InterTrainE-uutiskirje:
tammikuu 2019

Tervetuloa lukemaan Erasmus+-projektimme Intercultural Training for Educators
(InterTrainE) ensimmäistä uutiskirjettä. Tätä 27 kuukautta kestävää projektia (2018-2020)
johtaa Heriot-Watt University, ja koordinaattori on 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 ladataaan MOOC-alustalle.
Henkilöstön yhteinen koulutusohjelma pidetään Rethymnonissa, Kreetalla maaliskuussa
2020, jossa partnerit testaavat koulutussuunnitelmaa ja -materiaaleja ennen kuin ne
viimeistellään ja esitellään loppukonferenssissa Edinburghissa syyskuussa 2020.

Aloituskokouksemme pidettiin Edinburghissa 22.-23. lokakuuta 2018.

Partnerit kokoontuivat Heriot-Watt Universityn Riccartonin kampuksella ja keskustelivat
projektin aikajanasta, virstapylväistä ja määräajoista. Projektin logosta ja verkkosivujen
rakenteesta sovittiin. Kukin partneri esitteli yleisesti tuotteen (Intellectual Output), jota he
johtavat. Projektin arviointiprosessi viimeisteltiin myös ja ulkopuolisen arvioijan
osoittamisesta sovittiin. Projektin ulkopuolisena arvioijana toimii Dr Jim Crowther, Senior
Lecturer Community Education-oppiaineessa Edinburghin yliopistolla. Kokouksen esityslista
löytyy täältä.

1- Keskustelua projektin logosta

1 - Keskustelua MOOC-alustasta

3 – Keskustelua tiedonjakelustrategiasta

2 – Keskustelua talousohjeista ja budjetista

4 - Keskustelua tuotteista (Intellectual Outputs 1 and2)

Edistysaskeleet ja ensimmäinen tuote (IO1)
Ensimmäiset kaksi tuotetta (IO1 ja IO2) koostuvat tarveanalyysistä. IO1-tuotetta varten
suunniteltiin ja jaettiin verkkokysely liittyen kouluttajien ja oppijoiden kokemuksiin ja
näkemyksiin kulttuurienvälisestä koulutuksesta kussakin maassa. Kunkin maan
sidosryhmistä koottiin tietokanta tätä tarkoitusta sekä yleistä tiedonjakoa varten. Kukin
partneri kokosi, analysoi ja arvioi kyselyn tiedot sekä laati kansalliset raportit, ja tuotetta
johtava CLP kokosi projektiraportin joulukuussa 2018.
IO1-projektiraportti, johon sisältyvät kyselylomakkeet sekä tulokset kaikista projektimaista,
on saatavilla täällä.

Toinen tuote (IO2)
Tarveanalyysin toinen vaihe alkoi tammikuussa 2019, ja se sisältää:
• taustatutkimusta olemassa olevista kulttuurienvälisen koulutuksen ohjelmista
kouluttajille, jonka tarkoituksena on kartoittaa päivityksen ja uuden materiaalin
tarvetta
• Puolistrukturoidut aikuiskoulutuksen asiantuntijoiden ja kouluttajien haastattelut
kussakin projektimaassa. Haastattelut ovat tällä hetkellä käynnissä, ja tuloksia
verrataan olemassa oleviin tietoihin saatavilla olevista opinnoista ja pätevyydestä.
Kansalliset raportit laaditaan ja johtava partneri tälle tuotteelle, Il Sicomoro, koostaa IO2projektiraportin.
Tuotteen arvioidaan olevan valmis maaliskuussa – seuraa meitä!

Projektisivustomme ja sosiaalinen media ovat pian saatavilla!

Seuraava projektikokous:
11.-12. huhtikuuta 2019
Matera, Italia

Ota yhteyttä
Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja, ota yhteyttä projektikoordinaattoriimme:
Dr Katerina Strani
Department of Languages and Intercultural Studies
Henry Prais Building
Heriot-Watt University
Edinburgh EH14 4AS
Iso-Britannia
Puh: +44 131 451 4216
A.Strani@hw.ac.uk

