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AAN ALLE GOEDE DINGEN KOMT EEN EIND... OF TOCH NIET?
LOKALE E-TUTORS OPLEIDING

Na twee jaar werk van AMSED en haar partners Familles du Monde, Anatolia Youth Association en
Factor Social, loopt het MIGRANTECH project ten einde. Met het uploaden van de e-modules en
het aanbrengen van de laatste puntjes op de i, leek het werk bijna voltooid. Toch, met de intentie
om ons materiaal aan zoveel mogelijk mensen ten goede te laten komen en de resultaten van het
project duurzaam te maken, moest er nog een laatste fase worden geïmplementeerd. Nu het
platform operationeel is, en de met zorg gekozen vaardigheden voor iedereen beschikbaar zijn om
te leren of te bestuderen, is besloten een beroep te doen op professionals op het gebied van
werkgelegenheid en inclusie die, door middel van door ons georganiseerde opleidingssessies, e-
tutors zullen worden, geschikt om nieuwe gebruikers te begeleiden bij de voor hen geselecteerde
cursussen, om hen te helpen het beste te halen uit wat het platform te bieden heeft.

Na de transnationale e-tutors opleiding in Turkije, vond de
eerste lokale workshop plaats in Straatsburg op 3 augustus, in
het kantoor van AMSED. Er werd herinnerd aan de start van het
project, van de eerste enquête tot het opzetten van het
onlineplatform en het uitwerken van de modules, en niet te
vergeten het opstellen van de handleiding met goede praktijken
en de transnationale opleiding van e-tutors. 

Daarna volgde de introductie van het platform aan de nog niet-
ingewijde professionals die zich bij ons hadden aangesloten. Ze
konden allemaal een paar modules bekijken en doorlopen,
ondersteund door de e-tutors die al in Turkije waren opgeleid. 

Ten slotte bespraken we de rol en verantwoordelijkheden die
een e-tutor zou moeten hebben om de lerenden te
ondersteunen, evenals de vaardigheden, bekwaamheden en
kennis die nodig zijn om het migranten- en vluchtelingenpubliek
te begeleiden op hun leertraject.

Terwijl elke partner deze lokale opleidingssessies in
zijn land organiseert, zal AMSED er in de komende
weken nog een opzetten. Zodra ons transnationale
team van e-tutors klaar is, zal de allerlaatste
activiteit van het project de organisatie van
slotconferenties zijn om ons project en al zijn
resultaten voor te stellen aan de relevante
stakeholders en het grote publiek. 

Blijf op de hoogte!


