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Kolmas partnerikokous Rzeszówissa
RESET -projektin kolmas partnerikokous pidettiin
Rzeszówissa, Puolassa 8.-9. lokakuuta 2018.
Kokousta isännöi puolalainen partneri INNEO ja
puheenjohtajana toimi ranskalainen koordinaattori
E-SENIORS. Tapahtumaan osallistui kaikkien
partneriorganisaatioiden edustajat. Tavanomaisen
ohjelman mukaisesti yleisiä esittelyjä ja tervehdyksiä
seurasi katsaus hankkeen tuloksista, tavoitteista ja
edistymisestä. Partnerit osallistuivat keskusteluun
projektin uusimmista toimista ja tulevasta
kehityksestä. RESET -projekti on nyt siirtymässä
tärkeään oppimateriaalien kehittämisvaiheeseen.
Tästä syystä partnerit ovat tehneet paljon työtä
varmistaakseen, että kaikki tietävät tehtävänsä ja
vastuunsa. Partnerit analysoivat oppimateriaalien
sisältöjä ja sopivat tulevien tehtävien jakamisesta.
He analysoivat myös yhteistyön riskejä ja kehittivät
strategioita
näiden
riskien
välttämiseksi
varmistaakseen korkeatasoisten oppimateriaalien
tuottamisen. Kokouksessa keskusteltiin myös
tiedottamisesta ja projektin kaikkien tuotosten
edistymisestä.
Kaksipäiväisen
kokouksen
työskentelyn
tuloksena
hyväksyttiin
toimintasuunnitelma ja seuraavien kuukausien
aikataulu.

RESET-projekti nyt
RESET projekti on ollut käynnissä jo vuoden ajan.
Tänä aikana partnerit ovat työskennelleet
tutkimuksen parissa ja kehittäneet kehykset ja
rakenteet projektin tuotoksille, jotka nyt toimivat
perustana oppimateriaalien kehittämisprosessissa.
Nämä
kehykset
suunniteltiin
partneriorganisaatioiden suorittamien paikallisten
tutkimusten tulosten perusteella, jotta tuotokset
vastaisivat suoraan kohderyhmän tarpeita.
IO1: Räätälöity koulutusohjelma ikääntyville
työntekijöille
Partnerit
kehittävät
moduuleista
koostuvan
koulutusohjelman
tukeakseen
ikääntyvien
työntekijöiden pysymistä aktiivisina työntekijöinä.
Koulutusohjelmassa käsitellään kompetensseja,
joiden avulla työntekijät voivat kehittää taitojaan
sosiaalisina tutkijoina. Koulutus sisältää seuraavia
aiheita: vuorovaikutus ja viestintä, analyyttiset taidot,
organisaatiotaidot ja sosiaalisen tutkimuksen
tekeminen.
IO2: Digitaalinen osaamisen työkalupakki
RESET projektipartnerit aloittivat erityisiä digitaalisia
taitoja käsittelevien koulutusmateriaalien tuotannon.
Nämä materiaalit kehittävät tulevien sosiaalisien
tutkijoiden
verkossa
tapahtuvissa
työpöytätutkimuksissa,
verkkoviestinnässä,
projektin- ja ajanhallinnassa, tiimityöskentelyssä,
tietojenkäsittelyssä, dokumenttien kirjoittamisessa ja
tutkimuksen suorittamisessa tarvittavia digitaalisia
taitoja.

IO3:
Koulutusohjelma
ja
käsikirja
aikuiskouluttajille
Projektin
kolmas
tuotos
on
tarkoitettu
aikuiskoulutuksen ammattilaisille. Sen tavoitteena
on tutustuttaa heidät IO1 ja IO2 koulutusohjelmiin ja
tarjota tarvittavia taitoja opettamisen tueksi.
Koulutusohjelma tutustuttaa aikuiskouluttajat myös
verkko-oppimisympäristöön, verkkoturvallisuuteen ja
business canvakseen.
IO4:
Liiketoiminnan
kehittämisja
suunnittelukehys ikääntyville työntekijöille
Tukeakseen ikääntyvien työntekijöiden siirtymistä
palkkatöistä osa-aikaiseen yrittäjyyteen, partnerit
kehittävät räätälöidyn oppimiskehyksen, jota tukee
valikoima erilaisia työkaluja ja resursseja. Nämä
oppimismateriaalit
keskittyvät
liiketoiminnan
suunnitteluun ja kehitykseen liittyviin taitoihin sekä
maakohtaisiin
sääntöihin
ja
ikääntyvien
työntekijöiden mahdollisuuksiin perustaa yritys.
IO5: Verkko-oppimisportaali
Kaikki RESET projektin puitteissa tuotettavat
resurssit ja materiaalit tulevat olemaan kaikkien
saatavilla projektin verkko-oppimisalustalla. Partnerit
kehittävät parhaillaan alustaa, jossa kaikki
materiaalit ovat kootusti, jotta taataan avoin ja nopea
pääsy kaikille asiasta kiinnostuneille.

Koulutus Pariisissa
Aikuiskouluttajille suunnattu koulutustapahtuma
järjestetään Pariisissa, Ranskassa 18.- 22..
helmikuuta 2019. Jokainen partneri lähettää kolme
aikuiskouluttajaa viikon kestävään koulutukseen.
Koulutuksessa testataan kehitettyjen resurssien
soveltuvuutta aikuiskoulutukseen. Tapahtuman
tarkoituksena on osoittaa mahdollisuuksia laajentaa
ikääntyvien työntekijöiden työuraa sosiaalisen
tutkimisen alalla. Se on myös loistava tilaisuus
kansainväliselle yhdentymiselle ja parhaiden
käytäntöjen vaihtamiselle.

Kuinka otat yhteyttä RESET -projektiin...
Jos haluat liittyä sidosryhmiin, ota yhteyttä kotimaatasi edustavaan partneriin tai projektikoordinaattoriin
saadaksesi lisätietoja.

Vieraile verkkosivuillamme: https://resetproject.eu/ ja tykkää Facebook-sivuistamme:
https://www.facebook.com/resetproject.eu/

