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OBIECTIV GENERAL:

Crearea şi testarea instrumentelor
educaţionale inovative bazate pe
tehnologii digitale specifice
imigranţilor pentru achizitionarea
cunostinţelor de bază şi înţelegerea
vieţii socioculturale a ţării gazdă.

Rezultate:

Etapele proiectului:

I. Cercetarea nevoilor de formare
În această fază vor fi analizate
modalităţile de integrare ale
imigranţilor din ţările partenere și
va fi realizat un sondaj despre
opiniile imigranţilor (peste 200 de
imigranţi din fiecare ţară) și a
educatorilor
imigranţilor
(15
interviuri) care lucrează în diverse
instituţii. Scopul acestora este de a
investiga care sunt nevoile specifice
ale imigranţilor și educatorilor
acestora.

II. Dezvoltarea instrumentelor
educationale
Scopul acestei etape este acela de a
dezvolta un instrument educaţional
inovativ care să sprijine imigranţii
să înţeleagă și să se adapteze
mediului sociocultural al ţării
gazdă. Acest pachet va conţine
informaţii (istorie, geografie, limbă,
sistem politic, religie, educaţie,
naţionalităţi etc) despre ţările
partenere care să fie utile
imigranţilor și să fie ușor de utilizat
și învăţat.

III. Producerea, testarea instrumentelor
şi diseminarea informatiilor
În această etapă pachetul astefel creat va fi
prezentat educatorilor care lucrează cu
imigranţii și dezvoltat. Educatorii vor avea
posibilitatea de a fi participa la un curs de
formare în care va fi ezplicată utilizarea
pachetului informaţional. De asemenea,
profesorii
vor
fi
instruiţi
asupra
posibilităţilor de utilizare a intrumentelor
digitale utilizabile pe platforma electronică.
Acestă formare va avea loc in Letonia (5
zile). După formare vor putea aplica
instrumentele în ţările partenere și vor
putea testa intrumentul educaţional digital.
După intervenţia educaţională cursul poate
fi îmbunătăţit după sugestiile educatorilor
și a imigranţilor. Versiunea finală va fi
prezentată in platforma electronică în
engleză și în limba ţării partenere. Toate
rezultatele cercetării și ale formării vor fi
prezentate la conferinţa finală organizată în
Vilnius, Lituania.

Un produs inovativ bazat pe tehnologii
digitale (care va fi introdus pe o
platform electronica cu liber acces),
Un material informativ, simplu creat
intr-un limbaj simplu pentru a fi inteles
de imigranti,
Curs de formare pentru formatorii care
vor lucra cu imigranti pentru a facilita
integrarea în mediul social al tării
gazdă,
Cercetările realizate asupra nevoilor de
formare ale imigranţilor și asupra

Evenimente de formare
şi diseminare

Ianuarie 2018 – curs de formare de
formatori pentru imigranţi organizat în
Letonia,
Aprilie 2018 - întâlnire de proiect organizat de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Ştefan cel Mare din
Suceava
August 2018 - conferinţa internaţională
– eveniment pentru diseminarea rezultatelor proiectului organizat in Vilnius,
Lituania.

