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Adults Acquiring Digital Skills
2015-1-FI01-KA204-008965
Toiminta-aika 1.9.2015 – 31.8.2017, tukisumma 183 340 €
Viiden eurooppalaisen aikuiskoulutusorganisaation yhteistyönä toteutettavan projektin tavoitteena
on luoda pysyvää yhteistyötä aikuisten parissa työskentelevien kouluttajien välille. Hankkeen myötä
voidaan kehittää kouluttajien digitaalisia opetusmetodeja ja materiaaleja ja tähdätä näin
aikuisopiskelijoiden digitaalisten taitojen paranemiseen.
Hankkeen konkreettisena tuotteena kehitellään blogipohjainen Digi4Adults työkalupakki, josta
kaikki asiasta kiinnostuneet kouluttajat voivat hakea tukea työhönsä. Digitaaliset taidot nähdään
merkittävänä työelämäkompetenssina ja yhteiskuntaan integroitumisen välineenä, joten hankkeella
on kouluttajien kompetenssin kasvamisen myötä opiskelijoiden elämässä suuri vaikutus.

Koordinaattori: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Säätiön omistama Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) on Suomen suurimpia
aikuiskoulutuskeskuksia. Perustehtävänämme on toimia ammatillisen osaamisen kehittäjänä ja
huolehtia, että työ- ja elinkeinoelämällä on ammattitaitoista työvoimaa. Yrityselämän käyttöön
tarjoamme liiketoiminnan kehittämispalveluita. TAKK toimii alueellisesti, valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti.
Kumppanit
Berufsförderungsinstitut Wien, Itävalta
BFI Wien on Itävallan johtavia ammatillisia aikuiskoulutusorganisaatioita, joka keskittyy
työvoiman ammatillisen kompetenssin kasvattamiseen, sekä eri kohderyhmien integroimiseen
takaisin työelämään ja yhteiskuntaan.
CEPA San Bartolome de Tirajana, Espanja
Espanjan opetusministeriön alainen aikuiskoulutusorganisaatio tarjoaa sekä perus- että toisen asteen
koulutusta monikulttuurisessa ympäristössä Gran Canarialla. Koulukseen osallistujat tulevat usein
matalammista sosioekonomisista oloista, ja koulutusta tarjotaan myös mm. vankiloissa.
Sundsvalls kommun, Ruotsi
Sundsvallissa aikuiskoulutusta järjestetään lukuisissa eri kouluissa. Opetusta on tarjolla eripituisia
jaksoja erilaisille erityisryhmille, mm. perusopetusta aikuisille maahanmuuttajille ja täydentävää
toisen asteen koulutusta yksilöille.
VUC Storstrøm, Tanska
Tanskan opetusministeriön alainen aikuiskoulutusorganisaatio tarjoaa aikuisten perusopetusta ja
jatko-opintoihin tähtäävää koulutusta. VUC Storstrøm on erikoistunut lukihäiriöstä kärsivien
opiskelijoiden opettamiseen sekä verkossa tapahtuvaan oppimiseen.

