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Projekt PREDIS ‒ Preprečevanje zgodnjega osipa v poklicnem izobraževanju in krepitev
strategij vključevanja za priseljence in Rome je projekt, ki ga finančno podpira Evropska
komisija in koordinira profesor Dirk Lange z Univerze Leibniz v Hannovru.
Cilj projekta je okrepiti ključne kompetence učiteljev v poklicnem izobraževanju in drugih
izobraževalcev, da bi nudili podporo dijakom migrantom in Romom v poklicnem
izobraževanju in pri zaposlitvi. Da bi dosegli ta cilj, pri projektu PREDIS razvijamo tečaj za
kombinirano učenje (Blended-Learning Course (BLC)). BLC je tečaj poklicnega razvoja, ki je
sestavljen iz seminarja in učenja v internetni učilnici. Tretji novičnik projekta PREDIS
prinaša informacije o nedavnih seminarjih v sklopu tečaja za kombinirano učenje.
Partnerji konzorcija so organizirali seminarje, na katerih so sodelovali učitelji in raziskovalci
v poklicnem izobraževanju. V Nemčiji so se seminarji odvili v Hannovru na Univerzi Leibniz.
Slovenski in italijanski partner konzorcija sta izpeljala skupno usposabljanje v Ljubljani,
romunska partnerja pa sta usposabljanje izpeljala v Bukarešta in okrožju Buzău.
Usposabljanje je potekalo avgusta, septembra in oktobra 2017. Seminar avstrijskih partnerjev
se bo odvil v kratkem.
Namen seminarja je dvojen. Prvič, udeležencem želimo posredovati znanje, inovativne
vsebine in metode. Interaktivno okolje tečaja omogoča izmenjavo izkušenj in uvidov,
refleksivne vaje in dejavnosti pa nudijo priložnost, da novo znanje uporabimo v praksi.
Drugič, med seminarjem udeleženci ocenijo vsebino modulov projekta PREDIS, ki so jih
razvili partnerji konzorcija, pri čemer preučijo uporabnost vsebin v praksi. Ta povratna
informacija udeležencev je potem vključena v nadaljnje preoblikovanje orodij, ki jih projekt
PREDIS razvija. Seminarju sledi devetmesečno učenje v internetni učilnici, ki se je že začelo.
Udeleženci so ocenili, da ima usposabljanje velik vpliv na znanje in veščine ukrepanja na
področju preprečevanja osipa, podpiranja ogroženih študentov in učiteljev v poklicnem
izobraževanju kot tudi boja proti diskriminaciji, predsodkom in stereotipom, razumevanja
moči in lastnih privilegijev in razmisleka o njih.
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