PROJEKT
Projekti eesmärk on teha IKT alast arendustööd,
et efektiivsemalt õpetada kirjaoskust, sh
meedia- ja digikirjaoskust täiskasvanud
sisserändajatele (pagulased, uussisserändajad,
varjupaigataotlejad, noored täisealised ja
naismigrandid), katsetades ja kasutades uusi
võtteid, sealhulgas loovalt rakendades IKT
võimalusi keeleõppes täiskasvanutele nii
formaal- kui vabahariduses 8 Euroopa riigis:
Belgias, Eestis, Itaalias, Saksamaal, Hollandis,
Poolas, Slovakkias ja Hispaanias.
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EESMARGID
• Analüüsida häid kogemusi ja meetodeid, mida
partnerriigid on kasutanud täiskasvanud
migrantidele kirjaoskuse andmise programmides.
• Uuenduslike võtete edasiarendamine, sh
IKT loominguline kasutamine keeleõppes
mobiiltelefonide ja sotsiaalmeedia kaudu: äpid,
Whatsapp, videomängud, jne.  
• Uuenduslike meetodite välja töötamine meediaja digikirjaoskuse lõimimiseks täiskasvanud
migrantide õpetamisel.
• Koolitused täiskasvanud õppijate koolitajatele,
et arendada nende meedia- ja digikirjaoskust
projektitegevuste ja vaba juurdepääsuga
e-õppekursuste (MOOC)kaudu.

tegevused
• ÕPPIMINE, ÕPETAMINE ja KOOLITUSED
Kahe õppekohtumise organiseerimine Bolognas
ja Tilburgis, kus erinevate maade õpetajad
ja koostööpartnerid vahetavad teadmisi ja
tutvustavad oma uuenduslikke meetodeid ja
kogemusi, mille tulemusel valmivad didaktilised
juhendid ja hindamisstrateegiad.
• ÕPETAJATE KOOLITAMINE 8 EUROOPA RIIGIS
Koolitused 120 õpetajale 8 Euroopa riigis,
tutvustades uuenduslikke võimalusi, ideid
ja võtteid, mille abil tõsta hariduse ja
koolitusprogrammide atraktiivsust.

• EKSPERIMENTAALSED ÕPITOAD
Projekti teisel aastal korraldavad projektis
osalejad 44 eksperimentaalset töötuba, mille
jooksul toimuvad mitmesugused tegevused, mis
viiakse läbi täiskasvanud migrantide osavõtul.
Kõigil 6 tundi kestvatel töötubadel on omaette
eesmärgid, nii et õpetajatel, koolitajatel ja
haridusspetsialistidel on võimalik külastada
erinevaid töötube ja kombineerida neid lähtuvalt
oma õppekava eesmärkidest.

KOMPLEKTID JA KURSUSED
• ÕPPETÖÖVAHENDITE KOMPLEKTID 7 erinevas
keeles. Õppevahendite komplekt (Toolkit)
selgitab “kuidas teha” ja “mida teha”, et
anda Euroopas tegutsevatele täiskasvanud
migrantide õpetajatele ja koolitajatele uut
oskusteavet. Töötubade kesksed teemad on: uue
meedia ja äppide efektiivne ja loominguline
kasutamine esmase kirjaoskuse andmisel, uued
meetodid digi- ja meediakirjaoskuse andmiseks
täiskasvanud migrantidele; sotsiaalne kaasatus
ning kodanikuks olemise, kultuuridevahelise ja
sotsiaalse suhtlemise oskused; meediakasutuse
ja kriitilise mõtlemise oskused; ja uued
“digikodanikuks” olemise oskused.

• INGLISKEELSED e-kursused (MOOC), 10 moodulit,
4-kuud neile huvigruppidele, kellest sõltub
koolituste läbi viimine neile, kes õpetavad
täiskasvanud migrante Euroopas.

seminarid ja konverents
•

• SEMINARID igal osalejamaal projekti väljundite
esitlemiseks.
• PROJEKTI LÕPUKONVERENTS Bolognas, kus
projektis osalenud ja väliseksperdid arutlevad
projekti käigus loodud e-kursuste (MOOC), 8
õppevahendikomplekti (Toolkits), õppemeetodite
ja 44 läbi viidud töötoa teemadel.

