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TERVETULOA ON-CALL PROJEKTIN KOLMANTEEN
UUTISKIRJEESEEN!
Uutiskirjeessä kerromme seuraavista aiheista:
•

Viimeisimmät saavutuksemme ja
tämänhetkiset tehtävät projektin parissa

•

Kolmas partnerikokous

•

Projektin tiedotustapahtumat

MITÄ OLEMME SAANEET
AIKAISEKSI?
Puolassa

helmikuussa

TULOSSA SEURAAVAKSI…
Työmme projektissa jatkuu:

järjestetyn

toisen

•

AKLUB, INNEO, DANTE, KHEM, Hub

partnerikokouksen jälkeen ISQ, BWC, KHEM ja Hub

Karelia

Karelia ovat työskennelleet tuottaakseen sisältöjä

opetussuunnitelman

‘Hyvinvointineuvojan

perehdytyskoulutusresurssit ja IO3:n

opetussuunnitelman

koulutusohjelmaan’
puitteissa

tunnistettujen

ja

ISQ

kääntävät
sisällöt,

oppimissisällöt

kaikille

taitojen, tiedon ja osaamisen rakentamiseksi.

partnerikielille

sekä

BWC, AKLUB and DANTE ovat lisäksi kehittäneet

mediasisältöihin

perehdytyskoulutusohjelmaa

uuden

opetussuunnitelman hyödyntämisen. Sillä välin FIP
ja

INNEO

tuottivat

kaikki

Oppimissisällöt tulevat saataville Hub Karelian
kehittämässä verkko-oppimisympäristössä.

-

IO2

projektin
äänittävät
tarvittavat

äänimateriaalit
•

Hub

Karelia

saattaa

valmiiksi

oppimisympäristön kehitystyön ja vie

36

minioppimissisältömuotoista resurssia englanniksi.

IO1

koulutussisällöt verkkopalveluun.
•

Projektin
järjestetään

seuraava

Kaşissa,

toukokuussa 2020.

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, która odzwierciedla
jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji zawartych w tych publikacjach.

partnerikokous
Turkissa,

PROJEKTIN
KOLMAS
PARTNERIKOKOUS
KROATIASSA

KOKOUKSEN AIKATAULU
ON-CALL

-projektikonsortio

tapasi

kolmannen kerran. Kokous aloitettiin yleisillä
esittelyillä ja tervehdyksillä. Sovitun aikataulun
mukaisesti partnerit pitivät lyhyen katsauksen
projektin

tuotoksista,

tavoitteista

ja

menetelmistä.
Suurin osa kokouksen ajasta käytettiin
keskustelemiseen
projektin
edellisten
kuukausien aikana kehitettyihin materiaaleihin
liittyen.
Partnerit sopivat lähestymistavoista ja sopivat
seuraavan kansainvälisen partnerikokouksen
ja Skype-kokousten aikatauluista sekä
tiedotustapahtumien kestosta ja sisällöstä.
Loppuosa kokousta käytettiin projektin
seuraavien kehitysvaiheiden ja kehitettyjen
tuotosten levittämisen suunnittelemiseen sekä
keskusteltiin myös siitä, mitä toimia tarvitaan
yhteistyön laadun, tehokkuuden ja vaikutusten
parantamiseksi.

KOKOUS RIJEKASSA,
KROATIASSA
ON-CALL -projektipartnerit tapasivat
kolmannessa kansainvälisessä
partnerikokouksessa 10.-11.9.2019 Rijekassa,
Kroatiassa.

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

ISÄNTÄPARTNERI
Projektin

kolmannen

partnerikokouksen

isännöi kroatialainen partnerimme – DANTE
(Aikuiskoulutuslaitos Dante).
DANTE

–

on

organisaatio

Rijekassa,

Kroatiassa. Organisaation tarkoituksena on
vastata modernin yhteiskunnan tarpeisiin
edistämällä

aikuiskoulutuksen

kestävää

kehitystä alueellisella, kansallisella ja Euroopan
tasolla.
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TIEDOTUSTAPAHTUMA
TERVEYDEN
LUKUTAITO
T
TAPAHTUMA
Kukin partneri isännöi terveyden lukutaito tapahtumaa, jossa esitellään terveyslukutaitoa ja

LOPPUKONFERENSSI
Loppukonferenssi

pidetään

Pohjois-Irlannissa,

jossa esitellään kaikki projektin tuotokset ja
partnerimaiden

suositukset.

Vähintään

80

aikuiskoulutusalan edustajaa tulee osallistumaan
loppukonferenssiin. Tapahtuman päätavoitteena
on

rohkaista

organisaatioita

muita

yhteisöille

osallistumaan

ja

tarjoavia
käyttämään

kehitettyjä resursseja.

projektissa kehitettyjä työkaluja ja materiaaleja.
Vähintään

25

hyvinvointineuvojakoulutuksen

suorittanutta kustakin partnerimaasta osallistuu
tähän

tapahtumaan.

Kohderyhmä

saa

tapahtumassa tietoa projektista ja sen tuotoksista
ja tulee välittämään sitä eteenpäin.

KANSAINVÄLINEN
KOULUTUSTAPAHTUMA
Koulutus sisältää yhteensä 60 tuntia opiskelua:

NÄIN LÖYDÄT
MEIDÄT
VERKOSTA
http://oncall.eu

•
•
•

20 h työpajatoimintaa;
20 h itseohjatuvaa opiskelua;
20 h lähiopetusta.

Kolmipäiväinen
kansainvälinen
koulutustapahtuma järjestetään Portugalissa, ja
siihen osallistuu 16 aikuiskouluttajaa kahdeksasta
eri maasta keskittyen terveysosaamisen
edistämiseen heikommassa asemassa olevissa
yhteisöissä.

http://www.facebook.com/
OnCallProject/
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