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Um portal
O portal Miriadi originou-se do projeto Miriadi (2012-2015). Ele oferecerá, progressivamente, a
públicos diversos, a possibilidade de aprender as mais variadas línguas, em formações online
adaptadas aos projetos pedagógicos dos professores e organizações que utilizarem o portal. As regras
destas formações limitam-se à prática da intercompreensão e a um trabalho em rede por grupos,
reconﬁgurados em cursos de formação.

Para a intercompreensão online
A intercompreensão é uma prática simples que consiste em expressar-se em sua língua com pessoas
que falam outras línguas, para criar um diálogo que exige um período mais ou menos longo de
aprendizagem, de acordo com as línguas envolvidas e os repertórios linguísticos dos participantes. O
espaço de formação do portal propõe esta prática para a realização em comum de publicações e de
outros trabalhos coletivos.
À prática da intercompreensão, soma-se uma aprendizagem horizontal (entre os participantes) em
que cada pessoa aprende, primeiro, em um grupo local, depois, em um grupo plurilíngue que se
forma em torno de um projeto comum. Os roteiros pedagógicos escolhidos são resultado de uma
negociação entre os responsáveis pedagógicos de todos os grupos locais.

Uma rede
Uma rede de pessoas e instituições variadas, como universidades, escolas, associações, empresas,
que permite o encontro e a concepção de projetos de formação online, frequentemente híbrida (em
classe e online). Esta é a rede Miriadi que dispõe de um espaço apropriado para as interações entre
seus membros.
Para poder gerir este conjunto, garantir a continuidade do site e a promoção das atividades, assim
como sustentar a pesquisa no âmbito da intercompreensão online, uma associação composta de
membros voluntários da rede foi criada: APICAD (Associação Internacional para a Promoção da
Intercompreensão à Distância).
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