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Sukces wkluczenia i integracji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach poprzez
edukację
e-PRZEWODNIK do warsztatów edukacyjnych dla lokalnych społeczności
Załacznik 1. Wprowadzenie do warsztatów dla uczestników
Szanowna(y) Pani/Pan,
Cieszymy się, że zdecydował(a) się Pani/Pan dołączyć do nas w warsztatach
edukacyjnych ,,Skuteczna integracja osób o niskich kwalifikacjach poprzez edukację”.
Wysyłamy krótką prezentację warsztatów oraz praktyczne informacje dotyczące ich
organizacji.
Warsztaty edukacyjne zostały opracowane w ramach międzynarodowego projektu „Measy” w ramach programu Erasmus +. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie,
otwórz następujący link: http://measy.lpf.lt/
Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji dorosłych nauczycieli-praktyków w
zakresie szkolenia pracowników lokalnych społeczności w celu zaangażowania ich we
wspieranie integracji osób o niskich kwalifikacjach poprzez uczenie się przez całe życie.
Integracja ze społecznością lokalną nie zawsze jest łatwa, szczególnie dla migrantów,
uchodźców i osób dorosłych o niskich kwalifikacjach.
Warsztaty są zaplanowane są na 16 godzin akademickich (h) i obejmują dwie części:
sesję on-line do samodzielnego uczenia się (8 h) oraz sesję twarzą w twarz z
prowadzącym (8 h).
Nasze szkolenie rozpoczęło się już dziś od sesji on-line. Podczas sesji online prosimy o
przeczytanie i przeanalizowanie 10 historii sukcesu na temat tego, jak uczenie się przez
całe życie i zaangażowanie osób wykluczonych społecznie mogą otworzyć nowe
możliwości i ułatwić trudny proces integracji. Te inspirujące historie można wykorzystać
do zwiększenia zaufania ludzi w przezwyciężenie własnych trudności oraz zwiększenia
wiary w siebie.
Znajdź link do historii sukcesu: http://measy.lpf.lt/training_course_en.html.
Podczas sesji twarzą w twarz zostaniesz poproszony o omówienie historii sukcesu w
grupach, dlatego wskazane jest, abyś napisał swoją osobistą opinię na temat każdej z
historii sukcesu, odpowiadając na następujące pytania:



Jakie główne aspekty udanej integracji zostały podkreślone w historii?
Czy ta historia sukcesu może motywować członków społeczności (imigrantów,
uchodźców, osoby o niskich kwalifikacjach) do aktywnego zaangażowania w
społeczeństwo i / lub rozpoczęcia (kontynuowania) nauki?
1

Wsparcie Komisji Europejskiej w realizacji tego projektu nie stanowi poparcia dla zawartych w nim treści, które
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

M-Easy: Poprawa integracji nisko wykwalifikowanych
dorosłych poprzez rozwój ich umiejętności
matematycznych i wsparcie społeczności
Nr projektu 2017-1-LT01-KA204-035219



Czy ta historia sukcesu mogłaby zostać
zaprezentowana podczas wydarzeń
lokalnych społeczności w celu podniesienia świadomości lokalnej społeczności w
kwestiach równości, różnorodności i tolerancji?



Czy tę historię można wykorzystać do wspierania integracji społecznej i
promowania poczucia przynależności do lokalnej społeczności osób
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (imigranci, uchodźcy, osoby o niskich
kwalifikacjach itp.)?



Czy ta historia sukcesu może być atrakcyjna w twoim kraju? Czy pokryje
potrzeby grupy docelowej warsztatów, które poprowadzisz?



Jakie znaczenie mogą mieć historie sukcesu członków społeczności lokalnej w
podnoszeniu ich świadomości w stosunku do osób wykluczonych społecznie?



Jakie lekcje i wnioski wyciągnięte z historii sukcesu możesz zaprezentować
uczniom?

Jeśli chcesz napisać komentarz do każdej historii, skorzystaj z poniższej tabeli.
Nr

Imię, kraj

1.

Adama z Gambii,
obecnie mieszkająca
na Cyprze

2.

Ahmed Nour z
somalii, obecnie
mieszkający na
Cyprze

3.

Alla z Rosji, obecnie
mieszkająca na Litwie

4.

Anastasia z Ukrainy,
obecnie mieszkająca
na Litwie

5.

Elsa z Hondurasu,
Obecnie mieszkajaca
w Polsce

6.

Lina z Litwy

7.

Mario z Włoch,
obecnie mieszkający
na Litwie

Cytaty

Komentarze

“Moim życzeniem jest kontynuacja
moich studiów, mojej pracy i innych
działań tutaj, aby móc oddać się
tutejszej społeczności i Cyprowi.”
“Zawsze wierzyłem w znaczenie
edukacji, którą uważam za klucz do
osobistego sukcesu.”
“Nie ma znaczenia, jaka jest twoja
praca, ale twoja osobista godność ma
znaczenie. Wykonuj pracę, którą
lubisz.”
“Jeśli chcesz coś zrobić - zrób to teraz.
Świat ciągle się zmienia i jutro już nie
będzie tak samo..”
“Musisz być aktywny jeśli chcesz się
zintegrować!”
“Otwartość i szczerość to pierwsze
kroki w kierunku przyjaźni.“
“Najważniejsze że wokół jest wiele
możliwości.“
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8.

Tetiana z Ukrainy,
obecnie mieszkajaca
w Polsce

9.

Alhagie z Gambii,
obecnie mieszkająca
we Włoszech

10.

Diassigui z Senegalu,
obecnie mieszkający
we Włoszech

“Studia pomogły mi w odnalezieniu
swojego miejsca w nowym kraju.”
“Kluczem
do
integracji
jest
uczestnictwo społeczne i kulturalne.”
“Zwycięstwo to postawa. Postawa
lidera determinuje tempo grupy.“

Sesja twarzą w twarz będzie przeprowadzona w {miejsce} {data}.
Harmonogram warsztatów:
10:00 Przedstawienie się uczestników, wzbudzenie ich oczekiwań
10:20 Prezentacja europejskich założeń warsztatów, ich wpływu na społeczności lokalne
i osoby nisko wykwalifikowane
11:00 Sesja burzy mózgów na ten temat
12:00 Lunch
12:45 Praca grupowa nad historiami sukcesów. Prezentacja wyników grup
15:00 Podsumowanie wyników pracy w grupie
15:30 Krótka prezentacja kursu szkoleniowego M-Easy
16:00 Przerwa kawowa
16:20 Wprowadzenie do e-Przewodnika do dalszego wykorzystania przez uczestników
16:40 Refleksja uczestników na temat spełnienia ich oczekiwań
17.00 Ewaluacja warsztatów
Certyfikacja
Chcielibyśmy zebrać listę Twoich oczekiwań dotyczących warsztatu. Będziemy
wdzięczni, jeśli prześlesz nam 2-3 zdania na temat tego, czego oczekujesz od tego
kursu.
W przypadku pytań proszę o kontakt, {e-mail adres}.
{data}.

Z poważaniem,
{nazwisko trenera-prowadzacego}
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