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Ik 1

«Seniors On-line» projekt – võimalus elukestvaks õppeks!
Lähiminevikus on toimunud ühest
küljest küllaltki kiire elnikkonna vananemine ja
teisest küljest moodsa ühiskonna uuel
tehnoloogial põhinev kiire areng. Sellise
sotsiaalseid, majanduslikke ja arengulisi
väljakutseid esitava globaalse demograafilise
nihkega toime tulekuks on vaja uusi oskusi
nagu IT ja inglise keel (kui lingua franca).

«Seniors
On-line»
projekti
eesmärgiks
on
erinevatest
Põhja-ja
Baltimaadest pärit seenioride inglise keele ja
IT oskuste parendamine aitamaks neil ületada
eelpoolnimetatud
oskuste
kasutamist
pärssivaid
hirme.
Projekti
tulemina
koostatakse integreeritud õppeprogramm ning
e-raamat keele-ja arvutiõppe metoodika
kohta.
Inglise
keele
ja
IT
oskuste
omandamine
avab
seenioridele
uusi
õppimisvõimalusi ning toetab seeläbi aktiivset
vananemist ja osalemist ühiskondlikus elus.

Arutelu projekti avakoosolekul Helsingis

12 - 13. novembril 2015 kohtusid
kõigi nelja projektis osaleva partnerriigi
esindajad projekti avakoosolekul Soomes,
Helsingis, pannes aluse edsisele edukale
koostööle «Seniors On-line» projekti raames.
Kohtumisel
arutasid
partnerorganisatsioonide esindajad mitmesuguseid
projekti elluviimisega seotud küsimusi.
Vahetult enne projekti avakoosolekut valmis
ka projekti koduleht. Koosoleku käigus
tutvustasid
partnerorganisatsioonide
esindajad ka iga partnerriigi sotsiaalseid
partnereid kes on kaasatud aitamaks projekti
eesmärke saavutada. Kohtumisel arutati ka
integreeritud õppeprogrammi koostamist.
Partnerorganisatsioonide esindajad tutvusid
ka Helsingi Linnaraamatukogu ja Soome
Töötajate Hariduse Assotsatsiooni (Workers'
Educational
Association
of
Finland)
peakorteriga.
Projekti
partnerorganisatsioonide
esindajad leppisid kokku järgmise kohtumise
07-08. aprillil Riias (Läti).

Partnerorganisatsioonide esindajad Helsingi
Linnaraamatukogus nr 10

Lisainfot saab igas projekti partnerriigis kohlikult partnerorganisatsioonilt.
Kontaktinfo leiate projekti kodulehelt:
WWW.SENIORSONLINE.EU
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«Seniors On-line» - nelja
rahvusvahelise organisatsiooni
partnerlus
«Seniors On-line» projekti viivad
ellu
neli
Põhja-ja
Baltimaade
organisatsiooni:

www.sih.lt
SIH on üks suuremaid ja kõrgemalt
hinnatud keeltekoole Vilniuses. SIH on
osalenud
paljudes
rahvusvahelistes
projektides.

www.tallinnlc.ee
TLC on keeltekool Tallinnas, mis
pakub inglise keele kursuseid nii
täiskasvanutele kui ka lastele. Kool on
osalenud
mitmetes
rahvusvahelistes
projektides.

Ik 2

Sotsiaalsed partnerid
Sotsiaalne partner Eestis - Tallinn
University of the Third Age / Tallinna
Kolmanda Nooruse Rahvaülikool (TKNR) –
koolituskeskus seenioridele. TKNR on
töötanus Eesti Pensionäride Liidu egiidi all
alates 1993.a., pakkudes seenioridele
erinevaid kursuseid ja julgustades neid
seeläbi aktiivselt elus kaasa lööma.

Tallinn Language Centre
Tallinn Language Centre (TLC) on
1993.a. asutatud keeltekool Tallinnas, mis
pakub peamiselt inglise keele kursuseid nii
täiskasvanutele kui ka lastele väga erinevatel
keeleoskuse tasemetel.
TLC kuulub rahvusvahelisse keeltekoolide
organisatsiooni International House World
Organisation (IHWO) millel on rohkem kui
60-aastane võõrkeelte õpetamise kogemus.
Kool on rohkem kui 20-e tegevusaasta
jooksul osalenud mitmetes rahvusvahelistes
koostööprojektides.

www.eurofortis.lv
Assotsiatsioon
«Biedrība
Eurofortis» on multikultuurne MTÜ mille
eesmärgiks on elukestva õppe edendamine
koolides, asutustes ja ühiskonnas tervikuna
toetades erinevate oskuste arendamist.

www.anmiro.net
ANMIRO OY missiooniks on aidata
kutseõppeasutusi
ja
firmasid
rahvusvaheliste
projektitaotluste
koostamisel ja projektijuhtimisel.

WWW.SENIORSONLINE.EU

Veel üks NordPlus projekt milles TLC on osalenud:
“Still Active” – projekti eesmärgiks oli seenioride
inglise keele ja infotehnoloogia alaste teadmiste
parendamine, et seeläbi tõsta seenoiride üldist
elukvaliteeti.

