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Tervetuloa Erasmus+ -projektimme Intercultural Training for Educators (InterTrainE) viimeiseen 
uutiskirjeeseemme! Kahden vuoden projektia johtaa Heriot-Watt University ja koordinaattori on 
Dr Katerina Strani Department of Languages and Intercultural Studies -laitokselta.  
 

 

 
 
 

InterTrainE-kurssin julkistaminen 

 
Ilmainen verkkokurssimme Intercultural Training for Educators julkistettiin virallisesti kansallisissa 
tapahtumissa ja kansainvälisessä tiedonlevityskonferenssissa aiemmin tässä kuussa. InterTrainE-
kurssi on saatavilla neljällä kielellä (englanti, kreikka, italia ja suomi) ja kansallisissa tilaisuuksissa 
esiteltiin kurssin paikallinen versio. 
 

Kansalliset tiedonlevitystapahtumat 

 
ITALIA 
 
Italialainen kurssi julkistettiin 28.1.2021 verkossa. Monica Miglionico, projektin johtaja Studio 
Risorse -organisaatiossa, ja Valeria Zampagni, projektin johtaja Il Sicomoro -organisaatiossa, 
esittelivät Italiankielisen kurssin ja keskustelivat siitä pitkään Materasta ja sen ulkopuolelta 
tulevien kouluttajien, maahanmuuttajaoppijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. 
 
 

http://intertraine.eu/
http://hw.ac.uk/
https://researchportal.hw.ac.uk/en/persons/katerina-strani-jefferson
https://www.hw.ac.uk/schools/social-sciences/departments/languages-intercultural-studies.htm
http://intertraine.eu/moodle/
http://www.studiorisorse.it/index.php?option=com_gantry5&view=custom&Itemid=364&lang=it
http://www.studiorisorse.it/
http://www.studiorisorse.it/
http://www.ilsicomoro.net/
https://intertraine.eu/moodle_it/


 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
KREIKKA 
 

Kreikkalaisen kurssin julkistaminen tapahtui 27.1.2021 verkossa. Charalambos-Nikolaos Piteris, 

projektin johtaja KEKAPER-organisaatiossa, ja Kalli Rodopoulou, projektin johtaja European 

Education and Learning Institute -EELI -organisaatiossa, esittelivät kreikankielisen kurssin ja 

keskustelivat siitä osallistuvien kouluttajien, paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja muiden 

sidosryhmien kanssa. 

 
 
SUOMI 
 
Suomalainen kurssi julkistettiin 11.2.2021 verkossa. Projektin johtaja Marja-Liisa Helenius  
Learning for Integration ry -organisaatiosta esitteli suomenkielisen kurssin ja keskusteli siitä 
osallistuvien kouluttajien, oppijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. 
 

http://www.kekaper.gr/
https://eeli.edu.gr/
https://eeli.edu.gr/
https://intertraine.eu/moodle_gk/
https://www.lfi.fi/about-us/
https://www.lfi.fi/
https://intertraine.eu/moodle_fn/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ISO-BRITANNIA – JULKAISUTAPAHTUMA 
 
Ison-Britannian tiedonlevitys- ja julkaisutapahtuma projektille pidettiin 1.2.2021 verkossa. 
Projektin johtaja Chrysi Koundouraki Creative Learning Programmes  -organisaatiosta ja projektin 
koordinaattori Tri Katerina Strani Heriot-Watt University -yliopistosta esittelivät InterTrainE-
kurssin ja osallistuivat keskusteluun osallistuvien kouluttajien, oppijoiden, akateemikkojen ja 
muiden sidosryhmien kanssa Iso-Britanniasta ja muualta Euroopasta. 
 

