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Art4Inc lyhyesti
Art4Inc hyödyntää klassisia taiteenaloja – tarinankerrontaa, musiikkia ja teatteria – ja tuottaa
räätälöityjä koulutussisältöjä, jotka tukevat kouluttajia, kun he auttavat maahanmuuttajia,
pakolaisia ja muita syrjäytyneitä ryhmiä hankkimaan avaintaitoja.
Art4Inc-projektiin osallistuu seitsemän
partneria ja yksi tukipartneri, edustaen
yhteensä seitsemää eri maata: Saksa (2),
Irlanti, Romania, Espanja, Tsekki, Suomi, sekä
Sveitsi (tukipartnerin edustamana).

Projektin tuotosten yhteenveto…
ü Ensimmäinen tuotos: Täydennyskoulutusohjelma ja käsikirja
ü Toinen tuotos Perustaitojen rakentaminen – Vaihtoehtoisten pedagogisten
resurssien työkalupakki
ü Kolmas tuotos: Verkko-oppimisympäristö
ü

Neljäs tuotos: Tieteellinen artikkeli

Mitä kesäkuun jälkeen on tapahtunut…
ü Toinen partnerikokous: Kokous järjestetiin Pitestissä Romaniassa. Tulosten ja seuraavien
askelten läpikäynti yhdessä oli hyvin selkeyttävää.
ü Oppimissisällöt: 12 eri taidemuotoihin (tarinankerronta, musiikki ja teatteri) kuitattiin
valmistuneiksi.
ü

Koulutuspuitekehys: Puitekehyksestä koulutusaktiviteettien kehittämiseksi päätettiin
pohjautuen tarveanalyysistä johdettuihin taitoihin, tietoihin ja kompetensseihin.
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ü Oppijan käsikirja: Täydennyskoulutusohjelman käsikirjan
tuottaminen
mediarikkaita
sisältöjähyödyntäen

Seuraavat askeleet…

ü Kolmas partnerikokous: Partnerit tulevat tapaamaan
seuraavan kerran Virginiassa Irlannissa maaliskuun 5.-6.
Päivänä 2019 ja suunnittelevat täydennyskoulutuksen
toteutusta, sekä paikallisten oppimisfestivaalien järjestämistä.
ü Koulutustapahtuma Kolme kouluttajaa tai maahanmuuttajien
tukihenkilöä jokaisesta partnerimaasta tulevat testaamaan
koulutusohjelman 21 tunnin luokkahuoneosiota saksassa 26.28.
Maaliskuuta
2019.
Loppuosa
50
tunnin
oppimiskokonaisuudesta toteutetaan verkko-opiskeluna.
ü Paikallinen oppimisfestivaali: Paikalliset tapahtumat
järjestetään toukokuussa 2019 kehitettyjen resurssien
esittelemiseksi kouluttajille ja maahanmuuttajille jokaisessa
partnerimaassa.

Kuinka voit ottaa yhteyttä Art4Inc-projektiin?
Haluatko liittyä mukaan..
-

Sidosryhmien edustajana?
Kouluttajana tai maahanmuuttajien tukihenkilönä?
Kehittämään ja/tai toteuttamaan Art4Inc –
koulutusta??

Ota yhteyttä paikalliseen hankepartneriin (Innoventum Oy)
tai projektin koordinaattoriin!

Käy Verkkosivuillamme: https://www.art4inc.eu/
Liity FACEBOOK-SIVULLEMME: https://www.facebook.com/art4inc/
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