Inbjudan!
Projektet EDU-vuxen är inne på slutrakan. Projektets övergripande målsättning för de fyra projektåren har varit
att utveckla vägledningstjänster för den vuxna befolkningen.
Den 21-22 november inbjuder vi till ett slutseminarium med rubriken Neutral vägledning till utbildning i
Svenskfinland - Från projekt till etablerad verksamhet för att inspirera till högklassig vägledning, för att
berätta om vilka resultat vi uppnått samt för att förankra verksamheten hos nya aktörer nu då projekttiden är
slut. Seminariet går av stapeln på Arcada i Helsingfors.
En förutsättning för livslång vägledning är att olika aktörer samarbetar. Därför vill vi till detta seminarium
inbjuda representanter för vuxenutbildningsorganisationerna på andra och på tredjestadiet, personal på TEbyråerna, studiehandledare såväl från grundskolan som på andra stadiet, personal inom ungdomsverkstäderna
och den uppsökande ungdomsverksamheten, personer som jobbar för att integrera invandrare m.fl.
Den första seminariedagen lyfter vi fram möjliga fortsättningsscenarier för hur vägledningstjänsterna kunde
organiseras på svenska i Finland. Den andra dagen utmanar vi representanter för Arbets- och
näringsministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Yrkeshögskolan Novia och
Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi att fatta stafettpinnen och föra projekterfarenheterna vidare.
Det internationella inslaget på seminariet är stort vi hör bl. a. Peter Plant, PhD, Institut for Uddannelse og
Pædagogik, Faculty of Arts vid Aarhus Universitet berätta om övergång från projekt till etablerad verksamhet.
Vi får också ta del av hur vägledningstjänsterna organiserats på lokal nivå i Malmö och på nationell nivå på
Irland.
Seminariet är kostnadsfritt för deltagarna. Resor och inkvartering ersätts inte av arrangörerna. Ett mera
detaljerat program sänds ut i augusti. Seminariet har också en webb-sida
http://edu-vuxen.arcada.fi/projektets-slutseminarium. Det är möjligt att redan nu anmäla sig på den sidan.
Mera information om seminariet ger EDU-vuxens projektchef Lena Johansson (tfn 040-575 53 40 eller
lena.johansson@arcada.fi) eller överinspektör för bildningsväsendet Michael Mäkelä (tfn 050 341 00 12 eller
michael.makela@avi.fi).
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