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Lühiajaline töötajate ühine koolitusüritus. Palermo, Itaalia, 16. – 20. September 2019
Partnerid tutvustasid õppekava ja viisid selle lõpule ning testisid viit täiskasvanute koolitajate ja
eakate õppemoodulit.
1 – moodul: Interneti põhitõed – mis siis tegelikult on Internet?
2 - moodul: Kuidas tegutseda veebis turvaliselt – maksta, osta, teha pangatoiminguid hirmu
tundmata;
3 - moodul: Kuidas jagada teavet vastutustundlikult ja samas hoida seda privaatsena;
4 - moodul: Õppijate oskuste ja pädevuste hindamine;
5 - moodul: „Teadlikkuse suurendamine omandatud pädevuste valideerimise kohta“.
Partnerid arutasid ka OERi rakendamist ja töötab virtuaalse platvormi kallal. Päevakorras oli ka
pensionäride koolituse metoodika OER-i abil - programm, harjutused, hindamisvahendid.

Töö intellektuaalse väljundi 1 koolitusel "Digielu"
Partnerid arendasid koolituskursuse “Digielu” mooduleid ja tõlkisid need inglise keelest
riigikeeltesse - prantsuse, itaalia, kreeka, eesti, hispaania ja poola. OER-i kohandatud koolitusel
„Digielu” testiti täiskasvanute koolitajate juures (20 iga partneri riigist). Nüüd saavad
pensionärid projektimaterjale kasutada kas korraldatud koolituse ajal või isemajandatava
õppena.
Digitaalne koolituskursus: https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/

Levitamistegevus

DSC projekti levitamine Erasmus + strateegilise
partnerlusprojekti "Meedia ja infokirjaoskus täiskasvanute koolituses" osalejatele ja Horvaatia
elektroonilise meedia agentuuri töötajatele: https://www.zeneimediji.hr/ Horvaatias Zagrebis
26. veebruaril 2020.

Eesti ja Prantsuse partnerite levitamistegevus Erasmus +
strateegilise partnerluse projekti "SDGs ja ökoettevõtlus" raames Milanos 13. veebruaril 2020
koolituskursuse raames.

DSC projekti levitas Mitra France'i meeskond Erasmus +
projekti "DigiView" ajal Shkoderis, Albaanias. 5. september 2019.
Järgmiste kohtumiste kuupäevad
Riikidevaheline projektikoosolek Kreekas, Volos, toimub 1. aprillil 2020.
Viies partnerite kohtumine Eestis - esialgne tähtaeg on juunis 2020.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jälgi meid Facebookis: https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Erasmus+ strateegilise partnerluse projekt “Digitaalne Venur” 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 alates, 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. Partnerid loovad koolitajate jaoks õppemoodulid täiskasvanud õppijatega
töötamiseks.
Projekti partnerid:

Estonia

Poland

Italy

France

Spain

Greece

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
See document väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

