Alfabetização de Adultos
À medida que as necessidades do
mercado de trabalho estão aumentando, aumenta a necessidade de
pessoal qualificado e competitivo.
Ser analfabeto torna impossível
para os adultos ciganos encontrarem soluções para situações cotidianas sem a ajuda de outros e,
como tal, são invisíveis para o mercado de trabalho. Além disso, eles
são confrontados com uma discriminação que tem um efeito
severo sobre essa população.
Com o apoio financeiro do programa Erasmus +, 6 organizações
da Caritas decidiram ajudar a
combater o analfabetismo dos
adultos ciganos com o ensino
básico para os adultos ciganos
(BERA).
A fim de obter melhores resultados, no início do projeto, foram
entrevistados adultos ciganos e
especialistas em educação de
adultos e esses resultados serão
incluídos no resultado final do
projeto - Manuais para a implementação da educação básica dos
Ciganos

Citações
de
analfabetos

adultos

"Eu gostaria de preencher os
formulários por mim mesmo"
"Eu gostaria de ser um
mecânico".
"Eu gostaria de ir à escola,
mas não posso pagar isso".

Educação Básica para Adultos
Ciganos

180 entrevistas para adultos
ciganos analfabetos
60 entrevistas com especialistas
em educação de adultos
2 Manuais para o pessoal docente
de adultos Ciganos
 Leitura e escrita
 Competência matemática
 Competência digital

Eu ouço e esqueço. Eu vejo e lembro. Eu faço e entendo. - Confúcio

Basic Education for Roma Adults

Especificidades das Comunidades ciganas
Os ciganos são a maior minoria étnica da Europa.
O termo Roma é usado como
um termo geral para
diferentes grupos étnicos,
que emigraram do subcontinente indiano para a Europa
há mais de mil anos. Este termo inclui os Roma entre outros Sinti, Kale, Manouches e
Viajantes.
De acordo com a Amnistia
Internacional, vivem entre 10
e 12 milhões de ciganos na
Europa, aproximadamente
metade deles nos Estados
membros da UE.

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um endosso dos conteúdos que refletem apenas as opiniões dos autores e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser
feito das informações nele contidas ".

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union

O Projeto Educação Básica
para Adultos Ciganos (BERA)
está desenvolvendo modelos
flexíveis e manuais para a
educação
básica
da
população cigana de acordo
com suas especificidades
(mudança de residência,
famílias sem residência
permanente e famílias em
grupos fechados). O objetivo
é aumentar a importância da
educação nas comunidades
ciganas.

Os manuais fornecerão
soluções concretas para os
professores que trabalhem
com ciganos adultos. Eles
também
fornecerão
informações valiosas sobre
motivação, envolvimento de
mediadores ciganos,

a
importância
da
implementação de padrões
de andragogia e outros
aspectos importantes da
educação de adultos. Os
manuais serão distribuídos
gratuitamente
aos
professores, às ONGs e
outras partes interessadas,
bem como on-line.

Manual para a implementação da Educação Básica
para adultos Ciganos
Manual para a implementação da Educação Básica
nos sistemas familiares

