
 
Activiteiten 

 
Het project wordt in twee jaar 
ontwikkeld en bevat de volgende 
stappen:  
 
- het opstellen van didactisch 
materiaal voor het aanleren van de 
Europese integratietalen volgens drie 
niveaus: taalvaardigheden voor het 
dagelijkse leven, taalvaardigheden 
voor actieve deelname in de 
maatschappij en taalvaardigheden 
voor het eigen levensproject en dat 
van de kinderen 
 
- opstellen van interactieve 
sociolinguïstische workshops voor 
migranten, en het opnemen van 
filmpjes/getuigenissen 
 
- creatie van een MOOC-platform, 
met kosteloze en vrije toegang van 
op afstand 

 
Verwachte effecten 

voor: 
 

Migranten:  
Het beoogde effect is een betere 
integratie van migranten door het 
aanleren van de taal van het 
gastland volgens het LEI-model.    
De e-learning oplossing biedt aan 
sommigen onder hen de gelegenheid 
om hun vaardigheden met 
betrekking tot het gebruik van 
informaticatools bij te schaven. 
 
Deelnemende instanties:  
Er wordt verwacht dat men zo de 
problematiek met betrekking tot 
migranten beter leert kennen.   
 
Andere belanghebbenden: 
Als het project is afgewerkt, zal het 
verenigingsleven de MOOC-
toepassing kunnen gebruiken om 
zijn actieveld bij migranten te 
verbreden, zonder enige beperking 
in de tijd. 

 
LEI - Langues 
européennes 
d'intégration 

(Europese 
integratietalen) 

 
Het project heeft de volgende 
doelstellingen: 

- de sociale integratie van 
migranten vergemakkelijken via 
aangepast onderwijs van de taal 
van het gastland, als een van de 
centrale schakels in het 
integratieproces 

- digitaal lesmateriaal opstellen 
voor het aanleren van de 
integratietaal 

- materiaal aanbieden voor 
afstandsonderwijs, dat ook kan 
gebruikt worden in het klassikale 
onderwijs 

- een gratis MOOC-leerplatform 
creëren om het didactische 
materiaal op te slaan 
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Langues 

Européennes 

d'Intégration 

 

Verwachte effecten 
 

Op lokaal en regionaal niveau: 

Het model van sociolinguïstische en 
interactieve workshops geeft migranten 
een erg waardevolle ervaring mee, met 
veelvuldige effecten op langere termijn, 
niet alleen voor de migranten zelf, maar 
ook voor het verenigingsleven. 

Hiervoor zal een netwerk van 
verenigingen en overheidsinstanties 
worden aangesproken, waarbij ook 
nieuwe partners uit de migratiesector 
zullen worden betrokken. 

De impact kan blijvend en aanzienlijk 
zijn, indien dit model van interactieve 
sociolinguïstische workshops ook verder 
verspreid wordt. 

Op nationaal niveau 

Via de database van de respectievelijke 
nationale agentschappen van Erasmus + 
kan er na de afsluiting van dit project op 
een erg gerichte manier verder 
geïnformeerd worden. 

Op Europees niveau 

Via het EMMA-platform kunnen de 
leermodellen van het Frans en het 
Italiaans aangepast worden voor de 
andere Europese talen. 
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