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Het succes van dit project heeft alles te maken met het team dat we samen
vormen; elke partner heeft unieke kennis en ervaring om in te brengen.
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 VOL MET PRESTATIES & HET
BOUWEN VAN CONNECTIESTWE

E

jaar

Inmiddels hebben we drie transnationale

bijeenkomsten gehad. De laatste bijeenkomsten

zijn gepland voor de komende periode. Het is

bijzonder om te zien dat we ons door Covid-19,

heel snel nieuwe manieren van contact houden

eigen hebben gemaakt; het partnerschap is al

meer dan tien keer virtueel bij elkaar geweest! Wij

geloven dat dit een blijvend effect zal hebben op

de manier waarop we in de toekomst zullen

werken.

Aan het begin van het 

derde jaar zijn we trots 

op onze prestaties tot nu toe.

Ons eerste jaar was lastig,

omdat Covid-19 er voor zorgde 

 dat we elkaar niet persoonlijk

konden ontmoeten om samen

te werken. Bijna een jaar

hebben we gewerkt via

videoconferenties. Maar dit was

niet zonder resultaat. “Het is

goed om op te merken dat, na

een uitgestelde start vanwege

Covid-19, het project aan

momentum heeft gewonnen”,

aldus de project coördinator.

Kijkend naar de intellectual

outputs die moeten worden

geproduceerd, liggen we zelfs

voor op schema.



So far, so good! LEVELLEVEL

UPUPDe zelfanalyse van de doelgroep

(IO1) – is succesvol afgerond. 

 

Deze output, in de vorm van een

rapport, is gebaseerd op online

zelfanalyses  om het gebrek aan

aansluiting tussen de digitale

vaardigheden van

laagopgeleide,  langdurig

werkeloze, volwassen migranten

en/of vluchtelingen en de

behoefte van de arbeidsmarkt 

in kaart te brengen.

Intellectual output 1

De zelfanalyse van de doelgroep is online gedaan; gewerkt werd met de

uitgangspunten van het model DigComp 2.0. Dit model helpt om 

 behoeften van de doelgroep in kaart te brengen en om ze te helpen met

het zich eigen maken van digitale vaardigheden, leerdoelen kunnen

worden vastgesteld  en trainingsmogelijkheden worden benoemd.

Het gaat in ons project speciaal om de digitale vaardigheden die nodig

zijn voor werk gerelateerde zaken.



The development of the aIMS(M) project's second intellectual output,

the massive open online course (MOOC), marked a significant milestone

for the project in 2022, signaling a new area of interest for online

learning and potentially connecting higher education for migrants

focusing on their digital skills. All partners worked together to create

the framework, which now contains five completed and useable

modules available for free online. 

 

Intellectual output 2

Onze grootste prestatie is de kort geleden opgeleverde Massive
Open Online Course (MOOC), een gratis online cursus voor het je

eigen maken van digitale vaardigheden

Module 1 - Informatie en datageletterdheid

Module 2 - Communiceren en samenwerken

Module 3 - Creëren van digitale content

Module 4 - Online veiligheid

Module 5 - Oplossen van problemen

De oplevering van de MOOC is een belangrijke mijlpaal, omdat het hiermee mogelijk wordt

om bruggen te slaan tussen enerzijds (het gebrek aan) de digitale vaardigheden van  de

doelgroep en anderzijds de behoeften van de arbeidsmarkt. 

Alle partners hebben samengewerkt om het raamwerk te creëren, dat nu vijf

complete modules bevat die gratis online beschikbaar zijn.

Het doel is om migranten te voorzien van kennis en vaardigheden om

digitaal contact te kunnen leggen met anderen. Zo kunnen hun toekomstige

carrière mogelijkheden verbeteren en zo kunnen ze ook hun mogelijkheden

om te integreren in andere Europese landen verbeteren;  dit dankzij de

verworven competenties. 

Om toegang te krijgen tot het MOOC portaal, ga je naar:

https://aimsm.csciformazione.eu/. 

https://aimsm.csciformazione.eu/course/view.php?id=4
https://aimsm.csciformazione.eu/course/view.php?id=5
https://aimsm.csciformazione.eu/course/view.php?id=6
https://aimsm.csciformazione.eu/course/view.php?id=3
https://aimsm.csciformazione.eu/course/view.php?id=7
https://aimsm.csciformazione.eu/


De mogelijke impact van de MOOCs op de toekomst van

migranten, woonachtig in gastlanden in Europa, is al

jaren onderwerp van controverse. Sommige professionals

zien MOOCs as een revolutionaire kracht, terwijl andere

hun twijfels houden.

ondersteuning van onderwijs-

assistenten gedurende het project,

dan is dit een grote step vooruit

wat betreft leren op afstand.”

Tijdens de lancering van het nieuwe migrantenplatform vertelt Prof.

Carlo Smaldone Villani, directeur van Prometeo, “Als MOOCs betekenen

dat een heleboel migranten en laagopgeleide werkers 

online presentaties en video’s kunnen kijken met 

         Francesca Pastorino Smaldone Villani voegt toe:

“Het project heeft de expertise van de project partners

met ieders hun eigen achtergrond,  verspreid over

Europa, samengebracht. Deze nieuwe wereld van

online leren klinkt als een nieuw paradigma voor het

onderwijzen van migranten, in het bijzonder ten

aanzien van hun digitale vaardigheden”



Je kunt online de ontwikkelingen van het project 

volgen, meer lezen over het project, contact met ons 

opnemen en de gratis training  bekijken via:

facebook.com/aimsmeu

info@aimsm.eu

www.aimsm.eu

aimsm.csciformazione.eu

Noot: De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie

houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van

de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het

gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.


