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Introducere
Acest Manual este unul dintre principalele produse ale proiectului FORWARD, Portofoliu de
competențe și instrumente pedagogice pentru identificarea, recunoasterea, validarea și
îmbunatățirea competențelor dobândite de femeile migrante în contexte de învățare formale,
non‐formale și informale.
Acest proiect transnațional s‐a desfășurat între 2012 și 2013 ca parte a programului Grundvig,
finanțat de Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții al Comisiei Europene în Austria,
Finlanda, Italia, Lituania, România și Spania. Scopul principal al acestui proiect a fost crearea și
implementarea unui portofoliu inovativ bazat pe competențe și a unor instrumente
pedagogice pentru identificarea, recunoașterea, validarea și dezvoltarea competențelor
femeilor migrante ca modalitate de îmbunătățire a incluziunii lor sociale.
Acest Manual reprezintă o introducere teoretică în abordările conceptuale si metodologice ale
modelului Forward bazat pe competențe și include, de asemenea, informații orientative
pentru facilitatorii care doresc să pună în practică metodologia Forward.
Acest manual este organizat în 4 capitole:
Primul capitol oferă o introducere în proiectul Forward, contextul, obiectivele principale și
activitățile sale.
Cel de‐al doilea capitol cuprinde o prezentare a bazei conceptuale a modelului Forward bazat
pe competențe, inclusiv modelul teoretic al proiectului, baza pentru construirea clasificării
Forward a competențelor și o introducere în bazele abordărilor bazate pe competențe precum
și conceptul de ablitare.
Cel de‐al doilea capitol include de asemenea lista si definiții ale competențelor cheie Forward
pentru incluziunea socială a femeilor migrante (ca rezultat al cercetării făcute în decursul
proiectului).
Cel de‐al treilea capitol al manualului este dedicat metodologiei concepute în cadrul
proiectului Forward pentru susținerea femeilor migrante în împuternicirea si incluziunea lor
sociale. Acesta include:
 O schiță a procesului creat pentru lucrul cu femeile migrante folosind metodologia
Forward, inclusiv diferitele stadii și acțiuni.
 O prezentare a celor doua instrumente cheie create pentru identificarea, sistematizarea și
validarea competențelor dobândite in toate contextele de învățare: Portofoliul de
competențe Forward și Chestionarul Forward.
In final, cel de‐al patrulea si ultimul capitol ofera informații orientative de implementare a
metodologiei Forward pentru formatori. Acesta include:
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 O descriere a istoricului competențelor cât mai adecvată pentru practicienii care aplică
metodologia Forward.
 Direcții de orientare pentru recunoaștera competențelor în timpul susținerii femeilor.
 Direcții de orientare pentru recunoașterea propriilor prejudecăți ale practicienilor față de
femeile migrante.
 Direcții de orientare și posibile întrebuințări ale chestionarului Forward.
 Recomandări de aplicare a portofoliului Forward.
 Orientări spre comportarea ca îndrumători ai femeilor migrante pe parcursul procedurilor
de validare a învățării formale, non‐formale și informale.
Acest manual a fost tradus în 7 limbi ale UE (finlandeză, germană, italiană, lituaniană, română
spaniolă, engleză) și adaptat fiecărui context local si nevoilor din fiecare dintre tările
partenere. Toate versiunile sunt disponibile în mod gratuit si pot fi descărcate de pe site‐ul
web: http://www.forwardproject.eu.
Suntem profund recunoscători tuturor femeilor migrante care au participat la cercetare și la
testarea pilot precum și tuturor profesioniștilor care au contribuit cu cunoștiințele lor la
dezvoltarea acestor materiale.
Sperăm sincer că metodologia Forward și materialele rezultate sunt de folos profesioniștilor în
susținerea femeilor migrante în procesul de incluziune socială și emancipare.
Consorțiul Forward:
SURT, Women’s Foundation. Private Foundation, Spania.
Frauenservice Graz, Austria.
Monika – Multicultural Women’s Association, Finlanda.
People, S.r.l., Italia.
Women’s Issues Information Centre (WIIC), Lituania.
Romanian Institute for Adult Education (IREA), România.
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1. Proiectul Forward
Laura Sales Gutiérrez și Mar Camarasa i Casals
Fundația Femeilor Surt
Proiectul FORWARD este un proiect transnațional desfășurat între 2012 și 2013 sub programul
Grundtvig, cu sprijinul financiar al Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții al Comisiei
Europene.
Proiectul a fost dezvoltat de un consorțiu de 6 parteneri din 6 țări ale Uniunii Europene
(Austria, Finlanda, Italia, Lituania, România și Spania) iar scopul său principal a fost crearea și
implementarea unui portofoliu inovativ bazat pe competențe precum și instrumente
pedagogice pentru identificarea, recunoașterea, validarea si dezoltarea competențelor
femeilor migrante și pentru îmbunătățirea incluziunii lor sociale.

