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INTERGEN-hanke European Intergenerational Support Career Development Initiative käynnistettiin Manchesterissa (Iso-Britannia)
5.10.2020 kansainvälisessä kokouksessa.
Euroopan komissio pyrkii Erasmus+ -ohjelmalla kehittämään avaintietoja turvatakseen aikuisten työllisyyden yhä kilpailukykyisemmässä
työympäristössä. Intergenin idea syntyi osittain Helsingissä 11.–13.11.2019 järjestetyssä "Future of Vet Conference" -konferenssissa
käydyistä keskusteluista. Keskustelujen pohjana olivat Islannissa tehdyn sukupolvien välisen pilottitutkimuksen tulokset ja myös
havainnot, että ikäkirjon molemmissa päissä olevilla heikosti koulutetuilla aikuisopiskelijoilla on merkittäviä vaikeuksia kehittää tarvittavia
taitoja oppimismahdollisuuksien ja työpaikkojen saamiseksi.
Siksi näiden kohderyhmien tällä hetkellä käytettävissä olevan osaamisen ja tulevaisuuden osaamisen välissä on kuilu.
Intergen-hankkeen 8 kumppania seitsemästä EU:n jäsenvaltiosta pyrkivät täyttämään edellä esitetyn kuilun suunnittelemalla
innovatiivisen toimintatavan sukupolvien väliseen aikuiskoulutukseen. Hankkeen 4 tulosta johtaa siihen, että sekä nuorilla että 50+
kohderyhmillä on taitoja ja tietoa siitä, että on oltava kilpailukykyisempi työmarkkinoille pääsyssä.
Ensinnäkin tutkimme ja suunnittelemme INTERGEN SILTAMALLIA, jolla helpotetaan sosiaalista osallisuutta sukupolvien välisen oppimisen
avulla antamalla nuorille ja senioreille, jotka eivät ole työssä, mahdollisuuden oppia toisiltaan ja kehittää keskinäistä kunnioitusta.
Suunnittelemme mahdollisuuksia hankkia avain- ja digitaitoja sekä yrittäjyyttä, jotka ovat räätälöityjä kohderyhmämme tarpeisiin.
Otamme huomioon kulttuurierot ja kumppanimaiden erityistarpeet, jotta voimme tuottaa mukautuvan ohjelman tehokasta
täytäntöönpanoa varten kaikkialla EU:ssa.
Luomme INTERGEN SJLTAMALLIN PEDAGOGISIA MATERIAALEJA työkeskuksille, uraohjauskeskuksille, aikuiskasvattajille ja -laitoksille
käytännön yhteisömallin mukaisesti INTERGEN SILTAMALLI -MENETELMÄN soveltamiseksi molempiin kohderyhmiin sopivilla
mielenkiintoisilla ja vuorovaikutteisilla tavoilla. Kehitämme INTERGEN SILTAMALLIN KOULUTUSMODUULEJA molempiin kohderyhmiin
sopivassa avainosaamisen kehittämisessä innovatiivisella vertaismenetelmällä. Lopuksi tuotamme INTERGEN SILTAMALLIN
VERKKOKURSSEJA, joilla helpotetaan työmarkkinoille pääsyä ja linkitetään Intergen siltamallin oppiminen EU:n työkaluihin, kuten
Europass CV:hen, jotta osaamista voidaan parhaiten esitellä potentiaalisille työnantajille.
Pilottitutkimukset kuudessa kumppanimaassa testaavat laajasti INTERGEN-aineistoja. Testeissä on 30 osallistujaa kummastakin
ikäryhmistä ja 10 organisaatiota. Merkittävä osa osallistujista tulee huonoista sosioekonomisista asemista. INTERGEN-resurssit ovat
vapaasti käytettävissä seitsemällä kielellä ja ladattavissa INTERGEN-hankkeen verkkosivuilta.
www.intergenproject.net
Projektimme tulokset näkyvät seuraavasti:
+ Sukupolvien välistä avainosaamista ja urakehitystä heikosti koulutetuille aikuisille tarjoavien organisaatioiden määrässä
+ Oppimismahdollisuuksien erot avaintaitojen kehittämisessä eri-ikäisille aikuisopiskeluille
+ Sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa ja ikäsyrjinnän vähentämisessä ja ikäsyrjintästereotypioissa
+ Avaintaitojen ja -osaamisen tasossa, lisäarvossa osallistujien ansioluetteloon ja työmarkkinoille pääsyn lisäämisessä
+ Työnantajatyytyväisyydessä, joka johtuu sopivien työntekijöiden määrän ja työnantajan kannalta sopivan osaamisen kasvusta, mikä tuo
yrityksille lisäarvoa
Pääpainomme on vähän koulutetuissa, työttömissä aikuisopiskelijoissa, jotka ovat iältään 18–30-vuotiaita ja yli 50-vuotiaita, mutta
tuotoksemme ovat mukautettavissa muihin aikuisopiskelijoiden luokkiin ja käytettäväksi maissa, jotka eivät ole aktiivisesti mukana
hankkeessa, mikä lisää merkittävästi hankkeen vaikutusta.
Intergen-kumppanit uskovat, että aikuiskoulutuksen välisten ongelmien kehittyminen avaintiimeissä ja työllisyyden turvaamisessa
todennäköisesti lisääntyvät dramaattisesti tulevina vuosina. Covid-19-pandemia on entisestään vaikeuttanut tilannetta - siksi
innovatiivisten ratkaisujen, kuten suunnittelemistamme ratkaisujen, kiireellinen tarve on selvästi osoitettu.
Georg C. Lichtenbergin sanoin: "En voi sanoa, paranevatko asiat muutoksen vuoksi; mutta sen voin sanoa, että niiden on muututtava
tullakseen paremmiksi." Tähän pyrimme vaikuttamaan INTERGEN-hankkeen kautta.

