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A projektről
“Az Európai Unióban az analfabetizmust, - azaz a teljes írás- és
olvasástudatlanságot – majdnem teljes mértékben felszámolták, azonban a
funkcionális analfabetizmus jelensége egyre jelentősebbé válik” - az Európai
Parlament jelentése az analfabetizmusról és a társadalmi kirekesztésről, 2002. A
funkcionális analfabetizmus jelentése a nem megfelelő olvasási, írási és
számolási képesség, amikor „a napi feladatok elvégzéséhez szükséges olvasási
készség az alapszint alatt áll.” Az analfabetizmus szembeállítva a funkcionális
analfabetizmussal azt jelenti, hogy az illető egy nyelven sem képes arra, hogy
egyszerű mondatokat értelmezzen vagy írjon.
Az OECD felmérése szerint a funkcionális analfabetizmus a 15 és 65 évesek
között 80 millió embert érint az EU-ban. Az Európai Munkaerő 2011-es
felmérése megállapította, hogy az EU területén 73 millió aluliskolázott felnőtt él.
A funkcionális analfabetizmus csökkentésére javasolt intézkedések közül
továbbra is az innovatív képzések alkalmazása a legjobb megoldás. Az
információs és kommunikációs technológián alapuló képzések megfelelő
megoldást nyújtanak, és emellett csökkenthetik a számítástechnikai készségek
lemaradását is.
A „Music Is My Radar” projekt célja, hogy egy távoktatási képzés kidolgozásával
fejlessze a 15 és 65 év közötti funkcionális analfabéták alapvető és
transzverzális készségeit, legyenek azok munkavállalók, vagy munkanélküliek.

Céljaink
- Az alap és transzverzális készségek fejlesztése
- Innovatív oktatási gyakorlatok nyújtása távoktatási eszközök használatával
A képzés 5 modult tartalmaz:
1. Írás és olvasás
2. Számolás
3. Számítástechnikai képességek
4. Vállalkozás
5. Angol nyelv

Miért pont a zene?
- A funkcionális analfabéta személyek többsége járt iskolába és részt vett
képzéseken. Legtöbbjük számára a tanuláshoz kudarc társult. Fontosnak tartjuk,
hogy olyan tanulási körülményeket teremtsünk számukra, amik nagyban eltérnek
az általuk eddig megtapasztaltaktól, ezzel motiválva őket. A tanulók nem
regényeket, hanem dalokat fognak olvasni és hallgatni. Nem leveleket fognak
írni, hanem dalokat szerezni.
- Idegen nyelv oktatása során gyakran alkalmaznak dalokat, ami pedagógiai
szempontból rendkívül érdekes. A dalok által lehetőség nyílik arra, hogy
rövidebb szövegeket dolgozzanak fel, mindennapi kifejezéseket használjanak,
és megtanulják ezek használatát az ismétlések által.
- Az egységes tematika alkalmazása szintén nagyon fontos a teljes képzés
megalkotásában, hiszen így jobban tudjuk egymáshoz kapcsolni a különbözni
modulokat.
- A zene továbbá elősegíti a nyitottságot a kultúra irányában, valamint teret
adhat a kreatív pedagógiai irányzatok megvalósításának.
- Végül a zene, mint központi tematika fokozza az oktatók kreativitását, ezzel is
lehetőséget nyújtva élménydús pedagógiai tartalmak létrehozására.

Várt hatások és eredmények
- Innovatív és vonzó pedagógiai szemlélet kialakulása a funkcionális analfabéták
alap és transzverzális készségeinek fejlesztésében.
- A kifejlesztett pedagógiai anyagok összességét magában foglaló távoktatási
eszköz.
- Népszerűsítési eszközök: projekt honlap, közösségi médiában való részvétel,
projekt hírlevél.
- Átfogó online projekt útmutató, mely tartalmazza a teljes módszertant – a
projekt így alkalmazható lesz más országokban és más nyelveken is, továbbá a
hazai tesztfázis során készült értékelések is elérhetőek lesznek.
A projekt várt hatása a célcsoport és az érdekelt felek számára:
- Növeli az alap és transzverzális készségeket fejlesztő képzések iránti
érdeklődésüket.
- Jelentősen fejleszti az alap és transzverzális készségeiket.
- Elősegíti a szakképzésben vagy munkában való elhelyezkedésüket.
- Különböző iskolákat és képző szervezeteket ösztönöz arra, hogy az általunk
kifejlesztett módszert és eszközöket átvegyék vagy sokszorosítsák.
- Felkelti az Álláskereső irodák és pénzügyi szervezetek érdeklődését a képzési
módszerünk alkalmazására, valamint képzések kialakítására álláskeresőknek és
munkavállalóknak az alap és transzverzális készségek fejlesztése céljából.