IDEAL – Integrating Digital Education in Adult Literacy
2015-1-FI-1-KA204-009084
Toiminta-aika 1.9.2015 – 31.8.2017, tukisumma 197 851 €
IDEAL – Integrating Digital Education in Adult Literacy -hankkeessa partneriorganisaatiot
kuudesta eri maasta kehittävät uusia malleja tieto- ja viestintätekniikan integroimiseksi
aikuisopetukseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat aikuiskouluttajat ja ohjaajat, jotka työskentelevät
syrjäytymisvaarassa olevien oppijoiden, kuten työttömien tai erityisopiskelijoiden kanssa. Suomesta
mukaan osallistuvat erityisesti maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen kouluttajat ja opiskelijat.
Tarvekartoituksen pohjalta hankkeessa tuotetaan mm. videotutoriaaleja ja ohjeita sisältävä
työkalupakki, joka on verkossa saatavilla. Hanke rohkaisee kouluttajia käyttämään innovatiivisia
metodeja arkipäivän opetuksessa ja siten parantamaan aikuisten digitaalisia perustaitoja ja
osallisuutta yhteiskunnassa.
Koordinaattori: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän
osaamista Länsi-Uudellamaalla. Lisäksi Luksia tarjoaa aikuisille maahanmuuttajille
kotoutumiskoulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta.
Kumppanit
Stichting ROC West-Brabant, Alankomaat
ROC West-Brabant tarjoaa korkealaatuista koulutusta kaikenlaisille opiskelijoille taustaan
katsomatta. Perus- ja ammatillisella koulutuksella sekä laajalla kurssitarjonnalla pyritään
mahdollistamaan opiskelijoiden työllistyminen myös kansainvälisesti, sekä tarjoamaan avaimet
urakehitykseen ja alati muuttuvassa maailmassa pärjäämiseen.
Scholengroep 1 Antwerpen, Belgia
Avoin oppimiskeskus tarjoaa yksilöllistä ja innovatiivista aikuisopetusta useassa eri toimipisteessä.
Valittavana on mm. kielten tai tietotekniikan kursseja maahanmuuttajille, aikuisten perusopetusta,
kieliä, yrittäjyyttä ja myös asiantuntijoille suunnattuja teemakursseja.
Fondazione Mondo Digitale, Italia
Voittoa tavoittelematon koulutusorganisaatio FDM tekee paljon yhteistyötä lukuisten eri tahojen,
kuten yliopistojen ja yritysten kanssa. FMD pyrkii tutkimaan ja kehittämään koulumaailmaa ja
erityisryhmien opetusta, sekä luomaan konkreettisia työkaluja näiden alueiden parantamiseen.
Kildare and Wicklow education and training board, Irlanti
Kildare and Wicklow education and training board tarjoaa alueellaan perusasteen opetusta lapsille,
sekä runsaasti erilaisia osa- ja täysipäiväisiä koulutuksia aikuisopiskelijoille aina perusopetuksesta
takaisin työelämään integroiviin koulutuksiin saakka. Pääkohderyhmiä ovat mm.
pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja erityistarpeita omaavat kohderyhmät.
Arendal voksenopplaering, Norja
Arendalin aikuiskoulutuskeskus tarjoaa koulutusta monenlaisille opiskelijoille erilaisista

lähtökohdista. Arendalissa pyritään mm. auttamaan maahanmuuttajia integroitumaan työelämään ja
yhteiskuntaan, sekä tarjoamaan koko työväestölle lisäkoulutusta työelämän muutoksessa mukana
pysymiseksi.
________________________________________________________________________________

Teaching and Learning for Life in Europe
2015-1-FI01-KA204-009071
Toiminta-aika 1.9.2015 – 31.8.2017, tukisumma 140 581 €
Viiden aikuiskoulutusorganisaation yhteishankkeen taustalla on ollut pyrkimys yhdistää
aikuiskoulutusorganisaatioiden osaaminen ja ammattitaito, jotta uudenlaisissa, nopeasti muuttuvissa
opetus- ja oppimisympäristöissä olisi helpompaa pysyä mukana.
Ideana on yhdessä löytää ja jakaa hyviä käytäntöjä eri kohderyhmien opetukseen –
yhteistyöprojektin aikana on tarkoitus tavoittaa 500 opettajaa ja opiskelijaa eri maissa ja päivittää
heidän opetusmetodejaan vastaamaan mm. globalisaation ja digitalisaation mukanaan tuomiin
uusiin vaatimuksiin.
Hankkeen aikana toteutetaan mm. kunkin partneriorganisaation järjestämiä teemakoulutuksia, sekä
konkreettisena lopputuotteena ideapankki projektin omille nettisivuille, jossa jokainen voi vapaasti
käydä tutustumassa hankkeen aikana tuotettuun materiaaliin.
Koordinaattori: Keravan Opisto
Keravan Opisto on kaupungin omistama monipuolinen kansalaisopisto, joka järjestää eri
ainealueiden kursseja, luentoja ja tapahtumia Keravan ja muiden kuntien asukkaille. Opisto tarjoaa
myös tilauskoulutuksia yrityksille ja yhteisöille. Opisto on aktiivisesti mukana paikallisissa ja
kansainvälisissä kehittämishankkeissa.
Kumppanit
Sihtasutus Tuuru, Viro
Tuuru pyrkii kehittämään Hiidenmaan yhteisöä tarjoamalla tukea ja konsultointipalveluja alueen
kunnille, yrittäjille ja organisaatioille. Se tarjoaa myös koulutuspalveluja eri tarkoituksiin ja eri
kohderyhmille, mm. kieli-, käsityö- ja yrittäjyyskursseja, sekä työttömille suunnattua toimintaa.
Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V., Saksa
Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V. on alueen kansanopistojen
maakuntayhdistys, jonka tehtävänä on tarjota koulutusmahdollisuuksia jäsenorganisaatioille ja
heidän henkilökunnalleen.
Rogaland skole og bediftsutviklingforening, Norja
RSBD:n tehtävänä on vahvistaa yhteyksiä Rogalandin alueen koulujen ja yritysten välillä, sekä
edistää yhteistyötä myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. RSBD toteuttaa mm.
kehitysprojekteja kouluille ja yrityksille paikallisesti ja kansainvälisesti, sekä tarjoaa erilaisia
kursseja koulutuksen ja liikemaailman ammattilaisille.

