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1. PROJEKTNO GLASILO
Dobrodošli pri branju prvega glasila projekta TALKING!
Ne želimo le polniti vašega nabiralnika, vendar vsake toliko časa pa bi vas radi seznanili, kaj vse smo
pripravili:
Naše sestanke
Učne materiale, ki jih razvijamo
Poučne dogodke, ki jih organiziramo
Vse naše intelektualne rezultate
https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=23035
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In seveda – tudi ko bo nov projektni dogodek prikazan v medijih.

Vas ne zanima? Ne skrbite, ne bomo užaljeni. Le pritisnite gumb »odjava« in boste odstranjeni iz našega
TALKING novice seznama.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno
odgovornost partnerstva projekta TALKING in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske
komisije.

NAGOVOR VODJE PROJEKTA

Ada Maurizio,
V imenu vodilnega partnerja projekta, CPIA3 Roma

Dragi prijatelji in kolegi,
Veseli me, da lahko z vami delim 1. glasilo evropskega projekta »TALKING:Transactional Analysis
Learning for Keeling over the INtercultural Gap«.
V glasilu boste našli koristne informacije o namenu in ciljih našega projekta, kot tudi TALKING aktivnosti,
realizirane v TALKING partnerstvu v obdobju oktober 2016 do april 2017.
Projektno partnerstvo sestavlja sedem organizacij iz Italije, Španije, Velike Britanije, Slovenije in Grčije.
Vse te organizacije na svoj način delujejo na področju izobraževanja odraslih migrantov.
Projekt TALKING je navdihnila psihološka teorija Transakcijska analiza (TA), ki jo je razvil Erich Bern in ki
jo uporablja na tisoče psihologov po svetu. Naš projekt je prvi evropski poizkus za razvoj novega modela
pristopa do učnih potreb odraslih migrantov, z namenom izobrazbene in socialne vključenosti.
S podporo Erasmus plus programa Evropske Komisije želimo razviti inovativne prakse za izobraževanje
odraslih, ki bi jih lahko uporabljali izobraževalci odraslih širom Evrope za vključevanje migrantov.
Maj, 2017
Rim

UVOD V PROJEKT
O čem govorimo (TALKING)?
Ideja za projekt TALKING - Transactional Analysis Learning for Keeling over the INtercultural Gap, je
prišla iz ugotovitev analize podatkov o izobraževanju odraslih migrantov v Evropi, ki je dosegljiva na
platformi EPALE.
Usposabljanje migrantov v okvirih izobraževanja odraslih v sodobni Evropi je dinamično področje
izobraževanja, ki se sooča s širokim spektrom izzivov. Pogosto se v medkulturnih razredih soočajo z
jezikovnimi težavami, z nepismenostjo in kulturnimi težavami pri komuniciranju z izobraževalci. Poleg
težavnega urnika (popoldanski pouk) in učnega okolja (velike in močno heterogene skupine učencev z
različnimi kulturami, stopnjo izobrazbe in socialnim ozadjem), so izobraževalci srečajo z veliko izzivi, ne
le iz medkulturnega temveč tudi iz čustvenega zornega kota komunikacije in učnega vključevanja.
Prihaja do rasti potrebe med izobraževalci in administrativnimi delavci po inovativnih učnih pristopih in
metodah, ki bi lahko premostili razlike v medkulturni komunikaciji in omogočali vključevanje migrantov:
tako v izobraževanje kot socialno vključevanje. Transakcijska analiza tako lahko pokriva potrebe
izobraževalcev, z omogočanjem tako individualnih kot medosebnih pristopov in z učinkovitim
vzdrževanjem medkulturnega dialoga za vključevanje.
https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=23035
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IFREP-93 in Consorzio Ro.Ma. so razvili projektno idejo TALKING med iskanjem inovativnega in
učinkovitega pristopa kot podporo za medkulturni izobraževalni proces za odrasle za opolnomočenje
evropskih izobraževalcev z uporabnimi komunikacijskimi orodji.
Transakcijska analiza (TA) ima velik potencial za premostitev ovir v izobraževanju odraslih v Evropi.
Posledično Evropska Komisija financira projekt TALKING, ki želi implementirati metode TA v medkulturno
izobraževanje za odrasle v Evropi in nasloviti težave vključevanja migrantov v Evropske skupnosti.
Glede na to, smatramo kot privilegij in čast, da lahko delamo na tem projektu, v katerega spada tudi to
glasilo.
Z začetkom na 1.9.2016 bo projekt trajal 24 mesecev, bolj natančno, do konca avgusta 2018. Izvajalci
projekta so konzorcij sedmih Evropskih partnerjev: CPIA 3 Roma (Italija), Consorzio Ro.Ma (Italija),
Associazione »Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti 1993-Fondata da Pio
Scilligo – IFREP 93 (Italija), European Education and Learning Institute EELI (Grčija); INstituto Municipal
de Promocion Economica, Formacion y Empleo IMPEFE (Španija); Razvojno izobraževalni center Novo
mesto (Slovenija) in MBM Training and Development Center (Velika Britanija). CPIA 3 Roma (Italija) je
tudi vodilni partner evropskega konzorcija.
Vzpostavljena je namenska spletna stran projekta za razširjanje projektnih rezultatov, projektnih glasil in
ostalih TALKING rezultatov. Več lahko zveste na http://www.erasmus-talking.eu.

