Migrant Integration DRIving Licence
Conferência final do Projeto Europeu MIDRIL
10 de fevereiro de 2016 em Klagenfurt!

O projeto "MIDRIL", 6ª Reunião da Parceria, Klagenfurt, 10-11 de fevereiro de 2016

Os parceiros partilharam os resultados do teste piloto e elaboraram
recomendações sobre os materiais adaptação ao Midril para melhor
responder às necessidades do grupo alvo.
Foram estabelecidas redes chave de potenciais utilizadores para
melhorar a sustentabilidade dos resultados Midril. "Aprender fazendo" é
a metodologia inovadora utilizada no Midril e facilita os participantes no
seu processo de aprendizagem.

O objetivo da conferência foi garantir uma boa ligação em rede
de todas as partes interessadas no processo inovador de
integração e para discutir a possibilidade de colaborações
interligadas.
Os parceiros apresentaram os resultados do Projeto MIDRIL e os
principais oradores abordaram os seguintes temas:
• Uma abordagem de micro-aprendizagem através de jogos
para aquisição de vocabulário linguístico.
• Paz e Migrações
• Valores no Contexto das Questões Sociais
• O Impacto da Cultura na Aprendizagem
O programa e conteúdo da conferência estão disponíveis
no site do projeto. Cada parceiro nacional pode fornecerlhe informações:
I.T.G. Conseil SAS, France
Website: www.itg.fr

Uma exploração bem sucedida do projeto é assegurada através de uma
estreita cooperação com as partes interessadas representativas dos
parceiros territoriais: Agência Nacional para a Qualificação, Corpo
Nacional para Acreditação (normas ISO), Autoridade Nacional para os
migrantes, ONG, centros de formação e as autoridades locais a trabalhar
com os migrantes.

Institute for Quality and Technology, Portugal
Website: www.isq.pt

European Center for Quality Ltd., Bulgaria
Website: www.ecq-bg.com

Hellenic Regional Development
Center, Greece
Website: www.hrdc.org.gr

Sud Concept, Corsica, France

Estamos na Web!
Obtenha mais
informações em

www.midril.eu
ou
Visite a Plataforma de
formação em

www.midri.org

Website: www.sudconcept.eu

KIST Consult, Austria
Website: www.kist-consult.com
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