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Tervetuloa lukemaan uutiskirjettämme
Art4inc, Using Artistic Disciplines for Educational and Social Inclusion, on kaksivuotinen (20172019) Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman rahoittama projekti. Projekti työskentelee aikuisja yhteisökouluttajien kanssa, jotka ovat toisen mahdollisuuden koulutuksen etulinjassa,
tukemalla
kouluttajien
ammattitaidon
kehittämispyrkimyksiä
tarpeellista
täydennyskoulutusta tarjoamalla
Art4Inc
tarjoaa
myös
joukon
innovatiivisia, sulautetun oppimisen ja
vapaaseen
kyselyyn
perustuvan
oppimisen keskeisiä osaamisresursseja,
joita kouluttajat voivat hyödyntää
työssään
syrjäytyneiden
nuorten
aikuisten kanssa.

Mitä on jo saatu aikaiseksi …
ü Neljäs kansainvälinen kokous: Kokous pidettiin Virginiassa,
Irlannissa,
ja
sen
tavoitteena
oli
suunnitella
täydennyskoulutuksen ja paikallisten oppimisfestivaalien
toteuttamista.
ü Oppijan käsikirja: Oppimissisällöt ja -materiaalit koottiin dokumentiksi tukemaan
täydennyskoulutuksessa tarvittavien taitojen, tietojen ja kompetenssien rakentamista ja
käännettiin kaikille partnerikielille.
ü Koulutustoiminta:

50

tuntia käsittävä täydennyskoulutusohjelma kouluttajille ja
maahanmuuttajien tukihenkilöille. Koulutus kesti 3 päivää,
sisältäen 21 tuntia lähiopetusta Saksassa, ja se keskittyi
taideaineiden käyttämiseen aikuisten maahanmuuttajien
osallistamisessa elinikäisen oppimiseen, Vaihtoehtoisten
pedagogisten
resurssien
työkalupakkiin
käyttöä
ja
verkkotyöskentelyä Art4Incin verkko-oppimisportaalissa.
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SEURAAVAT VAIHEET…
ü Verkko-oppimisportaali:
Toukokuun
loppuun mennessä materiaalit ovat
saatavilla verkko-oppimisportaalissa.
ü Paikalliset oppimisfestivaalit: Festivaalit
pidetään toukokuun ja heinäkuun 2019
välisenä aikana, joissa esitellään uusia
materiaaleja vähintään 25 aikuiselle
maahanmuuttajalle
kussakin
partnerimaassa.

ü Loppukokous: Viides eli viimeinen
kokous pidetään Schwerinissä, Saksassa,
15. lokakuuta, jossa viedään loppuun
projektin toiminta ja taloudellinen
raportointi.

ü

ü Kansalliset
tapahtumat:
Projektin
lopussa, syys/lokakuussa, esitellään
projektipartnereiden kokemuksia ja
toimintasuosituksia. Aikuiskoulutuksen
edustajat ja päättäjät kutsutaan
keskustelemaan
maahanmuuttajien
kotouttamisesta.

Konferenssi: Julkinen tilaisuus pidetään
16.10.2019 Schwerinissä, Saksassa.
Tapahtumaan odotetaan vähintään 90
osallistujaa aikuis- ja yhteisökoulutuksen
aloilta ja maahanmuuttajien
tukiorganisaatioista. Kaikki partnerit
esittelevät yleiskatsauksen hankkeen
saavutuksista omassa maassaan.

Kuinka ottaa yhteyttä Art4inc-projektiin?
Haluatko liittyä mukaan?
Ota yhteyttä paikalliseen hankepartneriin tai projektin
koordinaattoriin.

Vieraile VERKKOSIVUILLAMME: https://www.art4inc.eu/
Liity FACEBOOK-SIVUILLEMME: https://www.facebook.com/art4inc/
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