Trecutul proiectului Forward
Proiectul Forward apare din nevoia de adresare unei situații alarmante: femeile migrante sunt
unul dintre cele mai dezavantajate grupuri din Uniunea Europeană în termeni de participare pe
piața muncii și incluziune socială. În ciuda diversității lor ca grup, sexul și originea sunt un
factor în plus de dezavantaj în viețile lor. Drept urmare, femeile migrante au o rată mare a
somajului, sunt printre cei mai prost plătiți angajati in UE și sunt în mod constant de‐calificate
și împinse spre locuri de muncă de rând în sectoare nereglementate. Rezultatul este o violare
sistematică a drepturilor acestora, o pierdere inestimabilă de talent și un risc ridicat de sărăcie
în economia de criză.
Proiectul Forward a fost construit pe un mecanism potențial puternic pentru a depăși aceste
probleme: promovarea participării femeilor migrante în educația adulților, în special prin două
instrumente cheie‐ metodoogii bazate pe competețe și cadre de validare a competențelor.
Modelele bazate pe competențe s‐au dovedit a fi extrem de valoroase pentru împuternicirea
femeilor. O abordare bazată pe competențe permite recunoașterea abilităților discreditate
social și dobândite în contexte informale și non‐formale cum ar fi cele legate de sarcini
feminine (îngrijirea membrilor familiei, treburi casnice), precum și transferul lor în contextul
muncii și a dezvoltării în continuare. Proiectul Forward a fost conceput pe baza acestei
abordări să se adreseze competențelor pe care femeile migrante ar putea sa le dezvolte în
procesul de migrație, cum ar fi managementul stresului în sarcini tranziționale de îngrijire sau
abilitatea de adaptare la schimbarea presupusă de orice proces de integrare.
Acest proiect a fost bazat de asemenea pe un alt mecanism cheie pentru angajarea pe piața
muncii și incluziunea socială a femeilor migrante: sisteme de validare a învățării dobândite în
contexte formale, informale și non‐formale. Cu toate acestea, în cele 6 țări ale parteneriatului,
procedurile oficiale de validare a calificărilor formale obținute în afara țării gazdă sunt
inconsistente și/sau ineficiente rezultând în discriminare și într‐o pierdere inestimabilă a
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capitalului uman. Pe de altă parte, procedurile existente de validare a competențelor obținute
în contexte non‐formale și informale nu sunt nici disponibile și nici eficiente pentru migranti.
Forward vizează abordarea acestor nevoi prin învățarea din bunele practici ale învățării bazate
pe competențe și modelele de validare existente și oferirea pe de‐o parte a unui portofoliu de
competențe pilot testat. Si pe de alta parte, dezvoltarea competențelor și a instrumentelor de
responsabilizare adaptate la experiențele și nevoile femeilor migrante în UE precum și
obstacolele foarte similare pe care le întâmpină în realizarea incluziunii sociale în țările gazdă,
în ciuda eterogenității lor ca grup.

Scopurile proiectului Forward
Așa cum s‐a menționat mai devreme, scopul principal al proiectului Forward a fost de a
proiecta și implementa un portofoliu inovativ bazat pe competențe și instrumente pedagogice
pentru identificarea, recunoașterea, validarea și dezvoltarea competențelor femeilor migrante,
ca o forma de îmbunățățire a șanselor de angajare și de incluziune socială.
Acest scop principal a fost transpus într‐un set de obiective specifice:


Să extindă cercetarea în 6 state membre ale UE( Austria, Finlanda, Italia, Lituania, România
și Spania) cu privire la situația specifică a femeilor migrante, cu accent pe capitalul lor de
competențe, achiziția de competențe, șanse de angajare, experiențe de evaluare și
validare a competențelor și participarea pe piata forței de muncă și în educația adulților.



Dezvoltarea, testarea și validarea( de către un grup de experți) a unui nou model bazat pe
competențe( portofoliu și instrumente pedagogice) adaptate specific la femeile migrante
din UE.



Transferarea și promovarea utilizării materialelor Forward (portofoliul de competențe și
instrumentele pegagogice) în rândul consilierilor de orientare în carieră și a profesionistilor
în educația adulților.



Răspândirea cunoștințelor, a expertizei și a bunelor practici obținute în timpul proiectului
la nivelul UE și să stimuleze discuții legate de gradul de utilizare și eficența metodologiilor
bazate pe competențe și a instrumentelor în rândul profesioniștilor.

