
International
Clubiin

Tervetuloa uuteen 

Ikäryhmä:                       12-13 -vuotiaille

Kenelle:                             Kaikille teille, jotka olette nyt aloittaneet     

                                                 7. luokan  Kokkolassa

Tiedotustilaisuus:      Keskiviikkona syyskuun 1. päivänä klo 17 

                                                  Vingellä tai Teamsissä. Vanhemmat ja nuoret 

                                                   ovat tervetulleita  tiedotustilaisuuteen

Ilmoittaudu mukaan:           

https://link.webropolsurveys.com/S/D9AAD785D5A09A3F

Kielet:                                  Ruotsi, suomi ja englanti

Villa Elban ja Vingen 

yhteistyönä

 

Tervetuloa! 

https://link.webropolsurveys.com/S/D9AAD785D5A09A3F


Mikä International Club on?

·kehitetty antamaan nuorille mahdollisuuden

tuntea itsensä luontevaksi kansainvälisissä

ympäristöissä

·prosessi, jonka suunnitteluun nuoret osallistuvat

aktiivisesti, toteuttavat hankkeita sekä tutustuvat

eri mahdollisuuksiin, kulttuureihin ja

maailmanlaajuisiin ilmiöihin

·antaa nuorille mahdollisuuden tutustua eri

kulttuureihin ja globaaleihin maailman ilmiöihin

International Club on nuorisotyötä maailmankuvan avartamiseksi. Se tukee nuoria

kehittymään aktiivisiksi maailmankansalaisiksi sekä herättää kiinnostuksen

oikeudenmukaiseen toimintaan maailmassa.

VILLA ELBAN ja VINGEN uusi 

INTERNATIONAL CLUB

Miksi kannattaa osallistua International Clubiin?

·kehittää osallistujien monipuolista osaamista ja valmiutta kohdata erilaisuutta

·tukee lapsen ja nuoren kasvua kansainvälisyyteen, erilaisuuden kunnioittamiseen

·antaa mahdollisuuden kansainvälisten projektien kautta kertoa omasta

kulttuuristaan ja oppia muiden kulttuureista

·kehittää tärkeitä valmiuksia, joille vastuullinen maailmankansalaisuus rakentuu:

kunnioitusta ihmisoikeuksia kohtaan ja oman yhteisen ympäristön vaaliminen



Tietoja järjestäjästä:

Mitä International Clubissa tehdään? 

Nuorisokeskus Villa Elba on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön

valvomista ja tukemista nuorisokeskuksista Suomessa.

Toimintaa ohjaa nuorisolaki ja Valtioneuvoston asetus

nuorisotyöstä ja -politiikasta. Vinge on Kokkolan

Nuorisopalveluiden nuorisokeskus, joka tarjoaa kokkolalaisille

lapsille, nuorille sekä nuorille aikuisille suunnattua työpaja-,

kurssi- ja tapahtumatoimintaa.   Meillä on yleishyödyllinen ja

sosiaalinen tehtävä tukea lasten ja nuorten kasvua ja

koulutusta. Tarjoamme myös turvallisen toimintaympäristön

sekä nuorille ja kasvattajille asiantuntijapalveluja. 

Nuoriso-ohjaaja David Carlsson, p. 044 514 5689, 0402504488

email: david.carlsson@villaelba.fi

Nuoriso-ohjaaja Hanna Leskelä, p. 040 4882906

email: Hanna.Leskela@kokkola.fi

 

”Nuorilla on hyvät mahdollisuudet

todella vaalia etujaan ja oppia Elbassa

ja Vingellä työskentelevien avulla

luomaan oma projekti omin ehdoin”.

 

Nuorisokeskus Villa Elba

Vinge

• tutustumme eri kulttuureihin ja teemme

yhteistyötä eri maiden nuorten kanssa 

• suunnittelemme ohjelman osallistujien

mielenkiinnon kohteiden mukaan: tutustumme eri

maiden ruokalajeihin, musiikkiin tai tansseihin

• vierailemme järjestöissä tai ihmisten luona, jotka

tekevät monikulttuurista työtä 

• järjestämme teemailtoja tutustuaksemme eri

kulttuurien juhlallisuuksiin

• tutustumme erilaisiin kansainvälisiin

mahdollisuuksiin, joita EU-ohjelmat tarjoavat, ja

suunnittelemme omia projekteja

mailto:david.carlsson@villaelba.fi

