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Sprijinirea profesorilor necalificați privind introducerea limbilor naționale pentru refugiați 

Despre proiect 

LAY TEACHERS își propune să ajute profesorii necalificați (cunoscuți de asemenea ca și profesori laici), oferindu-le metode și 

resurse inovative de învățare neconvenționale, adaptate privind introducerea migranților, refugiaților și persoanelor care caută 

azil, în limbile naționale, îmbunătățind accesul la educația adulților. 

Profesorii laici sunt instructori necalificați, care nu sunt atestati sau complet instruiti in conformitate cu standardele zonei sau 

țării. Aceștia pot evita capcanele obișnuite pentru profesorii calificați care oferă cursuri de limbi de tip școlar pentru refugiați. 

Astfel se deschide calea către inovația pedagogică. Ei pot stabili și medii de învățare neconvenționale, cum ar fi învățarea 

nonformală și informală. 

Șase parteneri din Grecia, Irlanda, Italia, România și Spania au lucrat împreună dezvoltând următoarele rezultate ale proiectului:  

1. Ghid de instruire privind introducerea limbilor naționale pentru migranți și refugiați. 

Un program destinat profesorilor necalificați și voluntarilor care lucrează cu furnizori de educație pentru adulți și organizații 

ale societății civile.  

2. Platforma online de resurse educaționale deschise - privind introducerea limbilor naționale  pentru migranți și refugiați 

Platforma va oferi un set de servicii interactive, inclusiv acces la informații, instrumente și resurse inovatoare și va sprjini 

online ICT - suport bazat pe livrare și management educațional. Platforma include:  

 Baza de date digitală de resurse  

 Baze teoretice și pedagogice  

 Curs de învățare mixtă (B-Learning), care combină conținuturi inovatoare de învățare electronică cu activități practice față către față . 

3. Instrucțiuni și recomandări privind introducerea limbilor nationale pentru migranți și refugiați în educația adultă.  

Un set coerent de ghiduri practice și recomandări privind introducerea limbilor naționale pentru migranți și refugiați în Educația Adultă. 

Faza de pilotare  

Rezultatele proiectului sunt deja disponibile, iar testarea și validarea acestor rezultate va fi efectuată în lunile următoare în 
timpul fazei de pilotare a proiectului în țările participante. 

Profesorii necalificați cât și voluntari, de la furnizorii de educație pentru adulți și organizațiile societății civile care lucrează cu 
migranții și refugiații vor testa și vor oferi feedback pentru finalizarea rezultatelor proiectului. Dacă sunteți interesat să participați 
la faza de pilotare sau să primiți informații despre proiect, vă rugăm să contactați partenerul local. 

Informații în România 

Contact: Ana-Maria Tănase 

Mail: ana.tanase@cpip.ro 

Web: www.cpip.ro  

www.layteachers.eu 