Activitățile principale și produse ale proiectului Forward
Pentru a atinge obiectivele de mai sus, consorțiul a desfășurat trei tipuri mari de activități:
cercetare, elaborarea materialelor pedagogice și evenimente și materiale de training și
diseminare.
Un rezumat al acestor activități este prezentat mai jos, însă mai multe informații cu privire la
activitățile fiecărei țări partenere precum și materialele rezultate sunt disponibile gratuit
pentru descărcare pe website‐ul proiectului http://www.forwardproject.eu.
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1. Cercetare
Acest manual și alte materiale produse în cadrul proiectului sunt bazate pe documentare
anterioară și cercetare calitativa în scopul de a fundamenta dezvoltarea de materiale cu
informații relevante și specifice care să ofere dovezi cu privire la situația actuală a femeilor
migrante în fiecare țară parteneră.
S‐au efectuat două tipuri de cercetare:
 Cercetare documentară pe modelele bazate pe competențe existente relevante pentru
nevoile și caracteristicile femeilor migrante, pe baza experienței anterioare a partenerilor
cu diferite instrumente și materiale în limbi diferite. Scopul principal a fost cel de a
identifica limbi și elemente de lucru comune între partenerii din diverse țări ale UE,
contexte teoretice și metodologice, pentru a crea o bază solidă pentru dezvoltarea
metodologiei inovatoare și a materialor Forward. Capitolul 2.1 a acestui manual oferă o
versiune prescurtată a raportului de cercetare, dar raportul complet este disponibil pe site‐
ul proiectului.
 Cercetare calitativă cu privire la competențele femeilor migrante în Austria, Finlanda,
Italia, Lituania, România și Spania, cu participarea femeilor migrante și a practicienilor care
lucrează cu ele. Rezultatele cercetării s‐au adunat în 6 rapoarte de țară, și s‐a produs de
asemenea un raport comparativ al rezultatelor din toate țările. Toate rapoartele sunt
disponibile pe site‐ul proiectului.

2. Materiale pedagogice
După faza de cercetare, precum și pe baza rezultatelor sale, proiectul s‐a dedicat elaborării,
testării pilot cu femeile migrante și validării experte în cele 6 țări ale metodologiei inovatoare
Forward pentru a ajuta profesioniștii în sprijinirea femeilor migrante în procesul de auto ‐
recunoaștere, validare și dezvoltare de competențe.
Materialele produse s‐au adunat în două rezultate pedagogice scrise în 7 limbi, disponibile în
format electronic: acest manual și un set de instrumente aferent care conține câteva
instrumente practice pentru sprijinirea femeilor migrante în contexte individuale și de grup în
sensul identificării, transferului și dezvoltării de competențe. Din nou, acestea și alte materiale
create în cadrul proiectului sunt disponibile gratuit pentru descărcare pe site‐ul proiectului
http://www.forwardproject.eu.

3. Formare, diseminare și multiplicarea evenimetelor și a materialelor
Pentru a multiplica impactul proiectului și a produselor acestuia, s‐au desfășurat diferite
activități:
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training, diseminare, precum și integrarea și multiplicarea evenimentelor, cum ar fi
workshop‐uri pentru profesioniști și conferințe publice, în cele 6 țări, precum și o
conferință europeană finală în Roma.



Publicarea unui pliant în 7 limbi ce oferă informații în legătură cu obiectivele
parteneriatului precum și informații despre activitățile principale și produsele Forward.



3 comunicate de presă ale proiectului în 7 limbi ale UE

Materialele de diseminare pot fi, de asemenea, descărcate de pe site‐ul proiectului
http://www.forwardproject.eu.
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2. Baza conceptuală a modelului Forward
bazat pe competențe
2.1. Cadrul conceptual
Rachele Serino și Paolo Serreri
People
Laura Sales Gutiérrez și Mar Camarasa i Casals
Fundația Femeilor Surt

Introducere
Scopul acestui capitol este de a sublinia elementele cheie care ghidează dezvoltarea modelului
Forward, încorporând experiența diferiților parteneri într‐un cadru conceptual comun și
împărtășit.
Identificarea, recunoașterea, validarea și certificarea competențelor femeilor migrante
reprezintă diferite moduri de abordare ale aceleași probleme și anume, cea a politicilor pentru
competențe și a politicilor de competențe; o problemă care, la rândul său, face apel la politicile
europene, într‐un mod ideal‐tipic, pentru a sprijini capacitatea de inserție profesională a
lucrătorilor de sex feminin și masculin, în vederea creșterii echilibrate și favorabile a incluziunii
sociale.
Inutil de menționat că modul în care această problemă a competențelor femeilor migrante a
fost structurată are un context destul de cuprinzător, politic, articulat și teoretic, în care cele
mai importante probleme sunt cele ale societății bazate pe cunoaștere, pe învățare pe tot
parcursul vieții și învățare în toate sferele vieţii, precum și cele de îmbunătățire a resurselor
umane respectând diferențele.
Prin urmare, credem că ar fi util să se revizuiască pe scurt unele dintre aceste probleme, care
stau la baza cadrului teoretic al proiectului Forward.

