäristöissä ja heillä on
jatkuva ja tärkeä tehtävä. Tämän työvoiman muutoksen
kannalta uudet, ajantasaiset ja kysytyt taidot ja
osaaminen ovat välttämättömiä ominaisuuksia pitkään ja
menestyksekkääseen uraan. On olemassa paljon
potentiaalisia aloja, joihin ikääntyvät työntekijät voisivat
työllistyä uudelleen kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti.
Väestön ikääntyminen on väestörakenteellinen ilmiö
Euroopassa, jolle on ominaista hedelmällisyyden ja
kuolleisuuden väheneminen sekä korkea elinajanodote.
Ikääntyvän väestön määrän sekä suhteellisen osuuden
odotetaan
kasvavan
merkittävästi;
80-vuotiaiden
eurooppalaisten
määrän
odotetaan
lähes
kolminkertaistuvan ja nousevan vuoden 2004 18
miljoonasta 51 miljoonaan vuoteen 2051 mennessä
(Eurostat).
Tämän väestörakenteen muutoksen yhteydessä ei ole
epäilystäkään siitä, etteikö sosiaaliturvajärjestelmämme
kykyä ylläpitää nykyistä elintasoa tulevien sukupolvien
ikääntyvien keskuudessa haastettaisi vakavasti. Monille
eurooppalaisille eläkkeelle siirtymisen käsite merkitsee
elämää köyhyydessä, ja yli 65-vuotiaiden köyhyysriski
kasvoi
kolmanneksella
suhteessa
kansallisiin
keskiarvoihin.
Koulutus, ohjaus ja työllistymismahdollisuudet on
mukautettava moni-ikäisen työvoiman tarpeisiin.
Uudet pedagogiset lähestymistavat ovat keskeisiä
tekijöitä, joilla helpotetaan ikääntyvien työntekijöiden
työurien pidentämistä.
On välttämätöntä kehittää aikuiskoulutuksen tarjoajien
täydennyskoulutusta, sillä se mahdollistaa uusien
opetussisältöjen suunnittelemisen ja toteuttamisen
erilaisissa oppimisalustoille tukemaan heidän jatkuvaa
ammatillista kehittymistään.
RESET –projektiryhmä koostuu kahdeksasta partnerista
ja yhdestä yhteistyökumppanista seuraavista maista:
Ranska, Kypros, Puola, Romania, Irlanti, Suomi, Kreikka
sekä Sveitsi.

RESET –projektin keskeisenä innovatiivisena piirteenä on
se, että se kannustaa aktiiviseen lähestymistapaan
ikääntyvään työvoimaa kohtaan ja tunnistaa selkeästi
tarvittavat toimenpiteet asianmukaisten työolosuhteiden
saavuttamiseksi ja sopivien työalueiden kehittämiseksi
ikääntyville.
RESET kehittää innovatiivisia pedagogisia puitteita
kohdistaen ne eläkeikää lähestyvään, vanhempaan
työvoimaan työvoiman muutoksen tueksi. Se tarjoaa
aikuiskouluttajille täydennyskoulutusta tukemaan heidän
jatkuvaa ammatillista kehittymistään ja esittelemällä heille
iäkkäille soveltuvia opetuskäytäntöjä. Se tarjoaa
aikuiskouluttajille uusia resursseja, joiden avulla he voivat
tukea ikääntyneiden työntekijöiden taitojen kehittämistä,
joilla on suuri taloudellinen arvo. RESET -projekti
kannustaa ammattiyhdistyksiä, työnantajia ja pedagogeja
yhteistyöhön vanhempien työntekijöiden kanssa uusien
työalueiden
määrittelemiseksi
ja
sopivien
yritystukityökalujen kehittämiseksi uusille ikäryhmille
soveltuville liiketoimintamalleille.

Ketkä muodostavat RESETin...
RESET –projektiryhmä koostuu kahdeksasta partnerista
ja yhdestä yhteistyökumppanista seuraavista maista:
Ranska, Kypros, Puola, Romania, Irlanti, Suomi, Kreikka
sekä Sveitsi.

https://playtech.ro/2017/facebook-iti-face-angajarea-mai-dificilavarstnic/

Mitä RESET tuottaa...
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ikääntyville työntekijöille suunnatun uuden,
tarpeita vastaavan koulutusohjelman.
Digitaalisen osaamistyökalusarjan.
Kattavan
täydennyskoulutusohjelman
aikuiskouluttajille.
Ikääntyvien ihmisten liiketoiminnan kehittämisen
ja suunnittelun puitteet
Verkko-oppimisportaalin
Ajatuksia herättävän tieteellisen tutkielman,
jossa
hahmotellaan
RESET
-hankkeen
lähestymistavat ja kannustetaan päättäjiä
tukemaan
tällaisia
aloitteita
työvoiman
osallistumisen ja sosiaalisen osallisuuden
lisäämiseksi.

Tähän mennessä tapahtunutta...
Aloituskokouksen aikana Trimissä, Irlannissa, 20.-21.
Marraskuuta 2017 projektiryhmä tutustui toisiinsa,
keskusteli projektin tavoitteista ja toimista sekä aloitti
ensimmäisten
tehtävien
suunnittelun
partnereille.
Hedelmällisten keskustelujen ja kokemustenvaihdon
lisäksi oli aikaa myös tutustua Irlannin paikalliseen
historiaan ja kulttuuriin vierailemalla Trimin kaupungissa.

Seuraavaksi...
•
•
•

•
•

Sosiaalisen tutkijan avaintaitojen tunnistaminen
Sosiaalisen tutkijan opetussuunnitelman
luominen
Digitaalisen osaamistyökalusarjan keskeisten
oppimistulosten, taitojen ja osaamisen
tunnistaminen
Työkalusarjan puitteiden luominen
Seuraava kokous Kreikassa (Ateena): 8.-9.5
2018

Kuinka otat yhteyttä RESETiin...
Jos haluat liittyä sidosryhmiin ota yhteyttä kotimaatas edustavaan partneriin tai projektikoordinaattoriin saadaksesi
lisätietoja.
Jos haluat lisätietoja projektin kehityksestä, ota yhteyttä kotimaasi partneriorganisaatioon.

Vieraile verkkosivuillamme: https://resetproject.eu/
Liity Facebook-ryhmäämme: https://www.facebook.com/resetproject.eu/

