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Tämä on Erasmus+-projektimme Intercultural Training for Educators (InterTrainE) 
kolmas uutiskirje. 26 kuukautta kestävää projektia (2018-2020) johtaa Heriot-Watt 
University, koordinaattorina Dr Katerina Strani Department of Languages and 
Intercultural Studies -laitokselta. 
 
InterTrainE-projektiin kuuluu 7 partneria 4 eri maasta (Iso-Britannia, Suomi, Italia ja 
Kreikka) ja sen tavoitteena on kehittää kulttuurienvälinen koulutusohjelma 
kouluttajille, jotka opettavat aikuisia maahanmuuttajia.  
 
Partnerit ovat: 

• Heriot-Watt University, Iso-Britannia 
• Creative Learning Programmes (CLP), Iso-Britannia 
• Il Sicomoro, Italia 
• Studio Risorse, Italia 
• Region of Crete / KEKAPER, Kreikka 
• European Education & Learning Institute, Kreikka 
• Learning for Integration ry, Suomi 

 
Projektissa kehitetään moduulipohjainen koulutussuunnitelma, jonka 
pätevyysvaatimukset ovat erikoistuneet aikuiskoulutukseen. Projektissa tuotetaan 
myös käsikirja kouluttajille, joka sisältää teoreettisen viitekehyksen peruskäsitteistä, 
oppimistulokset sekä koulutuspaketin, johon sisältyy käytännön harjoituksia ja 
mahdollisuuksien mukaan tapaustutkimuksia. Kaikki koulutusmateriaalit ladataan 
MOOC-alustalle, johon pääsee verkkosivustoltamme. 
 
Tiedonlevitystapahtumat pidetään kaikissa maissa vuonna 2020 (seuraa meitä 
saadaksesi lisätietoja)! 
 
Henkilöstön yhteinen koulutustapahtuma pidetään Rethymnonissa, Kreetalla 
maaliskuussa 2020, jossa partnerit testaavat koulutussuunnitelmaa ja -materiaaleja 
ennen kuin ne viimeistellään ja esitellään loppukonferenssissa Edinburghissa 
syyskuussa 2020. 
 
 
 



Kolmas projektikokouksemme pidettiin Helsingissä 12.-13. syyskuuta 2019. 

 

 
 

 

Uudet jäsenet 
Vuosi projektin aloituksen jälkeen InterTrainE-kumppanuus on saanut kaksi uutta 
jäsentä! Kate Sailer CLP:stä sai pojan toukokuussa 2019, samoin Kalli Rodopoulou 
EELI:stä sai pojan heinäkuussa 2019. Onnittelut molemmille! 
 

Päivitykset 
Me muut tapasimme Helsingissä syyskuussa, jossa kokousta isännöi Learning For 
Integration ry. 
Kokousagenda löytyy täältä. 
 
Kuten aina, ulkoinen arvioija Dr Jim Crowther liittyi seuraamme. Olemme erittäin 
kiitollisia ulkoiselle arvioijallemme palautteesta ja ohjauksesta. Hänen 
asiantuntemuksensa ja osallistumisensa projektiin on erittäin arvokasta. 
 
• Kiirettä on riittänyt, kun olemme viimeistelleet kolmannen Intellectual Output -

tuotteemme – Opetussuunnitelman kulttuurienvälisiin opintoihin (Curriculum on 



Intercultural Education), joka on myös käännetty kaikille partnerikielille 
(suomeksi, italiaksi ja kreikaksi). Jim auttoi meitä tämän tuotteet arvioinnissa. 

• Keskustelimme neljännestä Intellectual Output -tuotteesta eli materiaalista 
verkkokoulutukseen (IO4 – Training material for online use). Työ on jo käynnissä. 
Georgia Zervaki EELI:stä, IO4-tuotteen johtaja, esitteli aikajanan materiaalin 
luomiselle ja Monica Miglionico Studio Risorse:sta näytti meille joitakin 
konkreettisia esimerkkejä tähän mennessä kehitetystä materiaalista. 

