Mul plikátor rendezvény
A projektben résztvevők 2018
április, május és június hónapjaiban tarto ák meg a BERA Mul2plikátor rendezvényeket azzal a
céllal, hogy kiterjesszék a projekt
tartalmát és eredményeit.
Az események résztvevői a helyi
érdekeltek és az érinte
szakértők voltak. Bizonyos esetekben, mint például Olaszországban, az eseményt minden
polgár számára helyi esemény
előzte meg.
A szeminárium során felkérték a
szakértőket, hogy értékeljék a
két kézikönyv tartalmát, különösen a tanulási egységek tartalmát.

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

A rendezvény tartalma
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Az esemény ideje ala bemuta ák az interjúk összefoglalásának eredményeit.
Ezenkívül megkérdezték a
szakértőket, mit gondolnak
általában a kifejleszte
tanulási egységekről, ő
maguk melyik példákat alkalmaznák, milyen tartalmak hiányoznak, és kiRendezvény időpontjai
ket érdekelhetne ilyen an2018 április 20- Sarajevo , Bosznia yag felhasználása.
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-Hecegovina
2018 április 26-27- Zombor,
Szerbia
2018 május 2- Viseu, Portugália
2018 május 3- Milánó, Olaszország
2018 május 29 – Marosvásárhely,
Románia
2018 június 27 –Linz, Österreich

Néhány eredmény ...
A résztvevők nagy érdeklődést
tanúsíto ak a bemutato anyagok
iránt. Különösen hangsúlyozták a
tanulás kontextus fontosságát, a
kellemes légkört és az oktatók pozi&v visszajelzéseit.
Az anyag egyik szempontja, amelyet nagyon pozi&van értékeltek, az volt, hogy a feladatok a
romák mindennapi életével és
tapasztalataival foglalkoztak. Ezért
le ek a gyakorlatok megfoghatósága, amiket az órákon javasoltak, pozi&van értékelve.
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.

Ehhez még okos döntésnek bizonyult a digitalis kompetenciának
egy egyéni tanulmányi egységet
szentelni – egyrészt számítógép és
okostelefon megfelelő használata,
másrészt ezen készségek hétköznapi hasznossága mia .
A családok tanulási folyamatát is
érdekesnek találták, mivel úgy tekinte ek, mint a család támogatását, amely fontos szerepet
játszik a roma kultúrában. A család
a Roma számára az élet középpontja, és a családi kötelékek elválas-

zthatatlanok.
Általában véve a szakértők
nagyra értékelték az analfabéták által használható eszköz kifejlesztésére irányuló
erőfeszítéseket. A saját aláírás
megírásának képessége már
most is fontos eredmény, még
az érinte ek önbizalmát tekintve is