Competențele: între dezbatere stiințifică și politici europene
La nivel epistemologic, în ultimii 4 ani, mai exact de la eseul lui David Mc Clelland Testing for
Competence Rather than for “Intelligence” (1973), diferitele tendințe în cercetările stiințifice în
domeniile psihologiei, ergonomiei și sociologiei au ajutat la definirea paradigmei generale a
competenței, fiecare din propria sa perspectivă.
Această lucrare poate fi considerată bază pentru toate studiile ulterioare privind competențele
generale și competențele profesionale în particular și a ajutat la definirea paradigmei generale
a competenței folosită la momentul actual. Ne referim la‐ și doar pentru a aminti unii dintre cei
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mai recunoscuți la nivel internațional‐Spencer & Spencer (1993), la Goleman (1995), Le Boterf
(1994, 2010a and 2010b) și De Montmollin (1986).
Având în vedere relația lor strânsă cu obiectul proiectului nostru Forward și (indirect dar totuși
nu mai puțin important) efectul pe care îl au proiectele și studiile OECD asupra modului în care
sunt conturate politicile europene, ne vom concentra puțin pe rolul proiectului DeSeCo1 [1999‐
2002] (Rychen & Salganik, 2003), studiul ALL (2000) și, în final pe programul PIAAC (lansat în
2010), care e în momentul de față în desfășurare și urmează a fi încheiat în 20132.
S‐a spus că proiectul DeSeCo a condus la apariția unui nou concept al competenței. De fapt,
abordează conceptul competenței dintr‐o perspectivă holistică, decât să o considere suma sau,
și mai rău, o simplă listă a cunoștintelor, know‐how‐ului, abilităților si atitudinilor. Abordarea
holistică identifică și analizează condițiile și modurile de raționament și de comportament
considerate esențiale pentru viața de adult, adică cele capabile de a determina succesul,
realizarea și acțiunile eficiente, atât în viața profesională cât și în cea de zi cu zi.
Studiul ALL (Literația adulților și abilități de viață)3 adopta drept cadru teoretic analiza lumii
globalizate caracterizate printr‐un constant proces de schimbare. Prin urmare, aceasta își
propune să exploreze și să analizeze competențele dobândite de către populații într‐un
context socio‐istoric dat, precum și potențialul și modalitățile de dezvoltare, caracteristicile
cognitive și condițiile socio‐economice care determină performanța unui adult.
E destul de clar că paradigma aflată la baza explorării și analizei competențelor deținute‐ în
funcție de cadrul studiului ALL‐ poate fi de asemenea edificatoare luând în considerare
identificarea și certificarea competențelor și, drept urmare, construcția instrumentelor celor
mai potrivite pentru acest scop, inclusiv un portofoliu al competențelor. În particular, acesta
se aplică la subiectul femei‐adulte‐migrante, a căror competențe se maturizează, se
structurează și se dezvoltă intr‐un mod procedural și la contextele socio‐istorice în care
formele și caracteristicile sunt definite de lumea globalizată; sau definite, mai degrabă, de
lumea globalizată care e prima cauza a mișcărilor de populație, cu caracteristicile deosebite
datorită cărora aceastea au loc în prezent( cum ar fi autonomia proiectului de migrare a
femeilor; autonomia de care e legata și modul în acre variază de la un grup etnic la altul). Dar,
1

