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Kompetens val idering 

LISTEN erbjuder ett valideringsverktyg LEVEL5 
som är speciellt designat för att mäta 
personliga, sociala och organisatoriska 
utvecklingsområden kopplade till lärande 
miljöer och situationer, i och utanför 
klassrummet. 
Det är baserat på en 3-dimensionell  modell 
som mäter kunskaper, färdigheter och attityd 
till det egna lärandet - the LEVEL5 cube.
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Syfte
Det muntliga berättandet - Storytelling - bygger 
broar mellan människor och kulturer. Det är en 
kreativ och upplevelsebaserad metod att lära sig 
ett språk på, att kommunicera via och att 
uttrycka sig med. 
Flyktingar och migranter kan ha få möjlighet att 
uttrycka sig och bli hörda i det nya samhället. 

I LISTEN vi vill använda det tillämpade 
berättandet som pedagogisk metod för att stödja 
flyktingar och migranters möjligheter att 
förbättra sina språkkunskaper, samt för att 
uppmuntra dem att uttrycka sig och dela med sig 
av sina berättelser. Att deras erfarenheter, 
svårigheter och resurser blir kända i samhället. 

Syftet med LISTEN är att främja den 
interkulturella dialogen, att underlätta 
inkluderingen av flyktingar och migranter i det 
nya landet genom att ge dem verktyg och 
färdigheter att berätta och erbjuda kanaler där 
de kan dela med sig av sina berättelser. 

Målgrupper
Språklärare, språkstödjare, volontärer, som 
arbetar med flyktingar och migranter 
  
Flyktingar och migranter (vuxna)

Mål
LISTEN vill stärka flyktingar och migranter genom 
att göra de kreativa berättarverktygen och 
metoderna tillgängliga för utbildare och 
samordnare. 

Vi kommer därför att skapa en innehållsrik 
fortbildning som utgår från didaktiska metoder, 
verktyg för berättande, samt validering av 
kompetenser. Detta används sedan i de 
nationella pilotprojekten. 

LISTEN vill stärka migranter och flyktingar genom 
att 

skapa plats för deras berättelser 

öka möjligheterna till inkludering i samhället

främja kommunikationen mellan olika kulturella 
grupper i samhället 

bidra till att öka självförtroende och motivation 
hos flyktingar och migranter i samhället.
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Aktiv iteter 
LISTEN är ett Erasmus + projekt, som finansieras 
under 2 år (december 2016 till november 2018) 
av Europeiska kommissionen och Tysklands 
federala ministerium för utbildning och forskning.

Under denna period kommer projektet att
  

samla in europeiska berättarmetoder

utveckla lärande moduler för utbildare och 
samordnare 

genomföra en kurs utifrån LISTEN-metoden

prova LISTEN-metoden i nationella lärprojekt

publicera modulerna på LISTEN´s webbplats 
på de fem partnerspråken;

Utvärdera kompetensutvecklingen hos båda 
målgrupperna med hjälp av 
valideringssystemet LEVEL5.

P ris och Certif iering
Du har möjlighet att I delta LISTEN projektet!
Delta i LISTEN tävlingen med en berättelse eller ansök 
om certifiering 
Du hittar mer info på vår webbsida.
 


