
Ad value : NAVIVES
Source : BELGA Date : 31.01.2018

Keyword : VIVES/ONDERWIJSINSTELLING Circulation : NA

Page(s) : 483 Reach : NA

Journalist : NA Frequency : Daily

 P
ow

er
ed

 b
y 

A
m

m
co

31-01-2018 17:36 Binnenland Belga Feed

Eurometropool organiseert project rond uitwisseling taal bij jonge tieners

(BELGA) = Het Agentschap van de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik heeft met acht partners een nieuw project uitgewerkt om jonge tieners
elkaars taal aan te leren. Het project TaLaTa (Talent voor Talen/Talent pour les Langues) werd woensdag voorgesteld in de Kortrijkse hogeschool
Vives.

De Eurometropool heeft als doel inwoners in Waals-Picardië, Noord-Frankrijk en Zuid-West-Vlaanderen elkaar beter te leren kennen, zodat de taal- of
landsgrenzen geen drempel vormen. Met dit project mikken ze specifiek op jongeren van 9 tot 14 jaar.

Het belangrijkste is dat Franstalige leerlingen Nederlands leren en Vlaamse leerlingen Frans. Er is ook aandacht voor de verschillende culturen. Het
project loopt achttien maanden, van januari 2018 tot juni 2019. Twaalf scholen uit de drie regio's vormen een tandem.

Jongeren gaan met elkaar in interactie om elkaars taal en cultuur te leren. Er zijn vijf stappen, waaronder een eerste kennismaking online, daarna
volgt een echte ontmoeting en daarna gaan de leerlingen, in totaal zo'n 300-tal jongeren, samen aan de slag rond duurzaamheid en ecologie. Zo
kunnen de Vlaamse jongeren bijvoorbeeld vertellen over hun initiatieven rond duurzaamheid, zoals dikketruiendag.

Tot slot bezoeken de klassen het provinciedomein De Gavers in Harelbeke en ontmoeten de jongeren elkaar voor een laatste keer. Het gaat om een
proefproject, maar het is de bedoeling dat Talata verder wordt uitgerold en dat er ook nog een vervolgtraject komt.

Ook drie hogescholen in elke regio werkten aan het project mee, zodat jonge stagiair-leekrachten de verschillende onderwijsmethoden kunnen
vergelijk en zo zelf hun eigen competenties kunnen aanscherpen.

Het project past in het Europese subsidiëringsprogramma Interreg. Alles wordt gebundeld op de website www.talata.be.
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