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Prima ediţie a newsletter-ului Forward!
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Forward îşi propune să dezvolte un
portofoliu de competenţe pentru
validarea competenţelor femeilor
migrante, competenţe dobândite în
contexte de învăţare formale, nonformale şi informale.

PORTOFOLIUL DE COMPETENŢE ŞI INSTRUMENTE PEDAGOGICE PENTRU IDENTIFICAREA, RECUNOAŞTEREA, VALIDAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA
COMPETENŢELOR OBŢINUTE DE CĂTRE FEMEILE MIGRANTE ÎN CONTEXTE DE ÎNVĂŢARE FORMALĂ, NON-FORMALĂ ŞI INFORMALĂ

FORWARD
nevoilor

se

adresează

femeilor

migrante

validare,
furnizarea

precum

şi

prin

unui

model

de

carierei adaptate experienţelor şi nevoilor
femeilor migrate din UE

şi obstacolele

prin preluarea bunelor practici

portfoliu de competenţe şi

similare pe care acestea le întâmpină la

existente de învăţare bazată

instrumente de consiliere a

accesul

pe competenţe şi modele de

pe

piaţa

muncii,

eterogenităţii lor ca grup.

În cadrul acestui număr:

Tematici:

Descrierea proiectului

1



Validarea de competenţe

Cadru conceptual şi teoretic

2



Învăţare formal, non-formală şi informală

Cecetare naţională

2



Femei migrante

Manualul şi Cutia cu instrumente Forward

2



Dezvoltarea de materiale pentru formare

Activităţi şi evenimente

3



Noutăţi, activităţi şi evenimente

Detalii de contact

4
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Principalele rezultate ale proiectului
Cadru Conceptual şi Teoretic
Raport privind modele
bazate pe competenţe deja
existente, relevante pentru
nevoile caracteristice femeilor migrante. Raporul
include:
 O explicație conceptuală
a metodologiilor bazate
pe competențe și utilizarea acestora în învățarea
adulților și programe de
orientare în carieră pentru
femei (baza teoretică,
definiții ale conceptelor și

justificarea alegerii
acestei metodologii)
 O descriere a modelelor bazate pe comptenţe care pot oferi
elemente pliate pe nevoile femeilor migrante
în programele de
învățare pentru adulți și
servicii de carieră
 O descriere a modelului Surt pentru identificarea și dezvoltarea
com pet en ț el or fe-

meilor, inclusiv instrumente
cum ar fi echilibr ul
competențelor, harta
competențelor și analiza de
inserție profesională, precum și
exemple de instrumente și studii
de caz relevante pentru
contribuțiile și deficiențele în
ceea ce privește femeile migrante ca grup țintă.
Mai multe informații pot fi găsite
la următoarea adresă de internet:
http://forwardproject.eu

Cercetare naţională privind situaţia femeilor migrante
“Specificitatea
experienței de
migrație a
femeilor este o
chestiune de
reflecție în
construirea
modelului
Forward "

Cercetarea realizată în cadrul
parteneriatului a cuprins interviuri cu aproximativ 90 de
femei migrante şi focus grupuri cu 60 de profesionişti din
domeniu. Interviurile au fost
semi-structurate, cu scopul de
a permite spaţiu liber de exprimare şi teme neprevăzute
să apară în discuţii.
Rezultatetle cercetării se
regăsesc în următoarele materiale:

Rapoartele naţionale de
analiză, cuprinzând rezultatele cercetării calitative
efectuate în cele 6 tari partenere cu femeile migrante și
practicieni.
Raport de analiză comparativă. Raportul analizei
comparative. Pe baza
rapoartelor celor 6 ţări, acest
raport comparativ va enumera factorii care influenţează angajabilitatea în

cazul femeilor migrante din UE. Se
vor face de asemenea şi recomandări
asupra modului de evaluare a recunoaşterii şi validării competenţelor
acestora, obţinute în contexte formale, non-formale şi în special în
contexte de învăţare informală,
descoperind astfel similarităţile şi
diferenţele dintre ţările analizate.

Mai multe informații pot fi găsite
la următoarea adresă de internet:
http://forwardproject.eu/products/

Manualul şi Cutia cu instrumente Forward
Manual ul For ward.
Reprezintă cel mai important produs al acestui
proiect şi va conţine o
explicaţie conceptuală şi
o descriere a modelului
bazat pe competenţe, dar
şi portofoliul de evaluare
şi validare a competenţelor şi instrumentele practice pentru specialişti. .