Proiectul DeSeCo (Definirea și Selecția Competențelor) a fost lansat de către OECD în 1997 și a luat
sfârșit în 2002. Proiectul a avut scopul de a oferi un cadru concepual mai solid de referință comparat cu
ceea ce e disponibil până în momentul de față și care poate conduce la o investigație la nivel
internațional în intenția de a stabili nivelul de învățare anterioară și posesia unei serii de abilități cheie.
2
PIAAC
–
Program
pentru
evaluarea
Internațională
a
Competențelor
Adulților;
http://www.oecd.org/site/piaac
3
Studiul ALL (Literația adulților și abilități de viață) a apărut ca rezultat al eforturilor colaborative ale
guvernelor, agențiilor nationale de statistică, institute de cercetare și agenții multilaterale. Dezvoltarea
și coordonarea a fost susținută de Statistics Canada și Educational Testing Service (ETS) în cooperare cu
Centrul Național de Statistică Educațională (NCES‐US Departmentul de Educație), Organizația pentru
Cooeprare Economică și Dezvoltare(OECD), biroul regional pentru America Latină și Caraibe(OREALC) și
Institutul de Statistică(UIS) al UNESCO (Organizația Educațională, Științifică și Culturlă a Națiunilor
Unite). Studiul a fost conceput în așa măsură încât să răspundă la următoarea întrebare fndamentală pe
care o rezumam dupa cum urmează: Este descierea distribuției de competențe ale populației adulte
analizate aici și acum suficientă să îi ghideze pe cei care au responsabilitatea de a lua decizii în legătură
cu politicile sociale si mai specific, politici care au legătură cu educația si training‐ul în viitorul apropiat?
http://nces.ed.gov/surveys/all/
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în orice caz este foarte semnificativ deoarece e baza oricărei jurisdicții. Mai mult, nu există un
precedent în istoria migrării până la ultimul sfert al secolului trecut.
Programul PIAAC4 (Program Pentru Evaluarea Internațională a Competențelor Adulților), lansat
în 2010 și care se va încheia în 2013, a fost definit de către OECD ca fiind cel mai comprehensiv
studiu internațional făcut vreodată pe tema competențeor adulților. PIIAC examinează
rezultatele programului DeSeCo în detaliu adoptând o abordare ce evaluează competențele
dintr‐o perspectivă mai largă, adică în care competențele sunt înțelese ca și construcții
complexe (integrând interese, aptitudini și abilități) ce permit indivizilor care le‐au dezvoltat să
folosească significant și adecvat cele mai valoroase instrumente socio‐culturale, inclusiv
tehnologia digitală și instrumentele de comunicare pentru a accesa, administra, selecta,
integra și evalua informația, pentru a construi cunoștințe noi și pentru a comunica cu alții
pentru a participa mai eficient la viața socială. Cea mai inovativă și distinctivă caracteristică a
programului PIAAC este concentrarea pe colectarea de informații în legătură cu relația dintre
competențe și alte variabile(demografice, sociale, de angajare pe piața muncii), precum și pe
impactul pe care competențele îl au asupra performanței economice și sociale.
Programul PIAAC, cu referință la proiectul DeSeCo, se ridică de aici într‐o poziție de
continuitate logică și epistemologică (vezi abordarea holistică comună a competenței). Dar,
mai presus de toate, se oferă ca o dezvoltare în continuare, permițând lentilei evaluatorului să
beneficieze de ambele instrumente comparative la nivel european (metodologia Forward a
luat acest lucru în calcul), precum și de un conținut socio‐cultural și de competențe, inclusiv:
abilitatea de a comunica, modul de administrare, integrare și evaluare a informației, modul de
participare eficentă la viața socială, etc. Toate aceste lucruri sunt făcute luând în considerare
natura specifică a competențelor și, drept urmare, relația acestora cu variabilele demografice,
de angajare pe piața muncii și interculturale. În practică programul PIAAC ne poziționează în
acelasi domeniu de acțiune și intervenție ca și proiectul Forward.

Referințe europene comune
De la începutul anilor 1990, politicile europene au plasat problema competențelor la centrul
diferitelor inițiative și propuneri instituționale legate de procesele de modernizare și reformă
ale educației, formării și muncii. Elementele cheie ce caracterizează și disting abordarea bazată
pe competențe a UE și abordarea acesteia a competențelor se învârt în jurul a două puncte
centrale, unul conceptual/ semantic și unul funcțional/ legat de limbă.
În termeni semantici , competența nu corespunde la fel de mult(sau doar) achizițiilor cognitive
ce au loc la cursurile de educație formală, ci mai degrabă corespunde cu ceea ce oamenii sunt
capabili să facă la nivel profesional, sau mai general, la nivel profesional. Adică se referă la
4

