Studie-/leermaterialen voor
volwassenenopleiders:
Journalistiek en PR
Aan de hand van het voorbeeld van analfabetisme &
basisopleiding
Modulair curriculum // planspel // webinar // handboeken
 Opgesteld door professionals voor curriculumontwikkeling en journalistiek in het gebied volwassenenonderwijs
 Resultaat van een strategische partnerschap/volwassenenonderwijs (Erasmus+)
 Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie van de producten
 In de praktijk geteste materialen, moduleachtige opbouw
 Hulpstukken voor leerkrachten, materialen voor lerenden
 Vrij gebruik (Creative Commons-licentie 4.0, CC BY-SA)
 Talen: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Roemeens, Portugees,
Deens
 Thema‘s zijn bv.: Hoe vind ik een echte story? Hoe schrijf ik een
goed perstekst? Hoe plan in een effectvolle campagne? Hoe
gebruik ik sociale media? Waar zijn er Europese vakmedia voor
volwassenenonderwijs te vinden? Hoe plaats ik ter plaatse het thema basisopleiding? Hoe ga ik met stereotypen en fakes om?

Download op
www.let-europe-know.eu
(vanaf maart 2018)

Doel van het project Let Europe Know about Adult Education (LEK-AE)
is het voor volwassenenopleiders mogelijk te maken om hun werk en wensen
in het openbaar aanwezig te maken. Dit gebeurt door het opstellen, uitproberen
en gebruiken van studie-/leermaterialen in het gebied journalistiek alsook public
relations die zich specifiek op volwassenenopleiders richten en op maat van hun
behoeften zijn gemaakt. Een voorbeeld van een achtergrond is het in Europa actuele thema van (functioneel) analfabetisme.
De LEK-materialen worden eerst intern uitgeprobeerd, geëvalueerd en dan in een
rolloutfase aan multiplicatoren in de partnerlanden doorgegeven.
Het project is gebaseerd op het jarenlange EU-bevorderde netwerk „European
InfoNet Adult Education“ dat journalistieke boodschappen heeft verspreid. De projectresultaten worden in het opvolgingsmagazine European Lifelong Learning Magazine ELM“ (www.elmmagazine.eu) opgenomen.
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Voorbeelden voor
LEK-leermaterialen
(Powerpoint)

Looptijd van het project: 01.09.2017-31.08.2018, 2015-1-DE02-KA204-002327. Dit project werd met ondersteuning van de Europese Commissie
gefinancierd. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie ligt enkel bij de opsteller, de Commissie is niet aansprakelijk voor het gebruik van de daarin vermelde gegevens.
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