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Partnerstwo
Koordynator projektu

Tekst odzwierciedla
wyłącznie poglądy jego
autorów i w żaden sposób
nie może zostać uznany za
wyraz poglądów Komisji
Europejskiej.

Projekt

Celem projektu jest rozwój innowacyjnych
sposobów wykorzystania TIK w trakcie efektywnej
alfabetyzacji/nauki języka dorosłych migrantów
(uchodźców, nowo przybyłych migrantów,
ubiegających się o status uchodźcy, młodych
migrantów oraz migrantek) poprzez testowanie
i wdrażanie nowych sposobów nauki, w tym
kreatywnego wykorzystania TIK w nauce
języka w edukacji formalnej i nieformalnej
w 8 europejskich krajach: Belgii, Estonii,
Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Słowacji i
Włoszech.

cele
•
•
•
•

Analiza dobrych praktyk i metodologii uczenia
dorosłych migrantów w krajach partnerskich.
Rozwój innowacyjnych praktyk wykorzystujących
TIK w nauce języka, w tym: urządzenia mobilne,
social media, aplikacje, gry online.
Rozwój innowacyjnych sposobów włączających
edukację cyfrową i medialną w programach uczenia
dorosłych migrantów.
Wzmocnienie kompetencji medialnych i cyfrowych
lektorów/lektorek, edukatorów/edukatorek
pracujących z dorosłymi migrantami (szkolenie
offline i e-learning)

• SZKOLENIA MIĘDZYNARODOWE
Realizacja dwóch szkoleń międzynarodowych
– w Bolonii i w Tilburgu, w trakcje których
nauczyciele i partnerzy wymienią się
doświadczeniami i zaprezentują dobre praktyki
i metodologie pracy z dorosłymi migrantami w
swoich krajach.

Dzialania

Rezultaty

• SEMINARIA KRAJOWE, w trakcie których zostaną
zaprezentowane rezultaty projektu.

Wydarzenia upowszechniajace

• MOOC w języku angielskim składający się z 10
modułów i trwający 4 miesiące, skierowany do
osób odpowiadających za realizację projektów
szkoleniowych dla edukatorów pracujących z
dorosłymi migrantami w Europie.

• RZEWODNIKI KRAJOWE w 7 językach. Przewodnik
będzie odpowiadał na pytanie „jak to zrobić?” i
pokazywał przykłady „co zrobić”, aby wspierać
wiedzę i kompetencję edukatorów, lektorów,
trenerów i nauczycieli pracujących z dorosłymi
migrantami w Europie. Warsztaty będą się
koncentrowały na efektownym i kreatywnym
wykorzystaniu TIK w trakcie nauki języka,
rozwoju innowacyjnych metodologii pozwalających
na włączenie edukacji medialnej i cyfrowej w
pracę z dorosłymi migrantami.

• SZKOLENIA KRAJOWE
Organizacja szkoleń dla 120 osób w 8
partnerskich krajach wzmacniających kompetencje
medialne i cyfrowe, wykorzystujących innowacyjne
działania i narzędzia TIK.
• WARSZTATY EKSPERYMENTALNE
W trakcie projektu partnerzy zrealizują
łącznie 44 warsztaty z dorosłymi migrantami.
Każdy 6-cio godzinny warsztat będzie stanowił
zamkniętą całość i realizował różnorodne cele,
dzięki czemu nauczyciele, edukatorzy, lektorzy
i trenerzy będą mogli wykorzystywać różne
scenariusze dla realizacji swoich programów
edukacyjnych.

• KONFERENCJA FINAŁOWA w Bolonii, w trakcie
której rezultaty projektu (MOOC, przewodniki,
scenariusze i efekty 44 warsztatów
zrealizowanych w trakcie projektu) zostaną
zaprezentowane i przedyskutowane z ekspertami
partnerów oraz ekspertami zewnętrznymi.