Evaluarea direct a competențelor adulților este obiectivul principal al PIAAC, cadrul programului
OECD(în prezent în desfășurare, a fi finalizat în 2013) pentru evaluarea competențelor de bază și modul
de întrebuințare cel mai bun al acestora pe piața muncii într‐o perspectivă comparativă internațională(
între țările OECD și chiar și în țările cae nu sunt membre). PIAAC, de fapt, dorește să obțină un eșantion
de cercetare al populației între 16 și 65 de ani, concentrându‐se pe competențele obținute în timpul
vieții active pe piața muncii, împlicațiile acestora asupra venitului și alte astepcte legate de acestea. În
program participă 25 de țări.
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setul de abilități si comportamente care oferă oamenilor posibilitatea de a face față
complexității mediului de lucru, în conformitate cu o perspectivă capabilă de a combina, să
spunem, programatic, locul de muncă și învățarea pe tot parcursul vieții.
În termeni funcționali, competențele au ajuns gradual să fie înțelese ca un limbaj capabil de
creare a unui dialog între diferite sisteme (educație și calificări; calificări vocaționale; figuri
profesionale și roluri în muncă; categorii de viață și alte experiențe individuale diverse).
Documentele și cei mai importanți pași ai politicilor Uniunii pentru și în legătură cu
competențele ar trebui evaluate din această perspectivă, începând cu punctul de cotitură și
accelerarea (pentru că asta a fost) Strategiei Lisabona (2000) și continând până la Recomandări
asupra Competențelor Cheie(2006), Cadrul European al Calificărilor(2008), inițiativa Abilități
Noi pentru Locuri Noi de Muncă(2010) concentrându‐se pe abilități necesare nu doar pentru
actuala piață a muncii, ci și pentru locurile de muncă viitoare și programul de acțiune Europa
2020 al Comisiei Europene. În cadrul Europa 2020, iese în evidență inițiativa ESCO ( Abilități,
Competențe și Cadre de Ocupații Europene). Ambiția sa este de a crea o clasificare
multilinguală a abilităților și a competențelor pentru a înlesni comunicarea și interacțiunea
între diferitele clasificări naționale și internaționale existente.
În această gamă largă de inițiative, aprobarea deciziei cu privire la “Europass” joacă un rol
important. Europass‐ul este un portofoliu de documente creat pentru a facilita mobilitatea
geografică și ocupațională a cetățenilor europeni prin promovarea bogăției experienței,
cunoștințelor și abilităților dobândite de individ în timp. Aduce impreună toate mecanismele
europene existente intr‐un singur “cadru”, mai exact toate instrumentele dezvoltate și
promovate de instituțiile europene (dar și de către Consiliul European și UNESCO) pentru a
promova lizibilitatea certificatelor naționale. Inima portofoliului Europass este CV‐ul european,
de care sunt legate celelalte „documente Europass” (Mobilitatea Europass, Suplimentul
Certificatului, Suplimentul la Diplomă și Pașaportul Lingvistic). La sfârșitul anului 2012 a fost
lansat Pașaportul European al Abilităților, un portofoliu electronic usor de folosit conceput
pentru a ajuta la strângerea CV‐ului Europass, a Pasaportului Lingvistic precum și a altor
documente (copii după diplome, atestate de angajare ce dovedesc abilitătile și calificările
notate, etc). Această nouă platformă electronică implică progresul spre acceptarea formatului
acestui portofoliu la nivel european, inclusiv dovezi documentate ale competențelor.
Implementarea procesului Bruges‐Copenhagen se adresează de asemenea altor probleme
importante pentru construcția unui sistem de certificarea a competențelor:
 Adoptarea unui sistem de transfer de credite pentru educația vocațională și a formării.
 Definirea principiilor comune pentru recunoașterea învățării formale și non‐formale.
 Cu toate acestea, rămâne o problemă critică deoarece, în ceea ce privește învățarea
non‐formală și informală, concluziile consiliului asupra Principiilor Comune Europene
au stabilit niște principii cheie pe care statele membre au fost invitate să le ia în
considerare, doar pe bază de voluntariat, pentru a permite transferul și acceptarea
tuturor competențelor în diferite domenii.
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Validarea învățării in documentele UE
Termenii “învățare non‐formală” și “învățare informală” au fost definiți de către Centrul
European de Dezvoltare a Formării Vocaționale (Cedefop).

Învățarea non‐formală este ceea ce individul învață voluntar în activități planificate
(muncă, studiu) care, totuși, nu sunt formulate explicit în termeni de obiective
educaționale.
Învățarea informală este dobândită involuntar în timpul activităților de zi cu zi legate de
muncă, familie, și petrecere a timpului liber și nu este structurată în conformitate cu
obiectivele educaționale.
Cedefop (2008a)
Problema validării îmvățării non‐formale și informale este pe agenda europeană de la
începutul anilor 1990, în legătură cu învățarea pe tot parcursul vieții.

Validarea rezultatelor învățării reprezintă confirmarea din partea unui organ competent
că rezultatele învățării (cunoștințe, abilități și/ sau competențe) obținute de către un
individ într‐un cadru formal, informal sau non‐formal au fost evaluate după criterii
predefinite și sunt în concordanță cu cerințele validării standard.
Cedefop (2008a)

