Mul-plikátor rendezvény
A multiplikátor események a projekt végpontját jelképezik az
összes partnerországban. Ezekre
azért kerül sor, hogy az
eredményeket
az
érdekeltek
számára kiterjesszék. A multiplikátor eseményekre meghívottak
lesznek politikai és oktatási
intézmények
képviselői,
pedagógia tanulmányt folytatók és
szociális munkások, olyan civil
szervezetek amelyek romákkal
dolgoznak és a sajtó.
A rendezvényen a projekt legfontosabb eredményei kerülnek bemutatásra és megvitatásra. A
kézikönyveket a helyi nyelven
fogják bemutatni. Márciusban
részletes meghívót küldünk. Ha
érdekli a multiplikátor eseményben való részvétel, kérjük, írjon a
katharina.schmid@caritas-linz.at
címre.

Eredmények
yalása
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2 kézikönyv, trénereknek akik a
felnő , alulkéze romákkal dolgoznak
•
•
•

Olvasni és írni
Matema(kai képesség
Digitális képesség

60 gyakorla( példa a tanulásért

megtárg-

Az esemény a projekt és az
intellektuális teljesítmény bemutatásával kezdődik. Ezt követően csoportos megbeszélésekre kerül sor, ahol a
projekt
eredményeit
ﬁgyelembevéve
különböző
vitapontok állnak. Végül a
csoportok eredményeit a plenáris ülésen gyűj(k össze és
vitatják meg. Mivel a meghívo résztvevők nagyon heterogének lesznek, érdekes és
sokrétű diskurzus várható.

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. - Confucius
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Mul-plikátor rendezvény
Ausztriában 2018 május 17én lesz Linzben, Caritas
Menschen in Not által rendezve.

Kézikönyv a felnő kori alapképzés
megvalósításához –IO1
A partnerek célja, akik a kézikönyvet
kifejleszte ék,
egy
egyszerű, felhasználható, átruházható, mégis magasszívonalú technikát hozzanak létre különböző EU
országokban felnő
romák oktatására. A kézikönyv tartalmaz
tanulási egységeket az olvasás és
írás, a matema(kai és a digitális
képesség területén. Mind a témák,
mind az értékelés és a módszerek
gyakorla(asak és kapcsolódnak a
célcsoport mindennapi életéhez.
Az Európai Bizottság támogatása a kiadvány elkészítéséhez nem jelenti azt, hogy a tartalom csak a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglalt információk felhasználásáért.

Eszköztár a családi rendszerek alapfokú
oktatásának
megvalósításához - IO2
Az IO2 eszközkészlet ugyanolyan
szerkeze el rendelkezik, mint a IO1
kézikönyv, de a célcsoport szélesebb.
Ebben az esetben a résztvevők csoportja családtagokból áll.
Az eszköztár módszerei különböző
generáció, nemek, életkor, tudás,
éle apasztalat és mo(váció csoportjainak tanítására szolgálnak. Erős
családi kötelékek és patriarchális
kapcsolatok növelik az eszközkészlet
összete ségét és innovációt igényelnek.

Adatgyűjtések és legjobb gyakorlatok a roma képzéshez IO3
Az IO-k kutatása során számos
módszert és megközelítést
gyűjtö ek
a
romák,
a
felnő oktatás és a felnő kori
roma oktatás tekintetében. A
partnerek
sokat
tanultak
egymástól a projekt során és a
legjobb gyakorla( példákból,
ezért szeretnék megosztani
őket. Ebben a legjobb gyakorlat gyűjteményében - IO3, a
legérdekesebbek lesznek bemutatva.