Împreună cu Manualul,
această cutie este încă un
produs important al acestui proiect. Va include un
set de chestiuni practice
cum ar fi: instrumente de
auto-reflecţie şi discuţii
de grup bazate pe diverse
aspect relevante din cadrul procesului de dezvoltare a competenţelor,

precum şi creşterea incluziunii
sociale şi a angajabilităţii; chestionare de auto-evaluare şi
repere pentru trasarea hărţii de
competenţe a fiecărei femei,
precum şi analiza angajabilităţii;
jocuri de rol pentru identificarea
şi practicarea competenţelor într
-o varietate de contexte; indicaţii despre pregătirea unui CV
bazat pe competenţe etc
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Noutăţi, evenimente şi activităţi

Gupul Naţional de consultare strategică (NSAG)
Membrii NSAG sunt un
consiliu de 5 experți de
p r o v e n i e n ț ă
instituțională, academică
și profesională, care participă în calitate de cons i l i er i ex t er n i î n
activitățile cheie ale
proiectului (proiectarea
modelului de competențe
și instrumente, producerea Manualului și a
Cutiei cu instrumente).

Membrii NSAG vor
acționa de asemenea în
calitate de evaluatori ext e r n i î n e va l u a r e a
competențelor femeilor
participante la testarea
pilot.
Membrii NSAGs se vor
întâlni de 5 ori, în momentele cheie ale execuției
proiectului și de asemenea
vor acționa ca multiplicatori.

Până în prezent, două din cele cinci întâlniri au fost organizate
în fiecare țară parteneră:
Prima întâlnire NSAG: Prezentarea obiectivelor proiectului,
activitățile și planul de lucru, consultări și discuții cu privire la
modele disponibile bazate pe competențe, instrumente și mecanisme de validare adecvate pentru adaptarea la nevoile femeilor migrante.
A doua întâlnire NSAG: Prezentarea rezultatelor cercetării în
fiecare țară, contribuția experților la analiza rezultatelor de
cercetare, contribuții la viitorul portofoliu de competențe.

Eveniment viitor: testarea pilot cu femeile migrante
Experiențele pilot vor evalua
aplicabilitatea abordării
FORWARD. Portofoliul de
competențele, evaluarea
competențelor, orientările şi
mecanismele de validare ,
și instrumentele de învățare
incluse în prima versiune a
Manualului și a Cutiei cu
instrumente (chestionare,
ghiduri, activități individuale
și de grup de învățare) vor fi

testate cu 150-180 de
cursanţi (25-30 de femei migrante în fiecare
țară).
Participanții la testarea
pilot vor fi femeile migrante care se adresează
organizațiilor
p a r t en er e
pentr u
informații sau sprijin,
sau cele care pot fi re-

crutate prin intermediul
r eț el el or
f iecă r ei
organizații, cu ajutorul
membrilor NSAG și /
sau a partenerilor
asociați.
Testarea este programată
pentru
începutul anului 2013.

Întâlniri are parteneriatului
Începutul aventurii Forward!

Proiectul Forward îşi continuă drumul….

Prima întâlnire din cadrul proiectului Forward a avut loc în perioada 7-9 februarie la
sediul SURT din Barcelona.

Pe 28 şi 29 iunie a avut loc în însorita Timişoara, a
doua întâlnire a proiectului Forward, cu sprijinul partenerului IREA din România.

Întâlnirea a fost o oportunitate pentru a
învăţa diferitele contexte naţionale şi pentru a cădea de accord asupra unor definiţii
a termenilor cheie şi a pune bazele modelului Forward

După munca intensivă depusă în ultimele luni pentru
elaborarea modelului conceptual şi realizarea
cercetării, partenerii au avut ocazia să-şi compare şi
împărtăşească rezultatele şi exeperienţele cercetărilor
realizate cu femeile migrante.

“

Validarea

modelului
Forward”

SURT. WOMEN’S FOUNDATION.
PRIVATE FOUNDATION

Parteneriatul Forward

C/ Guardia 14, Baixos – 08001
Barcelona, Spain

Proiectul Forward este implementat de către
parteneri din Catalunia (Spana), Italia
România, Austria, Finlanda şiLituania.
Partenerii din cadrul proiectului acoperă o
gamă largă de organizații din diferite domenii
ale UE și perspective diferite asupra tema
proiectului, incluzând centre de cercetare,
ONG-uri, centre de învățare pentru adulți sau
organizații pentru femei migrante .

Telefon +34 93 342 83 80
Fax: +34 93 342 83 81
surt@surt.org

Ne găsiţi pe intrenet!
http://forwardproject.eu/

Iată ce puteți găsi în numărul următor al newsletterului
FORWARD ...






Experienţele pilot cu femeile migrante
Versiunea finală a Manualului şi a Cutiei cu instrumente
Mai multe noutăţi, activităţi
şi evenimente viitoare ale
proiectului Forward!

