БЮЛЕТИН - Май, 2016
Насърчаване на равнопоставеността и участието в учене на работното
място чрез създаване на иновативни подходи, с които обучители и
ментори да адресират културното и етническо многообразие в ПОО

За проекта
Проект LINK-Inc е насочен към стимулиране на участието на мигранти и лица с малцинствен произход в учене на
работното място, чрез обучението на обучители и ментори в иновативни подходи, с които да адресират
многообразието в професионалното образование и обучение. Целта е да се помогне на работещите в ПОО да
придобият адекватни умения и инструменти, с които да оказват подкрепа на млади мигранти и младежи от
етническите малцинства в намирането на възможности за практическо обучение. Също така, за да се предотвратят
възможностите за дискриминация на работното място, обучителите и менторите ще бъдат обучени в компетентности и
методи за управление на културното многообразие по време на програмите за стажуване и чиракуване.
Основните резултати от проекта са Доклад за етнокултурната интеграция в ученето на работното място, ECVET
Обучителна програма, Наръчник и Инструментариум, съдържащ практически модели за прилагане и управление на
разнообразието в ученето на работното място, както и LINK-Inc Платформа за онлайн обучение.

Новини
Първа среща във ВАЛЯДОЛИД
Срещата се проведе през ноември, 2015, във Валядолид, Испания.
По време на срещата беше направен основен преглед на проекта
(обхват, цели, фази, резултати) и на получената оценка на
проектното предложение. Партньорите се запознаха с плановете
за управление на проекта, вътрешната комуникация и
разпространението на информация за постигнатото от екипа. Бяха
обсъдени и разпределени задачите, свързани със създаване на
два от проектните интелектуални продукти: Доклада и
Платформата за онлайн обучение.

Доклад и втора партньорска среща във ВИЕНА
По време на срещата във Виена, Австрия, през май, 2016,
партньорите се споразумяха какви да са следващите дейности за
създаване на другите проектни интелектуални продукти: LINK-Inc
Обучителната програма, Наръчника и Инструментариума.
Финалната версия на Доклада също беше представена.
Партньорите анализираха резултатите и изводите от Доклада,
както и получената обратна връзка от различни отговорни
фактори в партньорските страни. Планът за прилагане на
проектните резултати и разпространение на информация за тях
също
беше

www.link-inc.eu
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