ПРЕССЪОБЩЕНИЕ #1
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

Проект LINK-Inc
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.
Шест партньори от Испания, Австрия, България, Франция, Италия и Португалия заедно създават стратегии
за насърчаване на равенството и включването на мигрантите и етническите малцинства в процеса на
учене на работното място.
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.

Пилотна фаза
Тестване и валидиране на продуктите на проекта ще бъде проведено през следващите месеци в рамките
на пилотната му фаза.
Преподаватели в сферата на ПОО, обучители и ментори от различни компании, както и социални
партньори и представители на неправителствения сектор, работещи с мигранти и етнически малцинства
ще предоставят обратна връзка, която ще бъде от полза за финализирането на продуктите от проекта.

Ако за Вас представлява интерес включването в тази фаза, моля, свържете се с партньора във
Вашата страна.
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