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Bilten št. 2 

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

Projekt StepIn!  

StepIn! je dveletni multilateralni projekt Grundtvig, ki se je 
začel leta 2012. Mednarodni konzorcij razvija inovativne 
strategije v izobraževanju za okrepitev politične 
participacije in aktivnega državljanstva priseljencev in 
etničnih manjšin. 

 

Dobra novica: Moduli so pripravljeni! 

Pripravili smo osnutke različnih modulov delavnic, 
dosegljivih na naslednji spletni strani:  
http://www.stepin-grundtvig.org/9275.html  
 
Moduli delavnic vsebujejo naslednje teme: 
 
 medkulturne kompetence za izobraževalce odraslih, 
 medkulturno usposabljanje, dejavnosti in gradivo v 

podporo vključevanju izključenih skupin in 
priseljencev v izobraževanju,  

 navodila za deležniške organizacije, ki omogočajo 
njihovo vlogo pri krepitvi  participacije izključenih 
skupin in priseljencev, zlasti cerkve in drugih verskih 
organizacij, 

 medkulturne kompetence za javne uslužbence 
(ministrstva, javne organizacije, ki delajo s 
priseljenci),  

 promocija ključnih kompetenc in motivacija,  
 vključevanje priseljencev v prostovoljske 

organizacije kot sredstvo za njihovo učinkovitejšo 
integracijo, 

 program za mentorje: Praktični vodnik za večjo 
participacijo. 

 
Vključite se! 

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.  

Naslednji korak: preizkus modulov! 

Med januarjem in aprilom 2013 bomo preizkusili module 
delavnic na usposabljanju v vseh sodelujočih državah, da 
se prepričamo, če so vsebine ustrezne in se lahko 
upravljajo. Module bomo dopolnili v skladu z rezultati 
poskusnih izvedb.  

 Usposabljanje v novembru 2013 

Evropsko usposabljanje Grundtvig »Spodbujanje 
socialnega vključevanja s krepitvijo medkulturnih 
kompetenc izobraževalcev odraslih in aktivnega 
državljanstva priseljencev« bo jeseni 2013 v Hannovru, 
Nemčija. Usposabljanje je vključeno v bazo Grundtvig 
(Grundtvig Training Database): 
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/  
Izkoristite priložnost, da se seznanite z najnovejš imi 
pristopi v državljanski vzgoji in se srečajte z izobraževalci 
odraslih iz vse Evrope, da bi izmenjali izkušnje in dobre 
prakse! 
Zaprosite lahko za štipendijo Grundtvig pri nacionalni 
agenciji v programu Vseživljenjsko učenje. Podatki za 
stik z nacionalno agencijo so navedeni na naslednji 
spletni strani: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.htm 

 Vas zanima? Prosimo, pišite na: 
 info@stepin-grundtvig.org  

Rok za prijavo: 30. april 2013 

Sodelavci projekta StepIn! vas bodo z veseljem sprejeli! 

 

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  

 
 

Koordinator projekta:  
Leibniz University of Hannover  

Institute of Political Science 
AGORA Civic Education 

prof.  dr. Dirk Lange 
Zita Beutler 
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