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Uspešno izobraževanje v Materi!

V času od 15. do 17. 7. 2019 je v Materi, Italija,
potekalo usposabljanje za izobraževalce, ki ga je
izvedla partnerska organizacija MateraHub.
Usposabljanje je bilo že zadnja ključna aktivnost v
projektu INCREA, katerega namen je priseljence
podpreti pri njihovem vključevanju v družbo, in sicer
preko njihovega delovanja na področju kulturnih
industriji in kulture.

Na tridnevnem izobraževanju so imeli udeleženci, tj. učitelji, socialni delavci in člani
projektne ekipe iz partnerskih držav (Belgija,
Italija, Španija, Grčija in Slovenija), priložnost
testirati in oceniti tri učne module (modul o
jezikovnih kompetencah, modul o digitalnih
kompetencah in modul o podjetniških
kompetencah), priročnik z naslovom ''Od
migranta do ustvarjalnega podjetnika'' in
resno igro. Na podlagi njihove povratne
informacije in predlogov bomo kakovost
projektnih rezultatov lahko dvignili še na višjo
raven.

Matera 2019: Evropska prestolnica kulture
S razglasitvijo za evropsko prestolnico
kulture 2019 je Matera dobila edinstveno
priložnost za organizacijo vrste kulturnih
dogodkov s poudarjenim vseevropskim
značajem.
S svojo izjemno, stoletja dolgo zgodovino
in impresivno arhitekturo ter z naprednimi
kulturnimi projekti mesto nosi močno
sporočilo za vso Evropo: razumeti in
spoštovati tisto, kar nas razlikuje, in gojiti
tisto, kar nam je skupno.
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Moto programa Matera 2019 je ''Odprta prihodnost''
s posebnim poudarkom na socialnem in
kulturnem vključevanje ter skupnem uvajanju
novosti. Obisk Matere in nekaterih kulturnih
dogodkov, ki so večinoma podprti s strani Evropske
unije, je bila čudovita priložnost za razmislek o tem, kako lahko kulturno dediščino in
ustvarjalnost uporabimo za krepitev skupnih vrednot in grajanje boljše Evrope prihodnosti,
Evrope vseh nas.

INCREA izobraževanje
Tekom tridnevnega intenzivnega izobraževanja so
udeleženci evalvirali učne materiale, projektni
partnerji pa bodo na podlagi tega prilagodili
projektne rezultate.
Še malo in INCREA tečaj bo pripravljen za
uporabo ter prosto dostopen v vseh
partnerskih jezikih.

Spremljajte nas še naprej!
Spletna stran projekta: increa.erasmusplus.website
Najdete nas tudi na družbenih omrežjih:
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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