Migrant Integration DRIving Licence
Η τελική διάσκεψη του MIDRIL 10ου ΕΕ-Έργο
του Φεβρουαρίου 2016 στην Κλάγκενφουρτ!

του έργου «MIDRIL", 6η Συνάντηση εταιρικής σχέσης, Κλάγκενφουρτ, 10 έως
11 Φεβρουάριος 2016

Συνεργάτες μοιράζονται τα αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής και
επεξεργάστηκε προτάσεις για Midril προσαρμογή υλικά για να απαντήσει
καλύτερα στις ανάγκες της ομάδας-στόχου.
Βασικά δίκτυα των δυνητικών χρηστών ιδρύθηκαν για την ενίσχυση της
βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων Midril. "Learning by doing" είναι η
καινοτόμος μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην Midril και διευκολύνει
τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της μάθησης τους.
Η επιτυχημένη εκμετάλλευση του έργου εξασφαλίζεται μέσω της στενής
συνεργασίας με αντιπρόσωποι των ενδιαφερομένων από τους συνεργάτες
εδάφη: Εθνική Αξιολόγηση Αρχή, το Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (πρότυπα
ISO) Εθνική Αρχή για τους μετανάστες, ΜΚΟ, κέντρα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις τοπικές αρχές σε συνεργασία με τους
μετανάστες.

Ο στόχος συνεδρίου ήταν να διασφαλιστεί η βέλτιστη
δικτύωση όλων των ενδιαφερομένων στην πρωτοποριακή
διαδικασία της ένταξης και να συζητήσουν το ενδεχόμενο της
διασταυρούμενης συνεργασιών.
Εταίροι παρουσίασαν τα αποτελέσματα του Έργου MIDRIL
και οι βασικοί ομιλητές ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:
• Ένα παιχνίδι-Based Micro-learning προσέγγιση για τη
Γλώσσα Λεξιλόγιο Απόκτηση
• Ειρήνη και τη Μετανάστευση
• Οι τιμές στο πλαίσιο της κοινωνικής Ερωτήσεις
• Οι επιπτώσεις του πολιτισμού στη Μάθηση
Το πρόγραμμα του συνεδρίου και το περιεχόμενο είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου. Κάθε εθνικό εταίρο
μπορεί να σας δώσει πληροφορίες:
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

Είμαστε στο Web!
Βρείτε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά

www.midril.eu

Hellenic Regional Development
Center, Greece
Website: www.hrdc.org.gr

Sud Concept, Corsica, France
Website: www.sudconcept.eu

ή
Επισκεφθείτε την
πλατφόρμα μας
Κατάρτιση για

www.midri.org

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

Project N°: 540337-LLP-1-2013-1-FR-LEONARDO-LMP. Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] 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.

