БЮЛЕТИН 02 - Октомври, 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
Трета партньорска среща в МАДРИД
Проведена в Мадрид, Испания, през октомври, 2016, тази среща имаше две
основни цели:
i) преглед и обсъждане на работните версии на основните
интелектуални продукти - Обучителна програма, Наръчник,
Инструментариум и Платформа за онлайн обучения;
ii) изграждане на капацитет и обучение на партньорите с цел по-добра
подготовка на предстоящата пилотна фаза.
Освен това, партньорите се възползваха от срещата, за да планират
следващите стъпки за финализиране на интелектуалните продукти и да
обсъдят какви дейности ще се реализират за разпространение на
информация за проекта и прилагане на продуктите в реална среда.

Следващите стъпки: пилотна фаза и финализиране на интелектуалните продукти
През следващите месеци, партньорите в проект LINK-Inc ще подготвят пилотната фаза. Пилотирането ще се проведе във всяка
партньорска страна след обучение на обучителите и менторите, включени в проекта. Методологическите подходи и
инструментите, включени в продуктите ще бъдат приложени в реална среда и на тази база всеки партньор ще предостави
мненията и препоръките, които събере. Те ще бъдат взети предвид при финализиране на интелектуалните продукти, които ще
бъдат достъпни за използване чрез Платформата за онлайн обучения.
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