Midstod simenntunar a sudurnesjum, Islanti
MSS on koulutusinstituutio, joka tekee yhteistyötä alueen koulujen, yliopistojen ja yritysten kanssa.
MSS tarjoaa harrastekursseja ja järjestää aikuiskoulutusta tähdäten mm. ammatilliseen kasvuun ja
työllisyyden paranemiseen. Toiminnan erityiskohteena ovat opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet
lukiota.
________________________________________________________________________________

Handmade Wellbeing - Collaborative learning in craft and welfare interfaces
2015-1-FI01-KA204-009009
Toiminta-aika 1.9.2015 – 31.8.2017, tukisumma 221 140 €
Kansainvälinen ja monitieteellinen tutkimus- ja kehittämisprojekti tukee taide- ja
käsityöammattilaisten
mahdollisuuksia
hyödyntää
ammattitaitoaan
sosiaalija
terveydenhuoltopalvelujen parissa. Tavoitteena on laajentaa ja kansainvälistää näin heidän
työllistymiskenttäänsä, sekä kehittää innovatiivisia terveydenhuoltopalveluja, joissa taide, käsityö ja
luovuus ovat yhteydessä hyvinvointiin. Hanke keskittyy uudenlaisten opetusmetodien luomiseen ja
levittämiseen, sekä taiteen, käsityön ja hyvinvoinnin yhteyden tutkimiseen. Saatuja tuloksia tullaan
julkaisemaan yhteiseen käyttöön hankkeen omilla nettisivuilla, sekä myös kansainvälisissä
tieteellisissä julkaisuissa.
Koordinaattori: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, käsityötieteen koulutus
Kumppanit
Tartu Ulikool, Viro
UT Viljandi Culture Academy kuuluu Tarton yliopistoon. Se tarjoaa yliopistotasoista koulutusta
erikoistuen erityisesti kulttuuriaineisiin, kuten teatteriin, tanssiin, käsitöihin ja musiikkiin.
uniT – Verein für Kultur an der Karl-Franzens-Universität Graz, Itävalta
Kunstlabor Graz kuuluu Grazin yliopiston uniT-taideyhdistykseen. Se koostuu monitieteellisestä,
eri aloja edustavasta tiimistä – mukana on mm. taiteen ja koulutuksen ammattilaisia. Kunstlabor
Graz toteuttaa erilaisia taideprojekteja kohteenaan erityisesti nuoret, vanhukset ja maahanmuuttajat.
Superact C.I.C., Iso-Britannia
Superact on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan taiteen avulla
mm. parantamalla projekteihin osallistujien hyvinvointia, osallisuutta ja työllistymismahdollisuuksia.

