For det andet en artikel, målrettet uddannelsespolitikere og andre interessenter, der fortæller hvordan og ikke mindst hvorfor dokumentation af ikke-formelle læreprocesser er
vigtige for vores unge.

Dokumentation af læring i den ikkeformelle sektor

Paving the Way er et Erasmus+ projekt, der sætter fokus på dokumentation af læring i ikke-formelle læringsmiljøer såsom produktionsskoler og (ungdoms)værksteder, og derved er med til
at bane vejen for de praktisk begavede
unge henimod formel uddannelse.

Partnerne: Produktionsskoleforeningerne i
Danmark, Frankrig, Tyskland og Østrig, sammenslutningen af de finske Ungdomsværksteder samt Ozara i Slovenien arbejder alle i
spektret mellem ikke-fomel og formel læring/uddannelse.
Projektet skal ved afslutningen næste år levere 2 produkter. For det første et katalog over
nogle af partnernes afprøvede dokumentationsformer, målrettet pædagogiske institutioner og medarbejdere.

Projektets 3. arbejdsmøde

Projektets 3. arbejdsmøde har netop været
afholdt i Maribor i Slovenien. Her har partnerne især arbejdet med katalogets tekst,
men også taget hul på artiklens indhold.

Ozara – vores slovenske partner
En vigtig del af projektets arbejdsmøder er at
besøge hinandens skoler og institutioner og
blive introduceret til det daglige arbejde og til
anvendte dokumentationsformer.
Ozaras formål er at skabe lige muligheder
mht. uddannelse, beskæftigelse og social
inklusion. Organisationen tilbyder bl.a. sociale inklusionsprogrammer for borgere med
fysiske og psykiske handicap samt genoptræning indenfor erhvervsområderne rengøring,
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syning, tømrer, ejendomsservice og montering.
Aktiviteterne spænder fra værksteder, hvor
produktionen er helt afhængig af deltagernes
formåen den pågældende dag til værksteder
med meget høj produktion som f.eks. monteringsværkstedet. Her arbejder deltagere med
handicaps sammen med deltagere, der er
ansat på almindelige vilkår.

Ozara har desværre næsten intet engelsksproget materiale, men man kan få et indtryk
af
deres
aktiviteter
på
facebook:
https://www.facebook.com/ozaradoo/?fref=
ts og https://www.facebook.com/OZARAProject-Management-Office751955521601165/?fref=ts

Ozara har fornylig åbnet en butik i Maribors
bymidte, der sælger nogle af de produkter,
der fremstilles på værkstederne. projektgruppen benyttede selvfølgelig anledningen
til at shoppe lidt 
En vigtig del af Ozaras monteringsafdeling i
Marbor er samling af vinduer til campingvogne og campere samt produktion af vinduesskodder til disse. Her er det Michel fra vores
franske partner FNEP, der tjekker arbejdet.

Næste møde
Paving the Way mødes igen i maj 2017 i Finland.
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