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Ειδικά άρθρα
Πιλοτική Συνεδρίες
MIDRIL Διαπολιτισμική
διαβατήριο - Βεβαίωση για
την πολυπολιτισμική
ενσωμάτωση

Πιλοτική Συνεδρίες
Η κοινοπραξία MIRDIL είχε οργανώσει με επιτυχία εργαστήρια Πιλοτική εφαρμογή με στόχο να εξετάσει
τις πρακτικές όλες τις ανεπτυγμένες αποτελέσματα του έργου, κυρίως τις λειτουργίες της πλατφόρμας
MIDRIL www.midirl.org.
Οι πιλοτικές εκπαιδεύσεις διεξήχθησαν με τον ακόλουθο τρόπο:
• Άτυπη σύνοδος: όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν συνολικά για το έργο και τη δοκιμή των
συναντήσεων και το εργαστήριο πιλότο.
• Κατάρτιση Απόσταση Συνεδρίες (self-learning): όλοι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το
περιεχόμενο κιτ εκπαίδευσης και με τις εφαρμογές στο χαμηλότερο σημείο των παρεχόμενων
προσωπικών λογαριασμών.
• Κατάρτιση Παρουσία Συνεδρίες (ομαδικές συνεδρίες): πρόσωπο με πρόσωπο συνεδρία είχαν
προβλεφθεί κατά τη διάρκεια πιλοτικής δοκιμής. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνόδων εκπαιδευτές
αναφέρονται στο πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριότητες και Q & A συνεδρίες σχετικά με τις
Μονάδες MIDRIL.
• Ατομική Συμβουλευτική Συνεδρίες: με στόχο να απαντήσει κατόπιν ατομικού αιτήματος από τον
εκπαιδευόμενο, όταν είναι απαραίτητο - μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου και πρόσωπο με πρόσωπο
συναντήσεις.
• Έλεγχος (συνεδρίες εξετάσεις): η πλήρης ολοκλήρωση των όλων των μονάδων κατάρτισης.

Είμαστε στο Web!
Δείτε μας στο:
www.midril.eu και
www.midri.org

Σε κάθε χώρα των εταίρων στο πλαίσιο του πιλοτικού υπήρχαν μεταξύ 15-40 άτομα, κυρίως
μετανάστες από διαφορετικές χώρες προέλευσης, καθώς και άτομα που αναζητούν εργασία,
χαμηλής ειδίκευσης άτομα, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, με διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης
ηλικίας μεταξύ 16- 60 χρόνια.
Το πρόγραμμα βοηθά τους συμμετέχοντες στη διαδικασία προσαρμογής στο νέο περιβάλλον, την
ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών και εργασιακών τον πολιτισμό και
την επιχειρηματικότητα. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν παρακαλούνται να συμπληρώσουν ένα έντυπα
αξιολόγησης και είχε την ευκαιρία να δώσει ανατροφοδοτήσεις τους. Οι συμμετέχοντες περιγράφεται
το περιεχόμενο των εφαρμογών και της έννοιας ως ενδιαφέρουσα και φιλική και δηλώνουν ότι η
παιδαγωγική προσέγγιση ήταν καινοτόμο και διασκεδαστικό. Προτάσεις για βελτιώσεις έγιναν, όπως
καλύτερο σύστημα λειτουργεί με την έλλειψη των τεχνικών θεμάτων, και πιο φιλική προς το χρήστη
interface.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεξάγονται πειραματικές δοκιμές θα παρουσιαστεί στο
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MIDRIL Διαπολιτισμική διαβατήριο Πιστοποίηση για την πολυπολιτισμική
Ενσωμάτωση

MIDRIL Διαπολιτισμική Διαβατήριο αναπτύχθηκε στα αγγλικά
και σε όλους τους εταίρους εθνικές γλώσσες.
Αυτό το πιστοποιητικό MITHRIL θα πρέπει να παραδοθεί σε
κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος ολοκληρώνει επιτυχώς την πλήρη
εκπαίδευση
ως
έγγραφο
για
την
πολυπολιτισμική
ολοκληρώσεις.
MIDRIL Διαπολιτισμική διαβατήριο καλύπτει τους ακόλουθους
τομείς: Γλώσσα, τη διαπολιτισμική μάθηση, Τα 3 Rs και της
πληροφορικής (ανάγνωση, γραφή και αριθμητική) και
εργασίες επιχειρηματικού πνεύματος. Όλα τα 144 αιτήσεις
οργανώνεται ως Senior Παιχνίδια σε Μονάδες, αφιερωμένη
στους ακόλουθους επτά βασικές θεματικές ενότητες:
-Πολιτισμός
- Επαγγέλματα & Αγορά Εργασίας
- Living & Lifestyle
- Αξίες
- Ενεργός Πολίτης
- Δημιουργικότητα και Καινοτομίες
- Υγεία & Περιβάλλον

MIDRIL Κοινοπραξία θα εκδώσει Διαπολιτισμική Διαβατήριο σε
κάθε γλώσσα εταίρο.
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MIDRIL Συνεταιρισμός
I.T.G. Conseil SAS, France
Website: www.itg.fr
Institute for Quality and Technology, Portugal
Website: www.isq.pt
European Center for Quality Ltd., Bulgaria
Website: www.ecq-bg.com
Hellenic Regional Development Center, Greece
Website: www.hrdc.org.gr
Sud Concept, Corsica, France
Website: www.sudconcept.eu
KIST Consult, Austria
Website: www.kist-consult.com

Είμαστε στο Web!
Δείτε μας στο:
www.midril.eu
www.midri.org
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα,
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να
γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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