Referințe către problema validării pot fi găsite încă din 2002 în Comisia de comunicare a
învățării pe tot parcursul vieții și în Hotărârea de creștere a cooperării în educație vocațională
și formare(Declarația de la Copenhaga). Cu toate acestea, documentele cheie sunt: Principiile
Comune Europene pentru Identificarea și Validarea Învățării Non‐formale și Informale(2004) și
Direcțiile de Orientare Europene(2008). Principiile acestora pot fi rezumate în drepturile
individuale (inclusiv caracterul voluntar al procesului de validare), obligatiile părților implicate
inclusiv dispozițiile de asigurare a calității și valorile încrederii, credibilității și legitimității.
Direcțiile de orientare conțin raționalizarea validării. Până la acest moment, totuși, nu toate
țările membre au stabilit un sistem de validare la nive național.
Cedefop formulează procesul de validare al competențelor în trei pași: identificarea, evaluarea
și recunoașterea (sau validarea) învățării non‐formale și informale.
Primele două faze implică reflectarea asupra procesului de învățare și vizează indicarea
punctelor forte și a punctelor slabe ale carierei educaționale a individului, oferind sugestii
pentru îmbunătățiri personale. Recunoașterea este legată de rezultatele învățării, spre
formalizarea și certificarea lor5

5

Vezi Inventarul European al validării învățării non‐formale și informale, 2010;
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about‐cedefop/projects/validation‐of‐non‐formal‐and‐informal‐
learning/european‐inventory.aspx

14

Subiectul identificării, validării și recunoașterii competențelor dobândite informal, precum și
îmbunătățirea lor, este problema centrală pentru Forward. Nu este surprinzător că cele mai
notabile resurse deținute de femeile migrante consistă exact din acest tip de competențe.
Scopul principal al acestui portofoliu este chiar recunoașterea lor.
Metoda comunității de a promova validarea învățării non‐formale și informale este bazată pe
cooperare deschisă, pe schimbul de experiențe naționale și pe diseminarea testării pilot. De
fapt, Consiliul European susține diseminarea și schimbrile de bune practici în țările membre,
trecute în Inventarul European al validării învățării non‐formale și informale.
Diferența între indentificare, evaluare și recunoaștere este frecvent considerată precum cea a
abordărilor formative și sumative ale validării. Principalul scop al evaluării sumative este să
genereze o declarație de încheiere cu privire la învățarea realizată până în momentul de față si
este în mod explicit despre formalizarea și certificarea rezultatelor învățării. Sunt, prin urmare,
legate și de integrare în instituțiile și organele autorizate să ofere calificări. Scopul principal al
evaluării formative este cel de a permite celor care învață să își lărgească și să își aprofundeze
învățarea. (Cedefop, 2008b).
Un alt element scos în evidență de către Cedefop, care este în totalitate parte a cadrului
teoretic al proiectului Forward, este cel conform căruia piața muncii în Europa are nevoie și va
avea nevoie din ce în ce mai mult de abilități moi (moduri de lucru, principii organizaționale,
managementul relației cu clienții, auto‐organizare, organizare de evenimente, flexibilitate
organizațională, răspuns imediat la probleme). Pentru toate aceste noi nevoi plasarea pe piața
muncii a femeilor migrante este unul din punctele cheie după care poate fi măsurată eficiența
reală a acestor instrumente.

Abordarea bazată pe competențe și dimensiunea culturală
Toate teoriile recente avertizează că interculturalitatea6 ar trebui reconsiderat deoarece este
o abordare foarte generală ce nu trebuie să fie confundată cu, sau limitată, la procesul de
integrare al migranților, și e un concept valoros pentru proiect.
Interculturalitatea se referă la un angajament comun ce are ca punct central întâlnirea
subiecților care au culturi diferite, sunt deschiși la dialog și sunt dispuși să se adapteze la
schimbare.
Cultura trebuie privită ca patrimoniu social al grupului uman, mereu deschisă la schimbare,
transmisă dar în același timp mereu schimbată în timpul transferului generațional. Drept
urmare, termenul de cultură se referă la experiența umană per total (Hannerz, 1992).

6

Prin intermediul interculturalității se poate atinge transculturalitatea, mai exact, abilitatea de mișcare
în interiorul diferitelor culturi fără a fi absorbit de niciuna din ele, ceea ce e posibil doar când ne
recunoaștem fiecare cultură ca și o expresie a fundației commune a fiecărei persoane. Să fi capabil să
treci prin diversele expresii ale societăților umane ce au mijloace potrivite ale principiilor interculturale
și știu cum să se exprime în situații diferite pentru a se întâlni .Un punct de referință poate fi considerat
G. Bateson(1979)
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Noțiunile de cultură care ne par cele mai interesante sunt cele care consideră cultura ca
fiind ” o rețea de semnificații” sau “un forum de negociere și renegociere a înțelesurilor”
Bruner (1986)
Prin urmare, în timp ce această rețea de semnificații este, pe de o parte, un context în care să
aibă loc achiziția și interpretarea lor, în alte societăți pluraliste, pe de altă parte, semnificațiile
pot fi negociate, create și îmbogățite cu noi elemente și oportunități.
Adoptarea unei abordări care se învârte în jurul conceptului de competență ne permite să ne
concentrăm pe capacitatea de mobilizare a resurselor pentru fiecare individ, ca răspuns la
diferite contexte. Mai mult decât atât, acesta oferă posibilitatea de a reprezenta propria avere
de experiențe într‐o formă lizibilă, care poate fi extinsă la diverși potențiali interlocutori, fie că
sunt firme, agenții de formare sau instituții, care permit o mai mare transparență a
comunicării.
Legătura dintre transparență și competențe este evidentă și datorită acestui trecut proiectul
Forward a fost pe bună dreptate inclus în dezbaterea în legătură cu măsurabilitatea,
recunoașterea și dezvoltarea experiențelor și a învățării non‐formale și informale.
O competență deosebit de importantă în proiectul Forward este competența cross‐culturală.
Competența cross‐culturală înseamnă abilitatea de a identifica, a înțelege și a
interpreta prospectele individuale ale unei situații specifice și în contexte diferite,
alegerea căilor de acțiune potrivite.
Goldstein and Smith (1999)

