Step In! – Z aktivnim državljanstvom gradimo vključujoče družbe
518628-LLP-1-2011-1-DE-GRUNDTVIG-GMP

Bilten št. 3
Zaključek projekta Step In!
Po dveh letih uspešnega vse-evropskega
sodelovanja se projekt Step In! zaključuje. Namen
projekta, ki je potekal od januarja 2012 do decembra 2013, je bil okrepiti vključujoče družbe in aktivno
participacijo priseljencev in manjšin v Evropi. V
projektu so sodelovali partnerji iz sedmih evropskih
držav – Nemčije, Italije, Škotske (VB), Slovenije,
Švedske, Republike Češke in Cipra, ki so izmenjali
svoje izkušnje in razvili module za usposabljanje
izobraževalcev odraslih. Module so testirali v vsaki
partnerski državi in na mednarodnem usposabljanju
v Hannovru ter izdali priročnik.

Kmalu bo priročnik na voljo tudi v češčini, grščini,
italijanščini, slovenščini in švedščini.

Usposabljanje v novembru 2013

Grundtvig Training Course v Hannovru

Grundtvig Training Course “Spodbujanje socialnega
vključevanja s krepitvijo aktivnega državljanstva
priseljencev in medkulturnih kompetenc izobraževalcev odraslih” je potekal od 18. – 22. 11.
2013 v Hannovru, Nemčija. Na seminarju so
sodelovali strokovnjaki iz sedmih partnerskih držav.

Tim projekta na četrtem srečanju partnerjev.

Četrto partnersko srečanje je potekalo v oktobru
2013 v Nikoziji, na Cipru. Tim projekta je pregledal
priročnik in načrtoval Grundtvig Training Course.

Priročnik Step In!
Izšel je priročnik za izobraževanje odraslih, ki
sestoji iz sedmih modulov,
ki smo jih razvili v okviru
projekta Step In!. Priročnik
je trenutno napisan v
angleščini in nemščini.
Na voljo je na naslednji
spletni strani :
http://www.stepin-grundtvig.org/9275.html

Program je vključeval teoretska predavanja, praktične vaje in omogočil udeležencem možnost deljenja svojih izkušenj. Na usposabljanju so strokovnjaki
predstavili sedem modulov, ki so opisani v priročniku, prav tako so bile predstavljene metode za
vključevanje priseljencev in razvoj ključnih kompetenc. V okviru programa smo obiskali tudi mestno
hišo v Hannovru, kjer so nam predstavili lokalne
strategije za vključevanje priseljencev.

Več informacij o projektu Step In!
 Obiščite našo spletno stran
http://www.stepin-grundtvig.org/
 Všečkajte nas na Facebooku
www.facebook.com/stepin.inclusive.societies
 Oseba za stik c/o Sara Poma Poma info@stepin-grundtvig.org
Zahvaljujemo se vam, ker vas zanima projekt Step
In! in vam želimo srečno 2014!

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

