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OM MATURE 45+ PROJEKTETET
Detta projekt riktar sig mot olika problem såsom anställbarhet, utbildning
och socialt engagemang hos befolkningen som äröver 45 år, vilket motsvarar
nästan hälften av EU: s befolkning, och är betydande resurser som är viktiga
för den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen av våra
samhällen.Det huvudsakliga målet med projektet är att öppna nya
möjligheter för lärande och arbete för vuxna över 45 år och att hjälpa dem
att aktivt integreras i den europeiska digitalamiljön. Detta mål kommer att
uppnås genom att skapa resurscentrum för utveckling av digitala och
arbetskompetenser för att ta itu med polariseringen i utbudet av dessa
färdigheter och genom att utveckla en APP för mobila enheter där
deltagarna kan få ständig tillgång till handledning, tillgängliga jobb och
utbildningserbjudanden.
Detta arbete kommer att ske under en period av två år och produkterna
kommer att testas av 20 handledare och 40 vuxna fördelade mellan 4
länder.
VILKA ÄR INVOLVERADE I PROJEKTET?
The Fundación Laboral del Metal (Labour Metal Foundation - FLM) är en
ideell organisation som arbetar med utbildningsåtgärder för metallindustrin
i regionen Kantabrien, Spanien.
DEKRA Akademie, tillsammans med dess dotterbolag, DEKRA Kval, är en av
de ledande utbildningsanordnarna i Tyskland och har mer än 30 års
erfarenhet av yrkes- och vidareutbildning.
Folkuniversitetet är ett studieförbund som erbjuder ett brett utbud av
vuxenutbildning över hela Sverige.Det är en sammanslutning av fem
stiftelser som har en brett öppet utbildningsprogram inom en rad olika
ämnen.
Vytautas Magnus University Centre for Vocational Education and Research
arbetar inom forskning och studieprojekt för yrkesutbildningssystemet och
dess förändringar i Litauen.

2016-1-ES01-KA204-024951

This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author , and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Pg.1

1st NEWSLETTER

FÖRSTA PARTNERMÖTET
Första partnermötet hölls i Santander (Spanien) den 27oktober 2016. På
mötet diskuterade partnerna om ochplanerade alla aktiviteter i projektet.
Det bestämdes att nästa partnermöte kommer att vara i Sverige den 9:e
och 10:e Mars. Partnerskapet diskuterade och presenterade förstudien av
anställningssammanhang och resurser för personer över 45 år i
partnerländerna.
FÖRSTUDIEN ANSTÄLLNINGBARHET OCH RESURSER FÖR PERSONER ÖVER
45 ÅR I PARTNERLÄNDERNA
Förstudien är den första delen i projektet och leds av
Folkuniversitetet(Sverige). Målet med denna studie är att identifiera den
politik, initiativ, resurser och nationella europeiska institutioner som är
inriktade på grupper över 45 år i projektpartnernas länder. Resultaten av
denna studie kommer att fungera som en källa för utvecklingen av den
digitala utbildningen, handledning och lärplattformen för vuxna.
Folkuniversitetet förberedde ett strukturerat frågeformulär för insamling
och analys av data från projektpartnernas länder. Detta frågeformulär
omfattar olika ämnen som analys av nuvarande situation för 45+ med
avseende på utbildning, sysselsättning, egenföretagande och medborgerlig
integration och avslutas med en översikt över olika god praxis för
utbildning och integration på arbetsmarknaden av projektets målgrupp.
Projektpartnerna har samlat in svar på enkäterna och Folkuniversitetet
förbereder en summeringsrapport, som kommer att diskuteras på nästa
partnermöte i mars 2017 och därefter kommer den publiceras på
projektets webbplats http://www.job45.eu.
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