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TERVETULOA LUKEMAAN
PAST-TIMES -PROJEKTIN III
UUTISKIRJETTÄ!
Tämä uutiskirje käsittelee:
• PAST-TIMES -projektin viimeaikaista

MITÄ OLEMME JO
SAAVUTTANEET?
Toisen

Ranskassa

toimintaa

pidetyn

• Tiedotustapahtumiamme

kansainvälisen

• 3. kansainvälistä

partnerikokouksen jälkeen JKPeV, FIP ja INNEO
ovat

työskennelleet

digitaalisia

tuottaakseen

materiaaleja,

jotka

partnerikokoustamme

joukon

käsittelevät

sosiaalisen median tuotantoa ja johtamistaitojen
kehittämistä.
Lisäksi E-SENIORS & FIP ovat kehittäneet
räätälöidyn

koulutusohjelman

tukemaan

suullisen historian tallentamista ja julkaisemista
nykypäivän mediakeskeisessä maailmassa.
PAST-TIMES
tärkeään

-projekti
vaiheeseen,

on

nyt
jolloin

siirtymässä
kaikki

oppimateriaalit viimeistellään ja käännetään
partnerikielille. Tästä syystä partnerit pyrkivät
varmistamaan, että kaikki tuntevat tehtävänsä ja
vastuunsa hyvin

TIEDOTUSTAPAHTUMAT
•
•

Animointityöpajat tullaan pitämään jokaisessa
partnerimaassa huhti-toukokuussa 2020.
Nämä tapahtuvat tarjoavat kaikille partnereille
mahdollisuuden julkistaa projektin kehittämän
koulutusmateriaalit paikallisyhteisöissään ja ja
tarjota kyseisiä materiaaleja muille kouluttajille
käytettäviksi
omiin
paikallisiin
integraatioprojekteihinsa.
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3. KANSAINVÄLINEN
PARTNERIKOKOUS
ESPANJASSA
KOKOUS SEVILLASSA,
ESPANJASSA
Projektin
kolmas
kokous
järjestettiin
Sevillassa, Espanjassa 7. marraskuuta 2019.
Kokousta isännöi Sevillan yliopisto.
Kokouksen tavoitteena oli tarkastella projektin
ensimmäisen vuoden kehitystyön tuloksia sekä
suunnitella

kaikkien

koulutusmateriaalien

tuotantoa ja pilotointia partnerimaissa.
Suurin

osa

keskusteluun

kokouksen
tähän

ajasta

mennessä

käytettiin
kehitetyistä

tuotoksista, sekä siihen, mitä toimia tarvitaan
yhteistyön laadun, tehokkuuden ja vaikutusten

ISÄNTÄPARTNERI
Kolmannen kansainvälinen projektikokous järjesti
espanjalainen partneri – Sevillan yliopisto.
Sevillan yliopisto on perustettu vuonna 1505.

parantamiseksi.

Yliopistolla

on

Brysselissä pidettävän kokouksen ajankohdasta

hallinnoin

mm.

sekä

koulutukseen liittyviä eurooppalaisia hankkeita.

Partnerit

sopivat

Saksassa

seuraavan
pidettävän

kansainvälisen
Kansainvälisen

kansainvälinen
aikuis-

ja

keskus,

joka

korkea-asteen

koulutuksen kestosta ja sisällöstä. Kokous pidettiin
mukavassa ilmapiirissä ja työnjako oli selkeää
tulevien tehtävien osalta.

SEURAAVAKSI…
Työmme projektin parissa jatkuu. Neljäs
kansainvälinen partnerikokous pidetään 5.-6.
toukokuuta 2020 Aveirossa, Portugalissa.

MISTÄ LÖYDÄT
MEIDÄT?

Vieraile verkkosivuillamme:
www.past-times.eu
Seuraa meitä Facebookissa:
https://www.facebook.com/
past.times.eu/
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