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O projektu STEPIN!  

Namen projekta StepIn! je razvijati, testirati in širiti 
inovativne pristope, metode in gradiva (module dela-
vnic), da bi okrepili aktivno državljanstvo priseljencev. 
Strokovnjaki iz sedmih evropskih držav sodelujejo 24 
mesecev, da bi oblikovali in preizkusili nove pristope 
za krepitev državljanskih, socialnih in medkulturnih 
kompetenc (1.) priseljencev in članov etničnih manj-
šin, (2.) članov držav sprejema, zlasti javnih uslužben-
cev, (3.) izobraževalcev odraslih. 
Neposredna ciljna skupina projekta so izobraževalci 
odraslih. Vsa gradiva in metode, ki jih razvijamo v pro-
jektu, bodo uporabljali izobraževalci odraslih. Končni 
uporabniki pa so priseljenci in zaposleni v osrednjih 
ustanovah države sprejema. 

Analiza potreb je opravljena! 

Konzorcij je aprila in maja 2012 analiziral potrebe v 
vseh sodelujočih državah, da bi uresničili potrebe cilj-
nih skupin projekta StepIn!. Analiza potreb nam omo-
goča globlji pogled v situacijo državljanske vzgoje v 
vseh sodelujočih državah. Prav tako smo z analizo 
potreb ugotovili, kaj potrebujejo javni uslužbenci in 
organizacije priseljencev pri državljanski vzgoji, inte-
graciji in zaposlovanju priseljencev v teh institucijah. 
Analiza potreb je sestavljena iz Poročila o potrebah v 
partnerskih državah, Poročila o nacionalnih in evrop-
skih politikah integracije in Poročila o povezanih pro-
jektih.  Vsi dokumenti so na voljo na spletni strani 
projekta StepIn!. 

 

 

  

 

 

 

 

                        Konzorcij projekta StepIn! v Parmi, Italija 

Srečanje partnerjev v Parmi, Italija 

Drugo srečanje partnerjev projekta StepIn! je bilo 
junija 2012 v Provincii di  Parma v Italiji. Na sestanku 
je konzorcij razpravljal o rezultatih analize potreb in o 
strukturi in vsebini modulov delavnic, ki jih bomo raz-
vili v naslednjih mesecih. Nekateri izmed modulov se 
bodo osredinjali na izobraževalce odraslih (npr. 
»Medkulturno usposabljanje, dejavnosti in gradivo v 
podporo vključevanju izključenih skupin in priseljen-
cev v izobraževanju»). Drugi moduli se bodo osredin-
jali na javne uslužbence (npr. »Medkulturne kompe-
tence za javne uslužbence»). Vsi moduli se bodo osre-
dinjali na ciljne skupine projekta StepIn! in zagotovili 
inovativna učna gradiva, da bi se izboljšali državljanska 
vzgoja in participacija priseljencev v državah sprejema. 

Vključite se v projekt! 

Vabimo vse zainteresirane deležnike na področju   
državljanske vzgoje, ki se ukvarjajo s temami o 
migracijah, integraciji in participaciji, in strokovnja-
ke za izobraževanje odraslih, da postanejo pridru-
ženi partner! 

 Vabimo vas, da pregledate module, ki se pripra-
vljajo, prispevate k njihovemu izboljšanju in 
izrazite svoje mnenje o njih.  

 Vabimo vašo organizacijo, da se vključi na splet-
no stran projekta StepIn! kot pridruženi partner 
tega evropskega projekta. 

            Več informacij o projektu! 

 Obiščite našo spletno stran 
http://www.stepin-grundtvig.org/  

 Všečkajte nas na Facebooku 
www.facebook.com/stepin.inclusive.societies 
Če imate kakšno vprašanje, se povežite s koordi-
natorjem prof. dr. Dirkom Langejem, Leibniz 
University Hannover, Research Group Citizenship 
Education, Tonio Oeftering, t.oeftering@ipw.uni-
hannover.de 

http://www.stepin-grundtvig.org/
http://www.facebook.com/stepin.inclusive.societies
mailto:info@voice-comenius.org
mailto:info@voice-comenius.org
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