Nyt EU-projekt om udvikling af undervisningsmateriale til tosprogede målrettet udvalgte
brancher
Sprogkundskab er en nøglekompetence for migranters integration på arbejdsmarkedet: Manglende sprogkundskaber
sættes ofte lig inkompetence, hvorfor det for mange migranter er en stor udfordring at finde passende og kvalificeret
arbejde. Ifølge andetsprogslærere vil differentieret viden om påkrævede termer, sætninger eller adfærdskodeks i
arbejdslivet øge deres muligheder på arbejdsmarkedet – og samtidig styrke selvtilliden, når de udrustes med specifik og
nødvendig erhvervsrettet viden.
I et nyt EU-projekt ved navn ”Meet the Need” tager 6 lande udfordringen op og skal i løbet af 2 år udvikle
undervisningsmateriale målrettet udvalgte brancher til brug i undervisningen af tosprogede på landenes sprogcentre. De
udvalgte brancher er Bygge- og Anlægsvirksomhed, Byggeri og Svejsning, Engros- og Detailhandel, Hotel- og
Restaurationsvirksomhed samt Social- og Sundhedsområdet. Brancherne er udvalgt ud fra analyser af, hvor der i
fremtiden vil være brug for arbejdskraft, samt hvor migranter i forvejen er beskæftiget. Hver partner vil udarbejde
(grundlæggende) undervisningsmateriale for én specifik branche. I Danmark fokuseres der på Social- og
Sundhedsområdet, og opgaven løftes af mhtconsult. De øvrige deltagerlande er Østrig, Italien, England, Tyskland og
Rumænien.
I samarbejde med erhvervsuddannelseseksperter, arbejdsgivere og sproglærere udarbejdes et kompendium med
erhvervsrettet andetsprogsundervisningsmateriale med det formål at






Styrke specifik videreuddannelse af migranter
Styrke migranters muligheder for at indtræde på arbejdsmarkedet
Støtte migranters integrationsmuligheder
Støtte migranters identitet i et andetsprogs (erhvervs-) miljø
Bevidstgøre arbejdsgivere om erhvervsrelaterede udfordringer for migranter

Al materiale vil blive samlet til ét kompendium. Kompendiet udvikles til andetsprogslærere og er ment som supplement
til den generelle andetsprogsundervisning. Materialet vil også blive tilgængeligt online.
Pt. gennemfører alle lande interviews med arbejdsgivere, sproglærere og migranter for at indkredse sproglige og
kommunikative udfordringer i dagligdagen i de forskellige brancher. Resultatet munder ud i analyserapporter, som skal
danne baggrund for det videre udviklingsarbejde.
Følg med i projektet og find rapporter, links, henvisninger o.l. på www.meet-the-need-project.eu

