
 

        

“Digital Senior Citizen”
“Digitaalne vanur”

Erasmus + strateegilise partnerluse projekt
2018-1-FR01-KA204-047895

UUDISKIRI №2
Märts - August 2019

Kolmas riikidevaheline projektikohtumine. Cala Dor, Mallorca. 24. 
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Projekti partnerid arutasid käimasolevaid tegevusi ja kavandasid edasisi 
samme. Peamine eesmärk oli enne moodulite katsetamist lühiajalise 
ühiskoolituse koolitustel Itaalias õppemoodulid üle vaadata. Lepiti kokku, et 
moodulite 1, 2, 3 ja 5 õppimine peab olema lõpule jõudnud juuni lõpuks, 
seejärel peab Hispaania partner need üle vaatama. Seejärel antakse C4E-le 
hinnangu andmiseks kaks nädalat kuni juuli lõpuni (moodul 4).

Partnerid arutasid levitamistegevusi. Lepiti kokku, et DSC projekt tuleks 
avalikustada iga partneri enda veebisaidil ja administraatori saidile üles 
laaditud ekraanipildid.

   



   

Järgmiste kohtumiste kuupäevad

Itaalias Palermos toimuva koolituskursuse kuupäevad on 15. 
September (saabumispäev) – 
21. September (lahkumispäev), 2019.

Riikidevaheline projektikoosolek Kreekas, Volos, toimub 1. Aprillil 
2020.

Kohalikud tegevused

28. juunil toimus CESIE-l suurepärane kohtumine Missione Jesus - 
Associazione di Promozione Sociale külalistega, et arutada tehnoloogiat ja 
heaolu lühikese ja nauditava mitteametliku tegevuse ajal. Üritus on 
edaspidiseks DSC projektiga seotud tegevuste etaloniks.artner meeting in 
Estonia – provisional date June 2020.

      

Töö koolituskursusel "Digielu"

Projekti Intellektuaalne väljund 1 põhieesmärk on välja töötada 
koolituskursus '' Digielu '', mis on pühendatud täiskasvanute koolitajatele 
didaktilise tööriistana seenioride koolitamisel, kuid ka osa sellest (moodulid 
1-3) saavad kasutada seeniorid kas organiseeritud koolituse ajal või 
isehajutatava õppena. See intellektuaalne väljund O1 vastab otseselt projekti



eesmärkidele. See koosneb viiest täiskasvanute koolitajate moodulist (3 
neist on mõeldud ka pensionäridele), mida rakendatakse avatud 
õppematerjalina.

Kursuse "Digielu" moodulid sisaldavad:
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“.

Eeldatakse, et OER kasutamise kaudu tõusevad täiskasvanute koolitajad 
oma digipädevused ja nende pakutav koolitus on tõhusam. Samuti 
loodetakse, et pensionärid ei karda enam digitaaltehnoloogiaid ja hakkavad 
oma igapäevaelus kasutama veebipõhiseid tööriistu - seega teevad nad 
pangandust või veebis sisseoste ja tegelikult muutuvad nende elu 
mugavamaks, kuid nad ei tunda end digitaalselt tõrjutuna.

Ülekantavuse potentsiaal: Kursust saavad kasutada mitte ainult seenioridega
töötavad koolitajad, vaid ka kõik muud ebasoodsas olukorras olevad rühmad,
kes ei tunne veebimaailma erinevatel põhjustel (madal kvalifikatsioon ja 
oskused, vaesus jne). Lisaks on hindamise või valideerimise mooduleid 
võimalik mudelina kasutada täiskasvanute või kutsehariduse erinevates 
sektorites. Loodud ja hinnatud kursuse õppekava võib olla ka näide erinevate
koolitusmaterjalide ettevalmistamiseks erinevatele sihtrühmadele.

Levitamistegevus

   

DSC projekti levitamine Erasmus + projektiseminaril «Kultuuripärand tõuseb!» 10. 
juuni 2019, Guadeloupe, Prantsusmaa.
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

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

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.
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