Сертификат за интеграция на мигранти MIDRIL
Финалната конференция на европейския
проект MIDRIL се проведе на 10.02.2016 г. в
Клагенфурт, Австрия!

Шеста партньорска среща по проект MIDRIL, Клагенфурт, 10-11 февруари 2016 г.

Партньорите представиха резултатите от пилотното тестване и на тяхна
основа разработиха препоръки за подобряване и адаптация на
резултатите от проекта, за да отговорят в по-голяма степен на нуждите
на фокус групата.
Ключови връзки с потенциални ползватели на MIDRIL бяха установени,
за да се гарантира устойчивостта на резултатите от проекта. „Учене
чрез правене“ е иновативната методология, използвана в MIDRIL, която
подпомага участниците в техния обучителен процес.
Успешната експлоатация на проекта се гарантира чрез тясното
сътрудничество с представители на заинтересовани страни в
партньорските държави, например: Национални звена за
квалификация, за акредитация (стандарти ISO), за миграция, НПО,
центрове за професионално обучение и местни власти, работещи в
сферата на миграцията.

Целта на събитието беше да гарантира създаването на мрежа
от заинтересувани страни, които работят в сферата на
миграцията, и да се обсъдят възможностите за трансгранично
сътрудничество. Партньорите представиха резултатите от
проекта, а основните лектори засегнаха следните важни теми:
- Микро подход за обучение, базиран на игри;
- Мирът и миграцията;
- Ценностите
в
контекста
на
социалните
предизвикателства;
- Въздействието на културата върху обучителния процес.
Програмата и съдържанието на конференцията са
достъпни на сайта на проекта. Всеки партньор може да
предостави допълнителна информация:
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

Ние сме онлайн!
Научете повече на:

www.midril.eu
или
Посетете нашата
обучителна
платформа на:

www.midri.org

Website: www.sudconcept.eu

KIST Consult, Austria
Website: www.kist-consult.com

Project N°: 540337-LLP-1-2013-1-FR-LEONARDO-LMP. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и
Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

