1. Kolmen sähköisen oppimisen kurssin kehittäminen.
a. Kurssit tuotetaan ja räätälöidään ikäihmisten
oppimistarpeisin viidessä Euroopan maassa
b. Kurssit sisältävät multimediaan painottuvia
didaktisia elementtejä
2. Yhden verkko-ohjaajille suunnatun, seniorioppijoiden yksilölliseen ja intensiiviseen tukemiseen tähtäävän kurssin toteutus.
3. ”EHLSSA-laatukartan” kehittäminen; laatukarttaan sisältyy:
a. keskeisiä seikkoja seniorioppien
verkkokurssien laatimisessa
b. suuntaviivoja tulevien kurssien
suunnitteluun
4. Euroopan kotiopiskelupalvelun luominen
5. EHLSSA-yhdistyksen perustaminen
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Tärkeimmät tuotokset ovat:

EHLSSA partnerit:

Eurooppalainen kotiopiskelupalvelu Senioriyhdistyksille

EHLSSA:n tuotokset

www.ehlssa.odl.org

www.ehlssa.odl.org

Mikä EHLSSA on?

EHLSSA:n tavoitteet

Euroopan kotiopiskelupalvelut

EHLSSA projektin- European Home Learning Service
for Seniors Association (Euroopan kotiopiskelupalvelu senioriyhdistyksille) tavoitteena on tarjota
ikäihmisille aikuiskoulutusta Euroopan laajuisessa
erityisesti tähän tarkoitukseen muokatussa oppimisympäristössä, Euroopan kotioppimis- palvelussa. Palvelu sisältää oppimisympäristön, senioreille
suunnattuja kursseja sekä verkko-tutorin tukimahdollisuuden.

Hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa ikäihmisten verkko-osallistumista tarjoamalla heille
uusia oppimismahdollisuuksia, koska monet eurooppalaiset ikäihmiset ovat jääneet sähköisten
palveluiden ulkopuolelle.

EHLSSA-palvelu takaa, että ikäihmisillä on pääsy
hyvin suunniteltuun oppimisympäristöön, joka:
•

johdattaa oppijan uusien teknologioiden maailmaan kokonaisvaltaisesti, askel askeleelta edeten,

Digitaalinen osaaminen antaa ikäihmiselle sekä
muodollisessa että epämuodollisessa kanssakäymisessä tarvittavia taitoja, jotka edistävät
henkilökohtaista voimaantumista ja yhteiskuntaan
osallistumista. Pääsy käytännön elämää helpottaviin
oppimisohjelmiin voidaan varmistaa kehittämällä
yhtenäistä oppimisinfrastruktuuria. Tarjoamalla
suuntaviivoja kurssien soveltamiseen ja toteuttamiseen hanke helpottaa myös tulevien kurssien
kehitystyötä.

•

tarjoaa aktiivista reaaliaikaisia (chattien kautta)
ja ei-reaaliaikaisia (foorumien, sähköpostien,
henkilökohtaisten viestien, materiaalien vaihdon
kautta) oppimismahdollisuuksia,

•

tukee tehokkaasti itseohjautuvaa oppimista,

•

auttaa ikäihmistä voittamaan ikääntymiseen
liittyviä esteitä,

•

tarjoaa hyvin järjestetyn tutor-järjestelmän,

•

yhdistää monia multimediaelementtejä ( havaintoesityksiä, ääni- ja kuvaesimerkkejä, vuorovaikutteisia harjoituksia),

•

on mukautettu ikäihmisten kiinnostuksen
kohteisiin, tarpeisiin ja toiveisiin, ja

•

mahdollistaa kommunikoinnin kansallisten ja
alueellisten kontaktipisteiden kanssa.

EHLSSA edistää ikäihmisten digitaalista osallisuutta
ja tukee kohderyhmää tehokkaasti ja yksilöllisesti
sellaisten TVT-taitojen (tieto- ja viestintätekniikan
taitojen) saavuttamisessa, joita tietoon pohjautuvassa
nyky-yhteiskunnassa tarvitaan. Ikäihmiset kohtaavat
kuitenkin usein esteitä käyttäessään verkkopalveluita,
ja osaavia ja itseohjautuvia tietotekniikan käyttäjiä
heidän joukossaan on vähän.
Euroopan kotiopiskelupalvelu toimii aluksi viidessä
Euroopan maassa (Suomessa, Ranskassa, Saksassa,
Irlannissa ja Espanjassa) alueellisine yhteyspisteineen.
Myöhemmin toimintaa laajennetaan muihin Euroopan maihin ja kurssitarjontaa laajennetaan.

Luomalla paikallisia, alueellisia ja kansallisia organisaatioverkostoja seniorioppijoille tarjotaan
muutakin kuin pääsy keskitettyyn EHLSSA-palveluun. Hanke pyrkii tukemaan myös osallistumista paikallisesti ja alueellisesti järjestettyihin palveluihin.
Kaikki edellä mainitut komponentit ovat omiaan
edistämään aktiivista ikääntymistä.

Tätä hanketta rahoittaa Euroopan komissio. Tämä julkaisu kuvastaa vain kirjoittajan näkemyksiä eikä komissiota voida pitää vastuussa tämän julkaisun sellaisesta käytöstä, mikä saatetaan tehdä sen sisältämistä tiedoista

