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Erasmus+ strateegilise partnerluse projekt “Digitaalne Vanur” keskendub 65-aastaste ja
vanemate eakate täiskasvanute koolitusele ja heaolule. Need inimesed on digitaalsete oskuste
osas ebasoodsas olukorras, kuna kuigi nooremad põlvkonnad omandavad neid oskusi
praktiliselt lapsepõlvest, ei olnud vanematel inimestel seda võimalust lihtsalt seetõttu, et
arvutit ja Internetti ei olnud nende kasvamise ajal olemas ning digitaalset pädevust ei olnud.
kaasatud nende haridusteesse.
Isegi need inimesed, kes on ülikooli lõpetanud, kuuluvad digitaalsete pädevuste valdkonnas
madala kvalifikatsiooniga töötajate rühma. See asjaolu piirab tõsiselt nende elu, takistades neil
pensionil olles oma aega täiel määral ära kasutada.
Lisaks pööratakse tänapäeval kõige rohkem tähelepanu noorte harimisele ja kui seenioridele
korraldatakse arvutiklasse, ei ole need tavaliselt kuidagi kohandatud selle sihtrühma
konkreetsetele vajadustele. Need on põhilised ja tehnilised, nagu ka kõik muud IT-klassid
algajatele, hoolimata nende vanusest ja võimetest.
Projekti eesmärgid on:
o laiendada täiskasvanute koolitajate pädevusi, koostades avatud haridusressursi (OER), mis
sisaldab uuenduslikku ja kohandatud õppekursust “Digielu”;
o täiustada täiskasvanute koolitajate pädevusi, pakkudes neile digitaalsete lugude jutustamise
metoodikat ebasoodsas olukorras olevate õppurite, eriti pensionäride koolitamisel;
o arendada täiskasvanute koolitajate ja pensionäride vajadustele vastavat OER-i, et toetada
mõlema rühma digioskuste suurendamist;
o levitada tulemusi, et jõuda võimalikult paljude täiskasvanute koolitajate ja pensionärideni
kogu Euroopa Liidus.

Sihtrühmad:
o täiskasvanute koolitajad (kaasa arvatud mitteprofessionaalid, kes töötavad mitteformaalses
haridusasutuses, täiskasvanute koolituskeskustes, täiskasvanute koolides, 3. vanuse ülikoolides,
sotsiaalkeskustes, ühingutes, vabatahtlikes organisatsioonides, täiskasvanute koolitajates vabakutselistena), kes töötavad ebasoodsas olukorras õppijatega, eriti eakatega ,
o õppurid ebasoodsas olukorras olevatest rühmadest, eriti pensionärid vanuses 65 aastat ja
vanemad.
Käivitusprojekti kohtumine Prantsusmaal Nizzas 26. – 27. Oktoobril 2018
Partnerid tutvustasid oma organisatsioone, arutasid samm-sammult projekti tegevusi,
finantsaspekte, partneritevahelist suhtlust, seire-, hindamis- ja levitamiskava. Avakohtumise
korraldas MTÜ MITRA FRANCE.
Enne kohtumist allkirjastasid partnerid kahepoolsed lepingud. Kohtumise käigus vaatavad nad
üle ja kinnitavad juhtimisplaane, riskihindamisplaani ning eriti täiskasvanute koolitajate ja
pensionäride kaasamise viise projekti algusest peale.
Partnerid määrasid rollid ja vastutuse, arutasid projekti veebisaidi, logo, lendlehe ja plakati
väljatöötamist, õppekava ülesehitust ja sisu.
Poola partner korraldas AdminProject süsteemi lühikoolituse.

Jälgi meid Facebookis: https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/

Teine riikidevaheline kohtumine. Rzeszow, Poola, 21. veebruar 2019
Kohtumise korraldas Danmar Computers. Pavel Smulski ja Margaret Miklosz tutvustasid Kreeka
partneri (UTH) koostatud õppekava versioone 1 ja 2 koolituskursuse eesmärkide ja eesmärkide
osas. Sellele järgnes 4 lühiettekannet iga õppekava mooduli 1, 2, 3 ja 4 osas seni tehtud töö
kohta.
Partnerid vaatasid hindamise tulemusi ja soovitusi ning arutasid moodulite sisu väljatöötamise
üksikasjalikke plaane. Lisaks hindasid partnerid oma ajakohast koostööd ja suhtlemist ning
uurisid eriti tähelepanelikult iga partneri levitamist ja sihtrühmade kaasamise protsessi.
Levitusrühm hindas iga partneri tegevusi ja pakkus välja konkreetsed meetmed nende
parendamiseks. Kõik partnerid leppisid kokku, et DSC projekt tuleks avalikustada iga partneri
enda veebisaidil ja administraatori saidile üles laaditud ekraanipildid.

Järgmise koosoleku kuupäevad:
Kolmas partnerikoosolek, mis oli eelnevalt kokku lepitud – 24.05.2019.
4. partnerite kohtumine (Kreeka) - ajutine kuupäev on aprill 2020.
5. partnerite kohtumine (Eesti) - esialgne kuupäev on juunis 2020
Kolmandat riikidevahelist kohtumist korraldab C4E Hispaanias mais 2019. Peamine eesmärk on
moodulid enne OER-i katsetamiseks täiskasvanute koolitajatele ülevaatamist ja selle
katsetamise üksikasjalikku kavandamist. Järgmine täiskasvanute koolitajate ja pensionäride
testimisvoor DST-de koolituse ja tööna kavandatakse lühiajalise personali ühisel koolitusel
Itaalias.
Ingliskeelne sisu valmib ja rakendatakse veebis, plaanid käsiraamatu koostamiseks tehakse.
Partnerid kavandavad ka koolitusürituse korraldamist. Hinnatakse ajakohaseid tegevusi ja
koostööd (tutvustatud on hindamisrühma aruanne), kavandatakse järgmisi tegevusi, sealhulgas
levitamine ja kasutamine ning jätkusuutlikkuse kava koostamine.

Levitamistegevus

DSC projekti levitamine Erasmus + projekti "Meediapädevus
täiskasvanuhariduses" raames Hispaanias El-Rompidos toimuva lühiajalise personali ühise
koolituse raames. Märts 2019.
Eesti partnerilt Facebookis levitamine
https://www.facebook.com/Eesti-People-to-People-1040259346025140/
ja Eesti People to People veebisait http://www.ptpest.ee/8125.html
Levitamine Poola partnerilt
https://danmar-computers.com.pl/en/projekty-realizowane/eu/digital-seniorcitizen/?fbclid=IwAR3K0up9WZPsYbC7b-cnHrqjxXJhFN4mljt3ZfZ2kkIfVLrjl4aLHN9s9h4
Levitamine Kreeka partnerilt
http://cie.uth.gr/current-projects/erasmus-strategic-partnerships/
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