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IZJAVA ZA JAVNOST

INCREA UČNI MATERIALI SO SEDAJ NA VOLJO V ANGLEŠČINI!
Mednarodni projekt INCREA je namenjen podpori migrantom/beguncem pri njihovem
vključevanju v evropske družbe. Učni materiali, ki jih pripravljamo, bodo priseljencem v pomoč pri
krepitvi jezikovnih, digitalnih in podjetniških kompetenc.
Raziskava, ki smo jo v začetni fazi projekta izvedli med migranti/begunci, socialnimi delavci in
ostalimi zainteresiranimi skupinami, je pokazala, katera jezikovna in podjetniška znanja ter katere
digitalne spretnosti migranti/begunci potrebujejo za krepitev njihove socialne vključenosti in pri
stopanju na podjetniško pot.
Na podlagi rezultatov raziskave smo oblikovali učne vsebine za spodbujanje, razvijanje in
utrjevanje jezikovnih, digitalnih in podjetniških kompetenc. Učni materiali so že na voljo v
angleščini in bodo prevedeni v jezike projektnih partnerjev (slovenščina, grščina, francoščino,
španščina, italijanščina) in v arabščino.
INCREA UČNI MATERIALI
JEZIKOVNE SPRETNOSTI
Učni materiali na področju jezikovnega znanja
vsebujejo naslednje teme: terminologija, povezana s
strokovnim področjem opravljanja dela; kako se
pripraviti na razgovor o zaposlitvi; kako napisati
življenjepis;
kako komunicirati s sodelavci med
sestanki in poslovnimi klici, kako pisati formalno epošto.

PODJETNIŠKE SPRETNOSTI
Učni materiali na področju podjetniških znanj se
dotikajo predvsem spodbujanja kreativnega in
podjetniškega razmišljanja (opazovanje, razvoj stališč,
izdelava prototipov, stalna interakcija) kot sredstva za
vodenje migranta skozi proces podjetniškega
ustvarjanja. Učne vsebine so migrantom v pomoč pri
razvijanju osnovne podjetniške miselnosti, pri
ustanavljanju in vodenju podjetja ter uporabniku nudijo
znanje in vpoglede, ki so potrebni za opravljanje
podjetniške dejavnosti (priprava poslovnega načrta,
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registracija podjetja, zaposlovanje, možnosti sofinanciranja podjetniške dejavnosti).
DIGITALNE SPRETNOSTI:
Poleg jezikovnih in podjetniških veščin so tudi digitalne
veščine izjemno pomembne in uporabne v svetu
kreativnega podjetništva. Na podlagi tega smo se odločili
za pripravo učnih vsebin, ki temeljijo na sledečih
tematikah: uporaba spletnih odprtih virov pri
vsakodnevnih nalogah, učinkoviti načini za ustvarjanje in
vzdrževanje spletne blagovne znamke, delo preko spleta
preko uporabe elektronskega bančništva, uporaba tehnik
trženja in družbenih omrežij, spletna varnost in poslovna
digitalna dokumentacija.
24. in 25. januarja 2019 se bomo partnerji srečali na 3. projektnem sestanku v mestu Reus, v
Španiji, ki ga bo gostila organizacija DOMSpain. Na sestanku bomo razpravljali o razvoju “Resne
igre INCREA”, o organizaciji 2. multiplikacijskega dogodka, ki bo potekal aprila 2019 v Španiji, in o
delavnicah, ki jih bomo v lokalnem okolju izvedli projektni partnerji, namenjene pa so migrantom
oz. beguncem.
Vsi učni materiali bodo kmalu na voljo na spletni strani projekta INCREA in na e-platformi, ki jo
bomo razvili v okviru motivacijskega okolja za učenje (LME).
Sledite nam na spletni strani in družbenih omrežjih ter bodite na tekočem z
novostmi v projektu INCREA!
Spletna stran projekta: https://increa.erasmusplus.website/
https://www.facebook.com/increaproject/
https://twitter.com/IncreaProject
https://www.linkedin.com/in/increa-project-a7687815a/
https://www.instagram.com/increaproject/
https://www.youtube.com/channel/UCMTLpU5kRRxcP3Mr3R74QcA

Vsebine in gradiva INCREA so rezultat sodelovanja partnerjev v projektu in odražajo izključno njihovo mnenje.
Evropska komisija, ki projekt sofinancira, ne odgovarja za vsebino ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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