NADALJEVANJE:
Drugo mednarodno srečanje v Rethymno,
Grčija.
Mednarodno partnerstvo projekta se je

KAKO SMO ZAČELI
prvo

srečalo 3. in 4. marca 2017, da se

mednarodno srečanje v Rimu, med 26. in

pogovorijo o napredku projekta in da

29. oktobrom 2016. Učitelji migrantov in

načrtujejo prihodnje aktivnosti projekta.

beguncev iz različnih evropskih organizacij

Program

za

predstavitve

primerov

pripravijo načrt dela za TALKING projekt, z

praks

področju

namenom priprave namenske podpore za

izobraževanja

medkulturne

simulacijske vaje, ki temeljijo na uporabi

Konzorcij

projekta

usposabljanje,

je

so

imel

se

zbrali,

izobraževalce

da

odraslih,

je

na

za

interaktivne

lokalnih

dobrih

medkulturnega

odrasle

TA

migranti

izzive

predstavitve kratkoročnih planov projekta

izobraževalcev pri njihovem trudu za

in moderirano diskusijo o pripravi in

vključevanje.

izvedbi naslednjih projektih aktivnosti.

Partnerji projekta so ponovno predebatirali

Med oktobrom 2016 in marcem 2017 so

namen in cilje projekta: s kompetencami

partnerji delali na:

ter

tudi

opolnomočiti evropske izobraževalce, ki
delajo z odraslimi migranti in s tem jim
omogočati bolj učinkovito soočanje z
dnevnimi izzivi in medkulturnim učenjem in
medkulturno komunikacijo.
Socio-kognitivna

Transakcijska

analiza

(SCTA) je bila predstavljena kot izhodiščna
metoda, na kateri bodo partnerji gradili

https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=23035

partnerskih

migrante;

upoštevajoč čustvene tegobe s katerimi se
srečujejo

v

združil

Začetni

organizacijah;

izmenjavi

strukture

metodologije;
Zbiranju obstoječih primerov dobrih
praks na področju izobraževanja
odraslih migrantov;
Pripravi

evalvacije

predlagane

metodologije z izvedbo lokalnih
fokusnih skupin deležnikov.
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svoje modele za integracijo, usmerjene v
medosebno komunikacijo za medkulturni

Prihodnje aktivnosti bodo osredotočene na

dialog in integracijo migrantov.

izvedbo
uskladitev

vsebin

usposabljanja

primerov

dobrih

in
praks

na
z

metodologijo, sledilo bo usposabljanje in
po en multiplikacijski dogodek v vsaki
partnerski državi.
Na srečanju so se pogovorili o dveh
predvidenih rezultatih projekta:
Priprava in izvedba metodologije
za usposabljanje, ki temelji na
Transakcijski

metodologiji.

Izobraževalci

bodo

znanje/veščine

o

pridobili
ne-verbalno

komunikacijskih stilih in čustvenem
obnašanju

migrantov

in

kompetence za analizo glavnih
preprek

SE NADALJUJE….

pri

medosebni

komunikaciji, boljšem razumevanju
in

Naše 2. projektno glasilo bo
izšlo novembra 2017 s
svežimi novicami o
napredku projekta
TALKING.

upravljanju

medosebnih

odnosov.
Virtualna

učna

»eTALKING«

za

platforma
vso

skupnost

evropskih izobraževalcev odraslih,
vključno

z

učitelji,

izvajalci

usposabljanja in administrativnimi

Medtem: ostanite z nami in
obiskujte našo spletno stran
in nam sledite na
Facebook-u.

delavci,

ki

delajo

z

migranti.

Platforma bo ponujala tako eusposabljanje kot priložnosti za
konstantno izmenjavo inovativnih
učnih metod, strategij in orodij za
inkluzivno

medkulturno

izobraževanje odraslih v Evropi.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno
odgovornost partnerstva projekta TALKING in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske
komisije.
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