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Tervetuloa lukemaan projektimme ensimmäistä uutiskirjettä! Erasmus+
Strateginen kumppanuushanke Art4Inc aloitti toimintansa virallisesti marraskuussa 2017.
Seuraavien kahden vuoden aikana seitsemän partneriorganisaatiota ja yksi yhteistyökumppani
eri puolilta Eurooppaa työskentelevät yhdessä saavuttaakseen projektin tavoitteet – kehittää
ainutlaatuisia taiteellisia keinoja hyödyntäviä räätälöityjä koulutusresursseja, jotka tukevat
Euroopan kasvavien maahanmuuttajayhteisöjen avaintaitojen hankintaa. Tämä ja seuraavat
uutiskirjeet kertovat säännöllisesti projektin etenemisestä, tuloksista ja tapahtumista.
Toivomme, että pidät lukemastasi ja saat ehkä ammennettua ideoita myös omaan työhösi. Älä
epäröi ottaa yhteyttä, jos haluat lisätietoja projektista!
Parhain terveisin
Art4Inc -projektitiimi

Mistä
kyse?

Art4Inc-projektissa

on

Art4inc kehitettiin vastaamaan yhä
kasvavien marginaaliryhmien, erityisesti
maahanmuuttajien ja pakolaisten, parissa
työskentelevien
aikuiskouluttajien
kohtaamiin haasteisiin. Kouluttajat ovat
keskeisessä roolissa näiden yhteisöjen
koulutuspolkujen
tukemisessa
kohti
arvostettuja avaintaitoja, jotka ovat
välttämättömiä sosiaaliselle osallisuudelle
ja henkilökohtaiselle kehittymiselle. Silti
monilla alalla työskentelevillä ei ole
riittävää koulutusta, joka auttaisi heitä
asiakkaidensa avaintaitojen kehittämisessä
ja kielellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin
esteisiin puuttumisessa.

Mitä Art4Inc tekee?
Art4Inc
hyödyntää
vanhoja
tarinankerronnan, musiikin ja draaman
keinoja kehittäessään tarpeita vastaavia
koulutusresursseja aikuiskouluttajien työn
tueksi maahanmuuttajien, pakolaisten ja
muiden marginaaliyhteisöjen avaintaitojen
hankkimiseksi.

Mitä Art4Inc tuottaa?
1. Täydennyskoulutuskurssi
aikuiskoulutushenkilökunnalle
tukemaan
taiteellisten
lähestymistapojen hyödyntämistä maahanmuuttajien ja pakolaisten avaintaitojen
kehittämistyössä.
2. Pedagogisten resurssien digitaalinen työkalupakki erilaisten taiteellisten keinojen
hyödyntämisestä.

Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ ohjelmasta
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta)
vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien
tietojen mahdollisesta käytöstä.
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3. Tarpeita vastaava, monikielinen verkko-oppimisympäristö.
4. Tieteellinen artikkeli hankkeen johtopäätöksistä ja keskeisistä suosituksista tuleville
kehitystoimille.

Ketkä ovat Art4Inc partnerit?
Art4Inc –konsortioon kuuluu seitsemän partneria ja yksi yhteistyökumppani; Saksasta (2),
Irlannista, Romaniasta, Espanjasta, Tsekistä, Suomesta ja Sveitsistä (yhteistyökumppani).

Mitä on jo saatu aikaan?
Kaksipäiväinen aloituskokous järjestettiin marraskuussa 2017 Santanderissa (Espanjassa),
jolloin konsortio tapasi ensimmäistä kertaa. Tuolloin partnerit tutustuivat toisiinsa,
keskustelivat projektin tavoitteista ja toimista ja suunnittelivat ensimmäisiä tehtäviä kaikille
partnereille. Hedelmällisten keskustelujen ja kokemustenvaihdon lisäksi partnerit hyväksyivät
suunnitellut työtehtävät. Tässä aloituskokouksessa ammattikoulutuksen pääjohtaja Maria
Jesus Reimat Cantabrian opetusministeriöistä toivotti kaikki partnerit tervetulleiksi. Partnerit
vierailivat myös Renzo Pianon suunnittelemassa taidekeskuksessa Centro Botín:issa, joka
sijaitsi Santanderin maineikkaalla alueella ja jossa yhdistyi kaupungin keskusta ja historiallinen
Peredan puutarha.

Seuraavaksi?
Seuraavaksi toimintaan otetaan mukaan projektin kansalliset sidosryhmät tukemaan hanketta
pitkällä aikavälillä. Sidosryhmät koostuvat tärkeimpien kohderyhmien edustajista:
aikuiskouluttajien ohjaajat, maahanmuuttajien kanssa työskentelevät, tutkijat ja
maahanmuuttajat.
Tarveanalyysi ja tutkimus: kirjoituspöytätutkimus ja semistrukturoidut haastattelut.

Kuinka otat yhteyttä Art4Inciin?
Jos haluat liittyä sidosryhmiin ota yhteyttä kotimaatasi edustavaan partneriin tai
projektikoordinaattoriin saadaksesi lisätietoja.

Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ ohjelmasta
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta)
vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien
tietojen mahdollisesta käytöstä.
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jos olet aikuiskoulutuksen edustaja tai työskentelet
maahanmuuttajien kanssa ja olet kiinnostunut
kehittämään ja/tai toteuttamaan Art4Inc –koulutusta,
ota yhteyttä kotimaasi partneriin.
Vieraile sivuillamme: https://www.art4inc.eu/
Ja liity Facebook-ryhmäämme:
https://www.facebook.com/art4inc/

Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ ohjelmasta
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta)
vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien
tietojen mahdollisesta käytöstä.
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