Eventos Multiplicadores
Os eventos multiplicadores
serão o ponto final do projeto
em cada país parceiro. Eles
ocorrem para disseminar os
resultados do projeto para as
partes interessadas.
Para os eventos multiplicadores, haverá representantes
convidados de Instituições Educativas, Políticas, Entidades
que trabalhem com a Educação na comunidade Cigana,
Professores, Técnicos e a comunicação social. No evento,
os principais resultados do
projeto serão apresentados e
discutidos. Os manuais serão
apresentados na língua local
do país, onde ocorre o evento
multiplicador. Um convite
mais detalhado será enviado
em Março. Quem estiver interessado em participar no
evento multiplicador, inscrevase na Cáritas Diocesana de Viseu.
antonioramalho.caritas@gmail.com;
geral@caritasviseu.pt

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. - Confucius

Discussão dos Resultados

Basic Education for Roma Adults

2 Manuais para Professores que
trabalham com Ciganos Adultos
Analfabetos
Ler e Escrever
Competências de Matemática
Competências Digitais
60 Exemplos de Unidades
Práticas de Aprndizagem

O evento começará com
uma apresentação dos
resultados do projeto e os
resultados Pedagógicos.
Em seguida, realizar-seão discussões em grupo.
Diferentes grupos analisarão partes diferentes
da apresentação.
No final, os resultados
serão apresentados e
discutidos novamente no
plenário.
Devido à heterogeneidade dos participantes
convidados espera-se que
a discussão seja diversificada e muito interessante
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O Evento Multiplicador em
Portugal ocorrerá:
em Viseu , de 23 a 24 de
abril organizada pela Caritas Diocesana de Viseu
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Manual para a implementação da
educação básica para ciganos adultos -IO1
O objetivo dos parceiros no trabalho
e desenvolvendo deste manual de
grande qualidade para o ensino de
adultos ciganos em vários países da
União Europeia, foi criar um conjunto de técnicas muito simples, fáceis
de usar, podendo ser replicáveis. O
manual abrange unidades de aprendizagem na área de leitura e escrita,
matemática e competências digitais.
Definição de tópicos, bem como
avaliação e métodos práticos e
adaptáveis à sua vida diária.

Kit de ferramentas para a
implementação da educação de base
em sistemas familiares - IO2
Toolkit IO2 tem a mesma estrutura
que o Manual IO1, mas o grupo alvo
é mais amplo. Neste caso, o grupo de
participantes é composto por
familiares. As técnicas neste conjunto
de ferramentas são especializadas
para o ensino de um grupo formado
por pessoas de várias gerações,
género,
idade,
conhecimento,
experiência de vida e motivação. As
fortes conexões familiares e as
relações patriarcais estão agregando
um maior nível de complexidade a
este conjunto de ferramentas, o que
requer mais inovação.

Recolha de dados e melhores
práticas na Educação da Comunidade Cigana -IO3
Ao pesquisar os nossos resultados
pedagógicos, encontramos vários
métodos e abordagens para a educação, a educação de adultos e a
educação de ciganos adultos. Nesta
coleção de melhores práticas - IO3,
escolhemos apresentar as mais interessantes. Como os parceiros
aprenderam muito uns com os outros durante este projeto, será lógico
a partilha
dos exemplos de
melhores práticas .

