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Învățarea Limbilor Străine prin
Cultură și Gastronomie (LLCC)
Un proiect educațional transnațional!
În decembrie 2019, au avut loc lansarea proiectului și întâlnirea
preliminară, la sediul Community Action Dacorum, în Regatul
Unit. Acest proiect cu durata de doi ani reunește parteneri din
Regatul Unit, Austria, Grecia, Lituania, România și Spania, care
își vor împărtăși cunoștințele și expertiza în scopul creării unor
produse de instruire inovative, îmbinând învățarea limbilor străine
cu gastronomia și dialogul intercultural.
Acest proiect își propune să aducă o contribuție semnificativă la
elaborarea și furnizarea unor programe și materiale educaționale
dedicate migranților și persoanelor recent sosite într-o zonă sau
într-o țară, pentru a îi susține în procesul de învățare a unei limbi
noi și de dobândire a unei noi înțelegeri culturale, prin intermediul
gastronomiei. Punând accentul pe alimentația sănătoasă, utilizarea
unor rețete tradiționale și ingrediente din surse locale, această
resursă educațională le va oferi instructorilor instrumentele
necesare pentru a susține procesul de învățare a unei limbi străine.
Va fi distractiv și inovativ, aducând beneficiul suplimentar al
impactului social și cultural asupra participanților.

Corona Virus
Momente dificile
În momentul redactării acestui buletin
informativ, ne confruntăm cu o
perioadă fără precedent, mulți dintre
noi aflându-ne în situația de a lucra
de acasă și de a încerca să păstrăm un
echilibru între muncă și viața
personală. Cine are prioritate asupra
vitezei de transfer? Cine trebuie să
folosească laptopul în primul rând?
Copiii, care au cursuri online, sau tu,
și ședința ta foarte importantă? Alte
persoane,
care
se
află
în
imposibilitatea de a merge la serviciu,
se întreabă cu ce să își ocupe ziua.
Indiferent ce se va întâmpla, vom
reuși să depășim această perioadă, și
este important să continuăm să oferim
noi oportunități pentru ca fiecare
persoană să poată învăța, devenind
activă și implicată în plan social.

“orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și
învățare pe tot parcursul vieții favorabile incluziunii și de înaltă
calitate, pentru a dobândi și a menține competențe care îi permit
să participe deplin în societate și să gestioneze cu succes
tranzițiile pe piața forței de muncă”
Pilonul European al Drepturilor Sociale (2017)

Despre ce este vorba?
Obiectivele proiectului sunt:


Crearea de noi materiale de instruire în
ceea ce privește sensibilitatea
interculturală și limbile străine, prin
intermediul gastronomiei,



Elaborarea unui manual care să conțină
tehnici de livrare, împărtășind exemple
de bune practici și planuri de lecții,



Crearea unui manual care să includă
exerciții de teambuilding și integrare
dedicat organizațiilor și furnizorilor de
educație pentru adulți,



Testarea și îmbunătățirea materialelor
create, în cadrul unui curs de formare
pilot,



Elaborarea și publicarea unui Ghid de
tehnici în ceea ce privește alimentația
sănătoasă, prin promovarea hranei
tradiționale locale și creșterea
sensibilității interculturale,



Crearea unui instrumentar online,
constând în lecții, materiale, îndrumare
și manuale.

Partenerii în proiect

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctele de vedere ale autorilor,
Comisia nefiind responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.. Nr. Proiect E+: 2019-1-DE02KA204-006490

