SKILL2E’nin Faydaları


Kültürlerarası yeterlilik gelişiminizi sağlamak için
gidiş öncesi eğitimi ve desteği alın.



Kültürlerarası yeterlilik bakımından nerede
olduğunuzu ve nasıl gelişim sağlayabileceğinizi
öğrenin.



Staj hareketliliğinizin önemli evrelerinde destek
alın



Gelecekteki işverenlerinizle daha iyi iletişim
kurmak için sözlü iletişim yetenekleri kazanın.



Kazandığınız yeterlikleri belgelendirerek ve
belirleyerek önceki öğrenmenin tanınmasından
fayda sağlayın

Öğrenciler, üniversiteler ve işletmeler
arasındaki kültürlerarası yeterlilik boşluğuna
köprü oluşturmak.
Yükseköğretim, mezunları daha iyi nasıl
çok kültürlü ve multidisipliner çalışma
ortamına hazırlayabilir?
Üniversiteler ve işletmeler, demografik
değişiklikler ve çeşitlilik sorunlarına
değinmek için diyalog ve karşılıklı bilgi
transferinden nasıl yararlanabilir?
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SKILL2E Günü
26, 27 Nisan 2012 Fachhochschule Salzburg, Urstein
Kampüsü’nde,
öğrenciler,
danışmanlar,
araştırmacılar, üniversitelerden, işletmelerden ve
diğer kurumlardan temsilciler gibi paydaşların,
SKILL2E’nin yenilikçi kavramlarını uygulamadaki
değerli tecrübelerini paylaşacakları SKILL2E
Günü’nde bize katıl.
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Önemli Noktalar








SKILL2E için uygun değerlendirme aracı
olarak IDI’ın uygunluğunu
değerlendiren, Değerlendirme Aracı
Seçme Raporu
Uygun pedagojik yaklaşım gibi, gidiş
öncesi eğitimin kuramsal sonuçlarını
SKILL2E kavramına göre planlayan
yerleştirme öncesi kavramı
Kültürel rehberlik ve sürecine olan
ihtiyacın kuramsal temellerini kültürel
rehberlik kavramına uyarlayan kültürel
rehberlik kavramı
Özellikle politika geliştirme düzeyindeki
paydaşları nasıl içine alacağına dair
öneriler ve mekanizmalar sunan paydaş
dâhil etme planı

SKILL2E ödül kazanmış bir projedir!
Salzburg Kültür Fonu Curatorium tarafından verilen
2011 Bilim ve Araştırma ödülünü kazandığı için
SKILL2E ekibine tebrikler.
En İyi Uygulama Modeli
SKILL2E kavramı, Avusturya Ulusal Ajansı Hayat
boyu Öğrenme Programı, Alman Akademik
Değişim Servisi, Yeni Tecrübeler Ağı ve INENTER
gibi birçok kurum tarafından üniversite-işletme
işbirliği olarak en iyi uygulama modeli olarak
sunulmuştur.
Pozitif Titreşim!
SKILL2E yenilikleri NAFSA, ESSIE, EDEN, EAIE
ve ISCAP II gibi pek çok ulusal ve uluslararası
konferans ve çalıştaylarda sunulmuştur. Sunumlar
ve makaleler www.skill2e.net.ms adresinde
bulunabilir.

Öğrenciler İçin
Projeye katılmak isteyen öğrencilere
konsorsiyum bünyesinde
Erasmus
yerleştirmeleri sunuyoruz.
Tez konusu olarak SKIIL2E konularından
herhangi biriyle ilginenen öğrencilere destek
veriyoruz.
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