InterTrainE-uutiskirje:
toukokuu 2019

Tervetuloa Erasmus+ -projektimme Intercultural Training for Educators (InterTrainE) toisen
uutiskirjeen pariin. Tätä 26 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 neljästä 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.

Levitystapahtumat pidetään kussakin projektimaassa vuonna 2020 (seuraa meitä jos haluat
lisätietoja!).

Henkilöstön yhteinen koulutustapahtuma pidetään Rethymnonissa, Kreetalla maalis/huhtikuussa 2020, jolloin partnerit testaavat koulutussuunnitelmaa ja -materiaaleja ennen
kuin ne viimeistellään ja esitellään loppukonferenssissa Edinburghissa syyskuussa 2020.
Aloituskokouksemme pidettiin Edinburghissa 22.-23. lokakuuta 2018.
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Toinen projektikokouksemme pidettiin Materalla 11.12. huhtikuuta 2019.
Partnerit tapasivat Studio Risorsen toimistolla ja keskustelivat:
•

•

•
•
•
•

Tuotosten 1 ja 2 (tarveanalyysi aikuisten maahanmuuttajien kanssa työskenteleville
kouluttajille) suosituksista. Yli 250 kouluttajaa ja oppijaa otti osaa tutkimukseen näiden
tuotosten osalta, joiden tarkoituksena oli kartoittaa kulttuurien välisen koulutuksen tarvetta
kouluttajille partnerimaissa.
Ulkoisen arvioijan palautteesta. Projektin ulkoinen arvioija, Dr Jim Crowther, Senior Lecturer,
Community Education, Edinburghin yliopistolta otti osaa kokoukseen, antoi runsaasti
palautetta tuotoksista 1 ja 2 sekä suosituksia seuraaviin vaiheisiin.
Koulutussuunnitelman kehittämisestä ja tuotoksen 3 suunnittelusta
Projektisivustosta ja Moodle-alustasta (tuotos 4)
Tiedonlevityksestä ja sosiaalisesta mediasta
Väliraportista rahoittajalle, joka tulee laatia toukokuussa

Kokouksen koko esityslista löytyy täältä.
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Edistysaskeleet – koulutussuunnitelman suunnittelu
Tietoa O1- ja O2-tuotoksista saat edellisestä uutiskirjeestämme sekä verkkosivuiltamme,
josta löydät myös oleelliset raportit.
Olemme myös sopineet koulutussuunnitelman rakenteesta O3-tuotokselle.
Koulutussuunnitelma suunnitellaan modulaarisessa muodossa ja käännetään partnerikielille
(suomeksi, italiaksi ja kreikaksi) heinäkuuhun 2019 mennessä, jonka jälkeen kyseinen 03raportti julkaistaan sivustollamme.
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Kurssimateriaalit
Kukin partneri kehittää kurssimateriaaleja, jotka sopeutetaan paikallisten tarpeiden mukaan
(ks. suositukset kansallisissa raporteissa O1 ja O2). Nämä kurssimateriaalit muodostavat O4tuotoksen ja ovat saatavilla Moodle-alustalla huhtikuuhun 2020 mennessä.
Tällä välin kussakin maassa (Isossa-Britanniassa, Italiassa, Kreikassa, Suomessa) järjestetään
levitystapahtuma materiaalien testaamiseksi ennen kuin ne tulevat saataville
projektialustalle / Moodleen.
Maalis-/huhtikuussa 2020 pidetään myös projektin henkilöstön yhteinen
koulutustapahtuma Rethymnonissa, Kreetalla.

Projektisivusto ja sosiaalinen media
Projektisivustoltamme löytyy tietoja ja päivityksiä projektistamme, sekä tähänastiset
tuotokset. Sivusto on saatavilla kaikilla partnerikielillä – englanniksi, kreikaksi, italiaksi ja
suomeksi.
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Julkaisemme säännöllisiä päivityksiä sosiaalisessa mediassa:
Pidä meistä Facebookissa
Seuraa meitä Twitterissä ja Instagramissa
Seuraa meitä Research Gate-sivustolla

Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy lokakuussa 2019, nähdään pian!

Seuraava projektikokous: 12.-13. syyskuuta 2019, Helsinki, Suomi
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Ota yhteyttä
Kysymykset ja kommentit voit lähettää Suomen maakoordinaattorille:
Marja-Liisa Helenius
Learning for Integration ry
marjaliisa@lfi.fi

Projektikoordinaattorille:
Dr Katerina Strani
Department of Languages and Intercultural Studies
Henry Prais Building
Heriot-Watt University
Edinburgh EH14 4AS UK
Tel: +44 131 451 4216
A.Strani@hw.ac.uk
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