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TULOS 1. E-OPPIMISPOLKU. OHJEITA
KOULUTTAJILLE -OPETUSSUUNNITELMA

Vastaava kumppani: PRIZMA Foundation
 

Verkkoresurssi, joka koostuu kahdesta osasta: kompetenssien
kartoittamisesta ja kuudesta moduulista, joissa kussakin on noin
10 mikromoduulia mikro-oppimista varten.

Moduulit liittyvät seuraaviin osaamisalueisiin:

Työ käynnissä... Palaamme asiaan ja kerromme lisää seuraavassa
uutiskirjeessämme!



Toinen kansainvälinen projektikokous
Suceavassa, Romaniassa
29. - 30.8. 2022

Toinen TPM järjestettiin 29. ja 30. 8.  2022 Suceavassa,
Romaniassa. Kaksipäiväinen tapaaminen järjestettiin
hybridimuotoisesti, ja siihen osallistuivat paikan päällä
DomSpainin, Prizma Foundationin, 36,6 Competence
Centerin, Institut Julio Antonion ja Bucovina Instituten
edustajat sekä verkossa Edukon ja IFPRA Normandien
edustajat.
Tapaamisessa keskustelimme yksityiskohtaisesti tulevista
toimenpiteistä ja kehittämiskohteista. Saimme edistystä
aikaan hankkeen tuloksiin ja niiden selkiyttämiseen liittyen
sekä pääsimme tietysti rikastuttamaan tietämystämme
kulttuurisesta näkökulmasta. Kävelimme kaupungin
keskustassa, vierailimme linnoituksessa (Cetatea de Scaun
a Sucevei - Suceava Princely Fortress), museossa (Muzeul
Satului Bucovinean) ja luostarissa (Mănăstirea Sfântul Ioan
cel Nou - Suceava). 

Missä kokoonnumme
seuraavaksi? 
Mariborissa, Sloveniassa!

https://www.facebook.com/Cetatea-de-Scaun-a-Sucevei-Suceava-Princely-Fortress-1032885156892068/?__cft__[0]=AZWi7W1wpGLvu5T8ZMtu-cc5w32XrHTYEvandYNTmedRG9u8gokdrHPciUKGoI0-RUvdb3IDqr5wqIkZ2gStlu9sH5SzMpeY0FxAfU-pcsj2W10KhOtTMjmrgm7VleGsK5uKQ_mLyTcW0HWmyxs46LFhEoiVXz3TxuJMrFVpTXkinr6S9arHDi-Wp2bp0-0BlFgA6oV4Q998ghwCpzssFb3e&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Muzeul-Satului-Bucovinean-651983598246671/?__cft__[0]=AZWi7W1wpGLvu5T8ZMtu-cc5w32XrHTYEvandYNTmedRG9u8gokdrHPciUKGoI0-RUvdb3IDqr5wqIkZ2gStlu9sH5SzMpeY0FxAfU-pcsj2W10KhOtTMjmrgm7VleGsK5uKQ_mLyTcW0HWmyxs46LFhEoiVXz3TxuJMrFVpTXkinr6S9arHDi-Wp2bp0-0BlFgA6oV4Q998ghwCpzssFb3e&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/manastirea.sf.ioan.cel.nou.sv/?__cft__[0]=AZWi7W1wpGLvu5T8ZMtu-cc5w32XrHTYEvandYNTmedRG9u8gokdrHPciUKGoI0-RUvdb3IDqr5wqIkZ2gStlu9sH5SzMpeY0FxAfU-pcsj2W10KhOtTMjmrgm7VleGsK5uKQ_mLyTcW0HWmyxs46LFhEoiVXz3TxuJMrFVpTXkinr6S9arHDi-Wp2bp0-0BlFgA6oV4Q998ghwCpzssFb3e&__tn__=kK-R


Tutustutaan kumppaneihimme
DomSpain on koulutus- ja konsultointiyritys, joka toimii kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla. Se tarjoaa erilaisia palveluja Espanjan
julkiselle ja yksityiselle sektorille ja osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin
hankkeisiin vakiintuneen ulkomaisen kumppaniverkoston kautta.
Koulutusosasto kehittää seuraavia koulutuksia:
• kursseja ja työpajoja aikuisopiskelijoille, ml. vieraiden kielten, ICT-,
ruoanlaitto-, tanssi- ja henkilökohtaisen kasvun kursseja
•ammatillinen koulutus: ICT, vieraat kielet, työllistäminen,
työssäoppiminen
•kouluttajille suunnatut koulutukset vieraiden kielten osaamisen
parantamiseen, digitaalisten työkalujen ja uusien opetusmenetelmien
käyttöön, sulautuvaan oppimiseen
Lisäksi DomSpain opastaa ja tukee toimijoita, kuten koulutuskeskuksia,
julkisia elimiä, sosiaalisia yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä sisäisten
työprosessien digitalisoinnissa.

IFPRA Normandie on Normandian
valtionopetuksen hallinnon osasto. Se
osallistuu koulutusviranomaisen
ammatillisen koulutuksen politiikan
määrittelyyn ja toimeenpanoon yhdessä
sidosryhmien kanssa.

Organisaatiomme mahdollistaa julkisten laitosten jatkuvan ammatillisen
koulutuksen kehittämisen EU-rahoituksella ESF-, Interreg- ja Erasmus+-
ohjelmien puitteissa. IFPRA:n pääosaaminen liittyy innovatiivisten
koulutusresurssien ja koulutusvälineiden suunnitteluun eri ammattialoilla.
IFPRA on osa GRETA-verkostoa, jonka koulutuskeskukset kouluttavat työttömiä
sekä eri alojen työntekijöitä. IFPRA on myös tukilaitos Normandian
ammatillisten koulujen eurooppalaisen rahoituksen alalla.
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Tämän dokumentin sisältö edustaa vain sen tekijän näkemyksiä ja on yksin hänen vastuullaan; sen ei voida katsoa
edustavan Euroopan komission tai minkään muun Euroopan Unionin organisaation näkemyksiä. Euroopan Komissio ja

virasto eivät ole vastuussa tietojen käytöstä. 


