БЮЛЕТИН 03 - Юли, 2017
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 има за цел да насърчи участието на мигранти и представители на етнически малцинства в различни форми на учене на работното място чрез обучението на обучители и ментори в иновативни подходи, с които да
адресират многообразието, както и чрез създаването на адекватни инструменти за подкрепа на тези групи в намирането на подходящо място за обучение. Проектът също има за цел да предотврати възможни ситуации на дискриминация на работното място чрез подпомагане на обучители и ментори в придобиване на компетентности и инструменти за управление на междукултурното разнообразие в различните форми на учене на работното място.
Шест партньора от Испания, Австрия, България, Франция, Италия и Португалия работиха заедно през последните
две години за дефиниране и разработване на общи стратегии за насърчаване на равнопоставеността и включването на мигранти и представители на етническите малцинства в процеса на учене на работното място.
Основните разработени продукти 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. Всички продукти могат
да бъдат ползвани чрез www.link-inc.eu
Продуктите на проект LINK-Inc бяха успешно тествани и оценени от представители на целевите групи по време на
пилотната фаза, проведена в партньорските страни.

Новини
Финална международна конференция в ТОРИНО
Финалната международна конференция по проекта се проведе в
сградата на Общината на Торино, Италия, на 13.07.2017 г.
Представители на Община Торино, Област Пиемонт, Министерството на труда на Италия и други институции и организации
споделиха опита си и впечатленията си по отношение на интеграцията на мигрантите и етническите малцинства чрез учене
на работното място.
Приложимостта и ефикасността на LINK-Inc подхода и продуктите бяха подчертани по време на конференцията, на базата на опита от пилотната фаза, проведена в партньорските
страни. Организации от сферата на професионалното образование и обучение, работещи с мигранти и етнически малцинства бяха насърчени да използват резултатите от проекта, особено чрез Платформата за онлайн обучение.
По време на конференцията, партньорите и другите участници имаха възможност да се запознаят и обменят информация и контакти. Бяха обсъдени и възможности за бъдещо използване на резултатите от проекта.
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