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INCREA – Tečaji usposabljanja za
migrante, ki združujejo jezikovno,
podjetniško in digitalno znanje
Projekt INCREA postaja vedno bolj osrčju svojih ciljev z razvojem vsebine in orodja
usposabljanja!
Konzorcij razvija inovativno gradivo za usposabljanje, da bi zagotovil ključne informacije o
jezikovnih, digitalnih in ustvarjalnih podjetniških področjih.
Na podlagi analize in intenzivnega sodelovanja med partnerji in mrežo zainteresiranih strani bodo
zasnovani in oblikovani 3 moduli. Sheme in modul bodo sledili skupni metodologiji usposabljanja,
ki je med drugim usmerjena na ponovljivost zunaj projekta, v skladu s smernicami, ki jih UPI
določi in spremlja.
Vsebina, povezana z jezikovnimi spretnostmi, bo zajemala vse teme v zvezi z jezikovnim okvirom B2 / C1
CEFR, s posebnim poudarkom na podjetniškem področju. Terminologija, povezana s poklicnim in delom
povezanim področjem, skupaj z vsemi smernicami prava in pravil družbe.
Vsebina digitalnih veščin se bo osredotočila na: uporabo digitalnih naprav za vsakodnevne pisarniške
naloge; Zaupanje pri izbiri, učenju in vrednotenju nove programske opreme, orodij, spletnih strani itd .
Ozaveščenost, izkušnje in razumevanje vrste digitalnih medijev; Ustvarite medijske vire; Ozaveščenost o
pravu intelektualne lastnine; Odprti izobraževalni viri; Objavljanje odprtega dostopa; Urejanje fotografij in
videoposnetkov; Social Media Marketing itd.
V zvezi z ustvarjalnimi podjetniškimi spretnostmi se gradivo za usposabljanje podjetništvu približuje
predvsem ustvarjalni disciplini in si vzame iz konceptov oblikovalskega mišljenja, kot so opazovanje,
razvoj stališča, izdelava prototipov in stalna ponovitev kot sredstvo za vodenje migrantov skozi proces
podjetniškega prizadevanja. Učenec bo razvil osnovno miselnost, znanje in vpoglede, ki so potrebni
za opravljanje podjetniške kariere, bodisi kot vodilni v svoji lastni karieri bodisi kot ustanovitelj novega
podjetja na katerem koli ustvarjalnem področju. Med celotnim potekom se bo med kulturno
ustvarjalnostjo in podjetniškim procesom potegnila vzporednica kot način nasprotovanja popularnim
idejam o tem, kako začeti in voditi podjetje. Migranti bodo lahko identificirali ključne značilnosti
podjetniške miselnosti. Kako se napiše preprost tržni načrt in izkoristi socialne medije za izboljšanje

Novice
Kakšna je azilna politika Evropske unije?
Ali obstaja razlika med migrantom in beguncem?
Oglejte si zadnjo publikacijo Fundacije za odprto družbo: "Razumevanje migracij in azila
v Evropski uniji" .
UN Global Compact za varno, redno in redno migracijo
Vizija, ki jo ustvarja Globalni dogovor o migraciji, ima dva ključna elementa:
zmanjšanje negativnih dejavnikov, ki prisilijo ljudi, da zapustijo svoje domove, pred
revščino in pomanjkanjem priložnosti za visoko stopnjo kriminala in podnebne
spremembe, hkrati pa povečujejo koristi, ki jih prinaša migracija posamezniku,
skupnosti
in
državi
izvora
in
destinacije.
https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-migration-andasylum-european-union
Država članica 2018 – Komisija predlaga zadnje elemente, potrebne za kompromis o migraciji in reformi meja
Predsednik Jean-Claude Juncker je predstavil tri nove in ambiciozne predloge za zagotovitev polne solidarnosti EU na področju migracij
in boljšega varovanja evropskih zunanjih meja.
ES podeljuje Italiji 9 milijonov evrov za podporo zdravstvenega varstva prosilcev za azil.
Z včerajšnjo nagrado je Komisija namenila več kot 200 milijonov EUR nujne pomoči (EMAS) za podporo upravljanja migracij v Italiji. To
financiranje je na voljo v višini 653,7 milijona EUR, dodeljenih Italiji v okviru Sklada za azil, migracije in integracijo (AMIF) in nacionalnega
programa Sklada za notranjo varnost (ISF) 2014-2020. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/policies/european-agenda-migration/20180822_factsheet-eu-budget-financial-support-to-italy_en.pdf

Poiščite nas na družbenih omrežjih.

Naročite se na naše novičke!

