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Projekt StepIn! - status quo

Naslednji korak: usposabljanje v

Na projektu StepIn! trenutno poteka zadnja faza
oblikovanja priročnika za izobraževalce odraslih na
področju migracij, integracije in aktivnega
državljanstva.

oktobru 2013

Med januarjem in aprilom 2013 smo testirali 7
prototipov izobraževalnih modulov v vseh
partnerskih državah: Republiki Češki, Cipru,
Nemčiji, Italiji, Škotski, Sloveniji in Švedski.

Evropsko usposabljanje Grundtvig z naslovom
“Spodbujanje socialnega vključevanja s krepitvijo
aktivnega državljanstva priseljencev in medkulturnih
kompetenc izobraževalcev odraslih” bo od 18. – 22.
11. 2013 v Hannovru, Nemčija.

Izobraževalci odraslih, migranti, zaposleni na
institucijah javne uprave in nevladnih organizacijah
so sodelovali pri testiranju izobraževalnega gradiva.
Njihove povratne informacije predstavljajo temelj za
izboljšanje priročnika.
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Glavni akterji, ki sodelujejo pri integraciji
priseljencev (tudi na področju izobraževanja), bodo
vključeni v izobraževalne vsebine projekta StepIn!.
Projektna skupina maja 2013

Tretje srečanje partnerjev projekta je bilo maja 2013
v Kristianstadu, Švedska. Namen srečanja je bil
načrtovanje naslednjih in zadnjih faz dela na
projektu.

Usposabljanje Grundtvig bo hkrati tudi evropska
platforma za izmenjavo izkušenj dobrih praks na
področju ključnih kompetenc priseljencev za aktivno
državljanstvo in vseživljenjsko učenje.
Če se želite udeležiti usposabljanja, prosim
vzpostavite stik s koordinatorji projekta c/o ga. Zita
Beutler: info@stepin-grundtvig.org

Vključite se v projekt!
Vljudno vabimo vse zainteresirane deležnike v
državljanski vzgoji, integraciji in izobraževanju odraslih,
da prispevate svoje znanje za izboljšanje modulov.
Prenesite si module, jih kritično preberite, sporočite nam
svoje mnenje o njih in predloge za izboljšavo na:
info@stepin-grundtvig.org.

V projekt se lahko vključite tudi kot pridruženi
partner.

Več informacij o projektu!
Obiščite našo spletno stran
http://www.stepin-grundtvig.org/
 Všečkajte nas na Facebooku
www.facebook.com/stepin.inclusive.societies
Oseba za stik projekta StepIn! c/o Zita Beutler
info@stepin-grundtvig.org


Veseli bomo, če boste vzpostavili stik z nami.

Projekt financira Evropska komisija. Mnenja v biltenu so mnenja avtorja in Komisija ni odgovorna za njihovo uporabo.

