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Sprijinirea profesorilor necalificați pentru introducerea limbilor naționale pentru refugiați

Despre proiect
LAY TEACHERS își propune să ajute profesorii necalificați (de asemenea, cunoscuți ca și profesori laici), oferindu-le metode și resurse inovative de învățare neconvenționale,
adaptate pentru a introduce migranții, refugiații și persoanele care caută azil în limbile naționale, îmbunătățind accesul la învățarea adulților. Profesorii laici sunt instructori
necalificați care nu sunt atestati sau complet instruiti in conformitate cu standardele zonei sau țării din care fac parte. Profesorii laici pot evita capcanele obișnuite în care cad
de obicei profesorii profesioniști, 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.

Obiective
 Oferă abordări și conținut inovator despre metode și resurse inovative de învățare neconvenționale pentru învățarea limbilor naționale pentru refugiați.
 Îmbunătățirea abilităților pe care instructorii necalificați care îi ajută pe refugiații în învățarea limbilor străine au nevoie de sprijin in mod efectiv în dobândirea unei a doua

limbi.
 Încurajarea participării migranților, refugiaților și solicitanților de azil la programele de educație a adulților.

Rezultatele proiectului
1. Ghid de instruire privind introducerea limbilor nationale 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
Această platformă oferă acces la informații, instrumente și resurse inovatoare și sprijină online ICT– suport bazat pe livrarea educațională . Platforma include:
 O bază de date digitală online a resurselor
 Bazele teoretice și pedagogice
 Curs de învățare mixt (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
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