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RESET kokous Ateenassa
RESET- projektin partnerit kokoontuivat Ateenaan 8.9.5.2018 keskustelemaan projektin seuraavista
askeleista. Peloponnesoksen yliopiston sekä projektin
koordinaattorin ranskalaisen E-Seniorsin vetämässä
toisessa kokouksessa partnerit esittelivät myös
projektin ensimmäisten kuukausien tuotokset.
Tule sosiaaliseksi tutkijaksi! Yksi projektin
päätavoitteista on edistää ikääntyvien työntekijöiden
ammatillista osaamista ja kehittää heidän taitojaan
sosiaalisina tutkijoina. Sosiaalinen tutkimus on
työväline, jolla työntekijät oppivat saamaan tietoa
alansa
kehityksestä.
Tämän
tavoitteen
saavuttamiseksi ensimmäiseksi tuli saada selville,
mitkä ovat ne taidot, joita tavoitteen saavuttamiseksi
vaaditaan ja RESET partnerit ohjausryhmiensä
asiantuntijoiden avulla selvittivät tärkeimmät kovat ja
pehmeät taidot ja yleisesti nousi esiin, että pehmeät
taidot nähtiin sosiaalisen tutkimuksen kentällä kovia
taitoja tärkeämmäksi.
Pehmeistä
taidoista
tärkeimpänä
pidettiin
ongelmanratkaisukykyä,
jonka
jälkeen
tulivat
ajanhallinta-, projektinjohtamis-, päätöksenteko- ja
kommunikointitaidot.
Kovissa
taidoissa
it-osaaminen
ja
datan
ymmärtäminen yhdessä tiedonhallintamenetelmien
kanssa nousivat ykköseksi. Esiinnousseet taidot
tulevat olemaan perustana Sosiaalisen tutkijan
oppimiskäsikirjalle.

Digitaaliset
taidot
sosiaalisen
tutkimuksen
perustana.
Digitaalinen osaaminen on sähköisissä ympäristöissä
sosiaaliselle tutkijalle olennainen taito. Tämän vuoksi
RESET partnerit ovat selvittäneet sosiaalisen tutkijan
tärkeimmät it-taidot. Ohjausryhmille tehdyn kyselyn
mukaan kyky löytää ja tutkia jo tehtyjä tutkimuksia
(työpöytätutkimus)
sekä
tehdä
haastatteluja
käyttämällä digitaalisia menetelmiä ovat sosiaalisen
tutkimuksen oleellisimmat taidot.
Tämän otannan pohjalta tuotetaan Digitaalisen
osaamisen työkalupakki.

Aikuiskouluttajat
RESET- projekti keskittyy myös kouluttajiin, jotka ohjaavat
ikääntyviä työntekijöitä heidän polullaan kohti sosiaalista
tutkijaa. Tämän takia on selvitetty myös aikuiskouluttajien
tarvitsemia taitoja kouluttaa tulevia sosiaalisia tutkijoita
projektin kehittämien työkalujen avulla (Sosiaalisen
tutkijan
oppimiskäsikirja,
Digitaalisen
osaamisen
työkalupakki). Tärkeimmät esiinnousseet taidot olivat
käytännölliset taidot (mm.ajanhallinta, organisaatiotaidot),
viestintätaidot sekä kriittinen ajattelu. Näiden tulosten
pohjalta määritellään Käsikirja aikuiskouluttajille.
Seuraavat vaiheet
RESET partnereilla on nyt työn alla luoda runko
Sosiaalisen tutkijan oppimiskäsikirjalle sekä Digitaalisen
osaamisen työkalupakille. Projektiryhmän seuraavat
tapaamiset ovat lokakuussa 2018 Puolassa ja
toukokuussa 2019 Romaniassa.

Koulutusta Pariisissa
Koulutus
ikääntyvien
työntekijöiden
kanssa
työskenteleville (aikuiskouluttajat, henkilöstöpäälliköt,
esimiehet) pidetään Pariisissa 18. - 23.2.2019
Koulutuksessa
keskitytään
sosiaalisen
tutkijan
opetussuunnitelman läpikäymiseen ja kehittämiseen.
RESET Suomessa
Suomessa RESET-hankkeen ohjausryhmässä ovat
mukana Josek sekä Juuan kunta, joiden esimiehiä sekä
yli 55-vuotiaita työntekijöitä osallistuu hankkeen
toimintoihin
Lue lisää RESET-projektista https://www.resetproject.eu/

