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TIETOA PROJEKTISTA
REACT on eurooppalainen Erasmus+ - ohjelman rahoittama kehityshanke
jonka kohderyhmänä on aikuiskoulutus.
Projekti kestää kaksi vuotta – syyskuusta 2017 elokuuhun 2019 ja siinä on
mukana viisi partneria neljästä EU-maasta (Ranska, Alankomaat, Italia ja
Suomi). Projektipartnerit pyrkivät yhdessä kehittämään erityisesti aikuisten
yrittäjyystaitoja tuottamalla innovatiivisia toimintamalleja opettajille ja
kouluttajille, jotka toimivat sosiaallisen osallistamisen parissa.
Projektilla on seuraavat viisi päämäärää:
ü Aikuisten tietoisuuden lisääminen elinikäisistä oppimispoluista
ü Ymmärryksen lisääminen yrittäjyystaidoista aikuisten keskuudessa
ü Esimerkkikyselyn tekeminen parhaista jo olessa olevista
projekteista ja työkaluista jotka käsittelevät vertaisoppimista ja tutorointia
ü Innovatiivisten aikuisten yrittäjyystaitoja parantavien työkalujen
määritteleminen ja testaaminen
ü Innovatiivisen
työkalun
edistäminen
yrittäjyystaitojen
sertifioimiseksi

PROJEKTIN ALOITUS
REACTin aloituskokous järjestettiin lokakuun 12. Ja 13. Päivänä 2017 Italian
Venetsiassa.
Toinen kokous pidettiin huhtikuun alussa 2018 Bastiassa Ranskassa.
Näiden
kokousten
aikana
partnerit
keskustelivat
projektityön
yksityiskohdista ja kehitettävistä tuotoksista. Myös ensimmäinen aktiviteetti
saatiin päätökseen – Analyysi parhaista yrittäjyyteen liittyvistä projekteista ja
työkaluista. Analyysia käytetään pohjana uusien aikuisyrittäjyystaitojen
kehitysmetodien määrittelemisessä.
Projektin innovatiivinen näkökulma on pelillistämisen ja vertaisoppimisen
hyödyntäminen koulutusmenetelminä yrittäjyystaitojen kehittämisessä.
Tehdyn työpöytätutkimuksen päätulokset julkistettiin toukokuussa 2018.
Koko raportti on luettavissa projektin sivustolta osoitteesta
https://www.reactproject.online/fi/outputs/.

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta
käytöstä.
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PROJECT PARTNERS

Toisessa projektikokouksessa huhtikuussa 2018 suunniteltiin projekti
seuraavaa askelta: innovatiivisten työkalujen ja metodien kehittämistä ja
testaamista aikuisten yrittäjyystaitojen parantamiseksi.
Partnerit

viimeistelivät

verkkokyselyn,

jolla

kerätään

Innoventumin

toteuttaman verkkoalustan kautta kohderyhmältä tietoja heidän tarpeistaan
yrittäjyystaitoja koskien.
Lisäksi
www.workinscop-corse.com/

suunniteltiin

kesäkuussa

Alankomaissa

järjestettyä

koulutustapahtumaa.

www.quartermediation.eu

KOULUTUSTAPAHTUMA
www.innoventum.fi

www.unive.it

Partnerimaiden edustajat kokoontuivat 19.-21. kesäkuuta Assenissa
järjestettyyn koulutustapahtumaan.
Tapahtuman päätavoitteet olivat:
- Työskennellä
yrittäjyyskoulutuksen
aikuiskoulutusmallin
ja
koulutusstrategioiden parissa;
- Työskennellä
aikuisoppijoiden
yrittäjyysajattelun,
sekä
kommunikaatitaitojen ja pehmeiden taitojen parissa;
- Jakaa hyviä käytäntöjä yrittäjyyskoulutustavoista:
• Tietokonepohjaiset metodit opettamisessa, oppimisessa ja
arviontiprosessissa,
• Non-formaalit oppimisen, roolipelien ja vertaisoppimisen
metodit.
- Rohkaista eurooppalaista yhteistyötä jakamalla hyviä käytäntöjä ja
koulutusaktiviteetteja projektipartnereiden kanssa.

SEURAAVAT VAIHEET
Partnerit
kehittävät parhaillaan
yrittäjyystaitojen tukemiseksi.

käytännön

metodeja

aikuisten

Seuraavassa uutiskirjeessä tulemme esittelemään projektin toisen vaiheen
tuloksia.
www.civiform.it

Sitä ennen, seuraa meitä Facebook – sivullamme “REACT - Reinforcing
Entrepreneurship in Adults”:
https://www.facebook.com/reactproject.online/ .
Projektin tuotokset löydät verkkosivuiltamme: www.reactproject.online.
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