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EduSenior on Euroopan komission tukema projekti. 
Tämä julkaisu esittelee vain tekijän oman näkökul-
man. Euroopan komissio ei vastaa millään tavoin esi-
tetyn tiedon käytöstä.

Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman Grundt-
vig-ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vas-
taa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja 
yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. 

Mikä EduSen?

EduSen on EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuu-
luva monenvälinen Grundtvig-hanke (Hanketunnus: 
518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP). Projektin to-
teuttaa 7 koulutuslaitoskumppania 7 Euroopan maasta: 
Espanja, Suomi, Italia, Latvia, Puola, Unkari ja Bulgaria. 
Hanke käynnistyi 1.11.2011 ja päättyy 31.10.2013. 

Projektin missio

Projektilla parannetaan seniorien koulutuksen laatua, 
tällä on vaikutusta heidän elämänlaatuunsa. 
Projektin tavoitteena on:
•	 Osoittaa	 koulutuksen	 ja	 elämänlaadun	 (Quality	 of	

Life)	välinen	suhde	laadullisella	tavalla	ja	tuoda	esiin	
sopivimmat koulutusmetodologiat ja -mallit riippuen 
opiskelijoiden erityistarpeista, laitoksesta ja taustois-
ta.

•	 Luoda	työväline	jota	laitos	tai	kouluttaja	voi	hyödyn-
tää seniorikoulutusohjelman luomisessa, muokkaa-
misessa tai arvioinnissa.

•	 Esitellä	eurooppalaisia	seniorikoulutusmalleja,	käsit-
teistää seniorien tarpeita ja tuoda esiin kansainväli-
sen politiikan parhaita käytäntöjä. 

•	 Tarjota	tieteellinen	pohja	tutkijoille	uusien	välineiden	
ja pedagogiikkojen kehittämiseen, jotta vanhusten 
elämänlaatu paranisi.

•	 Vaikuttaa	 laitoksiin,	 päättäjiin	 ja	 järjestöihin,	 jotta	
koulutusta käytettäisiin keinona vanhusten ja yleensä 
yhteiskunnan hyväksi.

Projektin tulokset

Projektissa kehitetään:
•	 Opas	 joka	 sisältää	 perustietoa	 seniorikoulutuksesta	

ja strategioita mahdollisimman hyvien tulosten saa-
vuttamiseksi seniorikoulutusta tarjoavissa koulutus-
laitoksissa.

•	 Laadunarvioinnin	 työkalupakki	 jolla	 mitataan	 kou-
lutusprosessin laatua ja saadaan suosituksia laadun 
parantamiseksi.
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Seniorikoulutus eroaa suuresti nuorempien koulu-
tuksesta. Toisin kuin nuoremmat opiskelijat, seniorit 
(+65 tai eläkeläiset) eivät tavoittele opinnoillaan ural-
la etenemistä, vaan tähtäimessä ovat enemmänkin 
henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet, sosiaalisen 
kanssakäymisen lisääminen, nyky-yhteiskuntaan 
sopeutuminen, osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus 
ja erityisesti oman elämänlaadun parantaminen 
elinikäisen oppimisen kautta. Siksi koulutuksella voi-
daan vaikuttaa ikääntyvien elämänlaatuun.

Oppilaitosten ei tulisi käyttää seniorien koulutuk-
sessa samoja opetusmenetelmiä kuin nuorempien 
opiskelijoiden kohdalla. Menetelmiä, strategioita ja 
tavoitteita on syytä muokata, jotta ikääntyville suun-
nattujen sosiaalisten ja yhteiskunnallisten aktiviteet-
tien vaikutus voidaan maksimoida. Oppilaitoksia tu-
lee myös tavalla tai toisella tukea tässä tehtävässä.

Hankkeessa luodaan kaksi erilaista ja toisiaan 
täydentävää tuotetta: Ensimmäinen näistä on opas, 
jossa esitellään seniorikoulutuksen perusasiat sekä 
erilaisia strategioita, joiden avulla oppilaitokset voivat 
päästä mahdollisimman hyviin tuloksiin seniorikou-
lutuksessa. Toinen tuotteista on laadunarvioinnin 
apuväline eli ”työkalupakki”, jonka avulla mitataan 
koulutusprosessin laatua ja esitellään suosituksia kou-
lutuksen laadun nostamiseksi.

Opas on suunniteltu laitosten (johtajat, henkilö-
kunta) ja kouluttajien avuksi erityisesti senioreille 
suunnattujen strategioiden käytössä. Työkalupakki 
auttaa oppilaitosta saavuttamaan laadunarviointita-
voitteensa (sisäisen tai ulkoisen) sekä tarjoaa suosi-
tuksia tunnistettujen heikkojen kohtien korjaamiseen. 
Projekti pyrkii myös vaikuttamaan päätöksentekijöi-
hin ja akateemiseen maailmaan (tutkijoihin).

Lisätietoa:
suomeksi http://palmenia.helsinki.fi/edusenior
englanniksi http://www.edusenior.eu 

Elämänlaatu

Ulottuvuudet, 
näkökulmat

Indikaattorit

Seniorien tarpeet

• Opas
oppilaitoksille

• Laadun-
arvioinnin
työkalupakki

Koulutus

Kompetenssit

Sisältö

Pedagogiikka

Välineet