• Marja-Liisa Helenius (LFI) esitteli päivitykset InterTrainE-koulutusalustaan 
(Moodle) liittyen, joka alkaa olla valmis ainakin teknisesti. 

• Katerina Strani (HWU) tehtävä koordinaattorina oli päivittää partnereita sisäisen 
arvioinnin, vertaisarvioinnin ja ulkoisen arvioinnin suhteen, niin Dr Jim Crowtherin 
kuin EU:n toimesta. 

• Voimme ilmoittaa ilolla, että edistysraportti hyväksyttiin eikä ongelmia tullut 
esiin! Koska 26-kuukautisen projektimme ensimmäinen puolisko alkaa olla ohi, 
valmistelemme dokumentteja väliraporttia varten rahoittajalle. 

Edistys 
Tietoa IO1- ja IO2-tuotteista saat aiemmista uutiskirjeistä sekä 
verkkosivustoltamme, josta voit myös ladata oleelliset raportit. IO3-
opetussuunnitelma ja -raportti ovat myös saatavilla verkkosivuillamme kaikilla 
partnerikielillä. 
 
Projekti on aikataulussa, ja aikajana on seuraava: 
• IO5 (Opas aikuiskouluttajille - Training guide for Adult Educators) – joulukuu 2019 
• IO6 (kurssiohjelma) – tammikuu 2020 
• IO4 (Koulutusmateriaalit verkkokäyttöön - Training material for online use) – 

huhtikuu 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Henkilöstön yhteinen koulutustapahtuma: 4.-8. toukokuuta 2020 
 
Henkilöstön yhteinen koulutustapahtuma (Joint-Staff Training Event, JSTE), jossa 
testataan kurssimateriaaleja projektin ulkopuolisten osallistujien avulla 
partnerimaista (niin kouluttajat kuin oppijat) pidetään Rethymnonissa, Kreetalla, 4.-
8. toukokuuta 2020. 
 
Seuraava projektikokouksemme pidetään 7.-8. toukokuuta Rethymnonissa, jolloin 
voimme seurata henkilöstön koulutustapahtumaa ja palautetta ja suunnitella 
tarvittavia muutoksia kurssiin. 
 
Tämän jälkeen Tiedonlevitystapahtumat järjestetään kussakin maassa (Iso-
Britanniassa, Italiassa, Kreikassa, Suomessa) kesällä ja alkusyksystä 2020 materiaalin 
testaamiseksi ennen kuin se tulee kaikkien saataville projektialustalle / Moodleen. 
Lisää päivityksiä henkilöstön koulutustapahtumasta seuraa myöhemmin. Seuraa 
meitä! 
 

Projektin verkkosivut ja sosiaalinen media 
 
Projektisivustomme sisältää tietoa ja päivityksiä projektistamme, sekä myös IO-
tuotoksistamme. Verkkosivusto on saatavilla kaikilla partnerikielillä - 
englanniksi, kreikaksi, italiaksi ja suomeksi. 
 
Julkaisemme päivityksiä säännöllisesti sosiaalisessa mediassa. Älä jää paitsi: 
Tykkää meistä Facebookissa 
Seuraa meitä Twitterissä 
Seuraa meitä Research Gate -sivustolla 
 
Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy toukokuussa 2020, seuraa meitä! 
 

Seuraava projektikokouksemme on 7.-8. toukokuuta 2020 Rethymnonissa, Kreetalla, Kreikassa 



Ota yhteyttä 
Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja, ole hyvä ja ota yhteyttä suomalaiseen 
partneriin: 
  
Marja-Liisa Helenius, puheenjohtaja 
Learning for Integration ry 
marjaliisa@lfi.fi 
www.lfi.fi 
 

 
 
 
 
 
 
 


