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S13

Suuntana Eurooppa

S14

Suuntana Eurooppa

S15

Alakohtaiset: museo

S16

Alakohtaiset, vapaa sivistystyö

Session nimi

Session sisältö

Kestävyys on taitolaji. Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto NVL kehittää kestävän kehityksen
verkoston kautta kestävyyttä kolmella osa‐alueella. Hållbarhetsnätverket stöder därmed den nordiska
NVL mukana kehittämässä
strategin Vår vision 2030 som slår fast att "Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue
kestävyyttä
vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta palvelee Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävä yhteistyö."
Men vad innebär arbetet i praktiken? Denna workshop är tvåspråkig, och genomförs på svenska och
finska.
Mitä ovat pienet osaamiskokonaisuudet ja miten ne eroavat virtuaalisista osaamismerkeistä? Katsaus
Pienet osaamiskokonaisuudet,
pienten osaamiskokonaisuuksien EU ‐suositukseen, miten Suomessa valmistaudutaan pienten
parasta Euroopasta
osaamiskokonaisuuksien hallintaan, miten yksilö hyötyy pienistä osaamiskokonaisuukisista ja millaista
laadunhallintaa tarvitaan.
Rauman merimuseossa Erasmus+ ‐hankkeet ovat osa henkilökunnan osaamisen kehittämistä. Museon
Kannustaa, kehittää ja kirittää:
kansainväliset verkostot ovat laajentuneet innostavilla museovierailuilla ja koulutuksissa eri puolilla
Erasmus+ ‐hankkeet museon
Eurooppaa. Suunnitelmallinen hanketyö tukee Rauman merimuseon toiminnan tavoitteiden
osaamisen kasvattamisen työkaluna
toteutumista ja kirittää myös organisaatiota oppimaan.

Ekakerta. Ei se haku ollu paha, me
saatiin se raha!

"Ollaanhan me kuultu Erasmuksista ja Nordplussusta sata kertaa, muttei ole vaan tullut haettua. Arki on
niin kiireistä, ettei olla haluttu mitään ylimääräistä. Jotenkin se byrokratia pelotti. Mutta nyt päätettiin
hakea, eikä se haku ollutkaan paha! Ollaan tosi innoissamme. En tajua, miksei me aiemmin olla haettu!!"
Jenni, ErasmusPlus rookie
"Porukat pelkää kuviteltua paperihässäkkää ihan liikaa. Haku ja raportointi ovat ihan selkeät, normaalilla
järjellä niistä selviää hajamielinenkin kaveri. Kyllä jokaisessa organisaatiossa kehityskohteita riittää ja
onhan se eri toista pelata Eurooppa‐liigassa kuin Maakuntasarjassa!" Tapani, ErasmusPlus addict

S17

Alakohtaiset, järjestöt

Pienikin voi kansainvälistyä

S18

Alakohtaiset, ohjaus

Aikuisten kansainvälisyysohjauksen
työväline

Aina ei tarvitse olla suuri organisaatio tai kokenut hanketoimija voidakseen kansainvälistyä. Varsinkin
aikuisten oppimisen puolella mahdollisuudet ovat todella laajat ja monipuoliset. Tule kuuntelemaan,
kuinka Suomen romaniyhdistys ja Ylä‐Savon Suomi‐Unkari ‐seura ovat löytäneet tien kansainvälisyyteen,
ja millaisia suunnitelmia heillä on.
Mitä on aikuisten kansainvälisyysohjaus? Tule tutustumaan aikuisten ohjauksen ammattilaisille
suunnattun uuteen työvälineeseen, jonka avulla voidaan kartoittaa eri urapoluilla ja elämäntilanteissa
olevien aikuisoppijoiden kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Tervetuloa keskustelemaan aikuisten
kansainvälisyysohjauksesta!