 
 

 
 

http://www.clp-edu.uk/
https://researchportal.hw.ac.uk/en/persons/katerina-strani-jefferson
https://www.hw.ac.uk/uk/schools/social-sciences/languages-and-intercultural-studies.htm
http://intertraine.eu/moodle/
http://intertraine.eu/moodle/


 
 

InterTrainE-kurssi 

 
 

 
 
 

 

 



InterTrainE-kurssi jakautuu 4 moduuliin, ja kukin moduuli koostuu 4 yksiköstä. 

 

Moduuli 1: Teoreettinen tausta, perusperiaatteet ja -käsitteet 

Moduuli 2: Kulttuurienväliset taidot muuttoliikkeen yhteydessä 

Moduuli 3: Aikuiskoulutuskäytännöt kulttuurienvälisissä konsteksteissa 

Moduuli 4: Vaikuttavuus ja maailmankansalaisuus 

 

Opiskelijoille, jotka suorittavat kurssin ja saavuttavat vähintään 70% kussakin moduulissa, 

myönnetään todistus suorituksesta, joka vastaa 5 EQF-opintopistettä. Oppijat voivat päättää 

suorittaa myös osan kurssista koulutustarpeidensa mukaan, mutta he eivät saa todistusta 

suorituksesta, jos he eivät suorita kaikkia 4 moduulia. 

 

Sivustollamme on myös keskustelufoorumi, jossa sinua pyydetään esittämään kysymyksiä ja 

keskustelemaan kurssin keskeisistä käsitteistä tai tapaustutkimuksista vertaisoppimisen 

periaatteiden mukaisesti. 

 

Kurssin mukana on kurssisuunnitelma ja koulutettavien käsikirja. 

 

 

Löydät kaikki valmiit tuotoksemme, mukaan lukien tutkimusraportit, 
opetussuunnitelmat, kurssisuunnitelman ja koulutettavien käsikirjan 

verkkosivustoltamme: http://intertraine.eu/outputs  

Muista, että verkkosivustomme ja tuotoksemme ovat saatavilla kaikilla projektikielillä: 
englanti, italia, kreikka ja suomi. 

 

Osallistu keskusteluumme! Rekisteröidy alustallemme 
http://intertraine.eu/moodle/ ja seuraa verkkokurssia. Lähetä meille 
palautetta osoitteeseen info@intertraine.eu  

 

Kiitos teille kaikille tuestanne! 

Projektin verkkosivut ja sosiaalinen media 

 
Projektisivustomme sisältää tietoa ja päivityksiä projektista, sekä kaikki tuotoksemme tähän 
mennessä. Verkkosivu on saatavilla partnerikielillä - englanniksi, kreikaksi, italiaksi ja suomeksi.  
Julkaisemme säännöllisesti päivityksiä sosiaalisessa mediassa. Seuraa meitä, ettet jää paitsi: 
Tykkää meistä Facebook 
Seuraa meitä Twitter  
Seuraa meitä Research Gate    

http://intertraine.eu/moodle/
http://intertraine.eu/outputs
https://t.co/F1BySAnlnl?amp=1
mailto:info@intertraine.eu
http://intertraine.eu/
http://intertraine.eu/
http://intertraine.eu/el/greek-front/
http://intertraine.eu/it/italian-front/
http://intertraine.eu/fi/finnish-front/
https://www.facebook.com/intertraine/
https://twitter.com/TrainInter
https://www.researchgate.net/project/InterTrainE-Intercultural-Training-for-Educators


 

Yhteystiedot

 
Kysymykset ja kommentit voit lähettää Suomen maakoordinaattorille: 
Marja-Liisa Helenius 
Learning for Integration ry 
marjaliisa@lfi.fi  
 
Tai osoitteeseen info@intertraine.eu  
  
Tai projektikoordinaattorille: 
Dr Katerina Strani 
Department of Languages and Intercultural Studies 
Henry Prais Building 
Heriot-Watt University 
Edinburgh EH14 4AS, UK 
Puh: +44 131 451 4216 
A.Strani@hw.ac.uk  
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:marjaliisa@lfi.fi
mailto:info@intertraine.eu
mailto:A.Strani@hw.ac.uk
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