PROJEKT
Cieľom projektu je vyvinúť inovatívne postupy
pri využívaní IKT v efektívnom vyučovaní
gramotnosti pre dospelých migrantov (utečencov,
novoprichádzajúcich migrantov, žiadateľov o
azyl, mladých dospelých migrantov a migrujúce
ženy) prostredníctvom testovania a zavádzania
inovatívnych postupov vrátane kreatívneho
využitia IKT na jazykové vzdelávanie v oblasti
formálneho a neformálneho vzdelávania dospelých
z 8 európskych krajín: Belgicko, Estónsko,
Taliansko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Slovensko
a Španielsko.
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CIELE

• Analýza osvedčených postupov a metodík
programov gramotnosti dospelých migrantov v EÚ
krajinách partnerstva.
• Rozvoj inovatívnych postupov, vrátane
kreatívneho využívania IKT na jazykové
vzdelávanie, napríklad pomocou mobilných
zariadení a sociálnych médií: aplikácie,
Whatsapp, videohry atď.
• Vývoj inovatívnych metodík pre integráciu
digitálnej a mediálnej gramotnosti vo vzdelávaní
migrujúcich dospelých.
• Odborná príprava pedagógov pracujúcich v oblasti
vzdelávania dospelých, rozvíjanie ich mediálnej
a digitálnej gramotnosti prostredníctvom
projektových aktivít a E-learningové moduly
(MOOC)

AKTIVITY
• ČINNOSTI V OBLASTI VZDELÁVANIA A PRAKTICKÝCH
TRÉNINGOV
Organizácia 2 LTTA v Bologni a Tilburgu, kde
si budú učitelia a partneri vymieňať odborné
znalosti, prezentovať inovatívne metodiky a
najlepšie postupy svojich krajín, či prispievať
k vypracovaniu didaktických plánov a stratégií
hodnotenia.
• NÁRODNÉ VZDELÁVANIE UČITEĽOV
Odborná príprava 120 učiteľov v 8 európskych
krajinách s inovatívnymi postupmi, ktoré
poskytujú nápady a nástroje pre atraktívnejšie
vzdelávanie a vzdelávacie programy.
• EXPERIMENTÁLNE WORKSHOPY
44 experimentálnych workshopov uskutočnia
partneri projektu počas druhého roka projektu.
Workshopy budú vytvorené z rôznych činností,
ktoré majú vykonávať dospelí migranti. Každý
workshop bude samostatný a bude trvať 6 hodín
s cieľom, aby boli učitelia, školitelia alebo
pedagógovia schopní používať rôzne workshopy
tak, že ich skombinujú rôznymi spôsobmi podľa
ich učebných osnov a cieľov.

PRODUKTY PROJEKTU
• NÁRODNÝ SÚBOR NÁSTROJOV v 7 rôznych
jazykoch. Súbor nástrojov rozšíri možnosti
“ako postupovať” a príklady toho, “čo
robiť”, na podporu “know-how” učiteľov a
pedagógov pracujúcich s dospelými migrantmi v
Európe. Workshopy sa zameriavajú na efektívne
a kreatívne využitie nových médií a aplikácií
v oblasti vzdelávania, rozvoja gramotnosti,
inovačných metodík pre integráciu médií a
digitálnej gramotnosti vo vzdelávaní dospelých
migrantov; v oblasti sociálneho začlenenia a
rozvoja sociálnych, občianskych, interkultúrnych
schopností; v oblasti mediálnej gramotnosti a
kritického myslenia; a v integrácii do nového
“digitálneho občianstva “.
• MOOC v angličtine, zložené z 10 modulov v trvaní
4 mesiacov, ktoré sa zaoberajú zainteresovanými
stranami schopnými realizovať vzdelávacie
aktivity pre pedagógov pracujúcich s dospelými
migrantmi v Európe.

UDALOSTI

• NÁRODNÉ SEMINÁRE na prezentáciu výstupov
projektu.
ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA v Bologni, na ktorej
sa bude diskutovať s odborníkmi a partnermi,
či externými odborníkmi o MOOC, 8 súboroch
nástrojov, metodike a 44 workshopoch navrhnutých
a realizovaných v rámci projektu.

