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Het project heeft tot doel innovatieve werkwijzen 
te ontwikkelen voor het gebruik van ICT bij 
het leren van de geletterdheid van volwassen 
migranten (vluchtelingen, nieuw aangekomen 
migranten, asielzoekers, jonge migranten en 
migrantenvrouwen), het testen en implementeren 
van innovatieve werkwijzen, inclusief creatief 
gebruik. van ICT voor het leren van talen op het 
gebied van volwasseneneducatie in 8 Europese 
landen: België, Estland, Italië, Duitsland, 
Nederland, Polen, Slowakije en Spanje.

•	Analyse van goede praktijken en methodieken 
van alfabetiseringsprogramma’s voor migranten 
volwassenen in de partnerlanden.  

•	Ontwikkeling van innovatieve werkwijzen, inclusief 
gebruik creatief van ICT om over te leren talen, 
met behulp van bijvoorbeeld mobiele apparaten en 
sociale media: APP, WhatsApp, videogames, etc.  

•	Ontwikkeling van innovatieve methodieken voor de 
integratie van digitale geletterdheid en aan de 
media in het onderwijs aan migrantenvolwassenen.

•	Opvoeders training die in het veld werken 
volwasseneneducatie, ontwikkeling van hen 
vaardigheden op het gebied van media en digitale 
geletterdheid door projectactiviteiten en modules 
van e-learning (MOOC).
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•	NATIONALE TOOLKIT in 7 verschillende talen. 
de Toolkit zal de “how to” en voorbeelden 
van verspreiden “Wat te doen”, om leraren te 
ondersteunen en opvoeders die werken met volwassen 
migranten in Europa. De laboratoria richten zich 
op het effectieve en creatieve gebruik van nieuwe 
media e van apps in leren en ontwikkeling van 
geletterdheid, en van methodologieën innovaties 
voor media-integratie e van digitale geletterdheid 
in het onderwijs van migranten volwassenen; 
sociale inclusie en ontwikkeling van sociale, 
civic competenties, interculturele activiteiten  
en integratie in nieuwe “digitale burgers”. 
 

•	MOOC in het Engels, samengesteld uit 10 modules  
en met één duur van 4 maanden, gericht aan  
de belanghebbende partijen in staat om training 
voor te implementeren opvoeders die werken met 
volwassen migranten in Europa.  
 
 
 
 
 

•	NATIONALE SEMINARS om de resultaten  
te presenteren van het project. 

•	FINALE CONFERENTIE in Bologna om te presenteren 
e bespreken met deskundigen (tussen partners en 
extern) van de MOOC, van de 8 Nationale Toolkits, 
van de methodieken en 44 ontworpen laboratoria e 
geïmplementeerd tijdens het project.
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•	ACTIVITEITEN VOOR OPLEIDING, LERING EN LEREN 
Organisatie van 2 vergaderingen in Bologna  
en in Tilburg, waar leraren  en partners zal  
de vaardigheden en het heden delen methodologieën 
en goede innovatieve werkwijzen van de respectieve 
landen, die bijdragen aan verwerking van 
educatieve plannen en evaluatiestrategieën. 

•	NATIONAL TEACHER TRAININGS OPLEIDING  
VAN NATIONALE LERAREN 
Training van 120 leraren in 8 Europese landen met 
innovatieve werkwijzen, het leveren van ideeën en 
hulpmiddelen om onderwijs- en trainingsprogramma’s 
te ontwikkelen aantrekkelijker. 
 

•	EXPERIMENTELE WORKSHOPS CONCEPTUELE RESULTATEN 
Er zullen 44 experimentele laboratoria worden 
geïmplementeerd van de projectpartners tijdens 
het tweede jaar van het project. De laboratoria 
zullen bestaan   uit verschillende activiteiten die 
moeten worden uitgevoerd met volwassen migranten. 
Elke workshop zal autonoom zijn en een duur hebben 
6 uur, zodat leraren, trainers of opvoeders 
zullen anders kunnen gebruiken workshops door ze 
op verschillende manieren te combineren volgens 
doelstellingen van hun curriculum.