Condiție prealabilă pentru achiziționarea de diferite perspective este auto‐reflecția și/sau
recunoașterea conștientă de socializare a sferei de viață proprii. Numai după examinarea
comportamentului și a valorilor cuiva pot fi schimbate perspectivele. Incluziunea diferitelor
realități ale vieții și, în special, a mediilor specifice de migrație presupune, prin urmare,
abordări diferite. Pentru a fi competent din punct de vedere trans‐cultural înseamnă a ști a
plasa persoana la centru, femeile în cazul nostru, cu propria lor istorie și sferă a vieții
individuale.
O metodologie personalizată cu o abordare bazată pe capabilitățile umane (Nussbaum, 2000)
si o perspectivă a sexelor este singura combinație capabilă să se ocupe cu consistența
întrebărilor pe care le pun femeile în timpul orientării și a formării în viața adultă în timpuri de
schimbare si reconstrucție.
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Portofoliul Forward: punctele centrale ale perspectivei de gen în
experiența de migrație
Introducere
Scara și perspectivele de gen ale experiențelor de migrație ale femeilor ar trebui să fie incluse
într‐un context mai larg care să definească noul fenomen de migrație internațională. În cadrul
acestuia s‐au petrecut schimbări și nu
le putem ignora chiar dacă nu ne
Perspectiva de gen este “[…] o strategie de a
dorim să ne asumăm riscul de a privi
face grijile și experiențele femeilor și a
bărbaților parte integrantă a creării,
fenomene noi din perspective vechi
implementării, monitorizării și evaluării
(cu riscul de a nu vedea deloc sau de a
politicilor și programelor în toate sferele
le vedea distorsionat) sau de a
politice, economice și sociale.”
confunda probleme speciale cu ceea
ECOSOC (2005)
ce am putea defini ca și probleme cu
semnificație epocală. Europa este
zona în care s‐au petrecut deja cele
mai importante modificări structurale ale fenomenului de migrație. Cu toate acestea, nu toate
statele membre au dovedit că sunt pe deplin conștiente de ele. Cu alte cuvinte, mulți au
probleme în recunoașterea faptului că Europa a devenit inevitabil un continent eterogen din
punct de vedere al rasei, etniei și al religiei.
Acest lucru nu este lipsit de consecințe la nivel de angajărie și abilități precum și la nivel de
viață personală și abilități de viață. În termeni mai generali, actual definitele paradigme post‐
asimilare (Cuche, 1996; Glazer and Monynihan, 1963; Semprini, 2000) au început să apară ceea
ce în ciuda eterogenității lor descrie integrarea ca fiind un proces interactiv în cadrul căruia
logica operațională a societății gazdă este la fel de
importantă ca și afilierile etnice si joacă un rol
Integrarea reprezintă un
proces interactiv în cadrul
fundamental în determinarea succesului sau eșecului
căruia logica de funcționare a
căilor în carieră ale oamenilor și a drumului în viață,
societății gazdă este la fel de
avănd efecte semnificative asupra abilităților și a
importantă ca și afilierile
abilităților profesionale.
etnice și abilitățile la locul de
muncă
Deloc surprinzător, în conformitate cu o perspectivă
corectă post‐asimilare, strategii, cum ar fi cea a
managementului diversității au început să apară la
locul de muncă, care vizează crearea organizațiilor incluse capabile nu numai de promovarea
potențialului specific fiecărui lucrător, dar, de asemenea, de a transforma acest lucru în
valoare adaugata. Acest lucru este valabil pentru toate caracteristicile, începând cu cele care
sunt legate de gen. Aceasta este perspectiva din care trebuie să fie evaluată migrația femeilor
din Europa.
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Povestiri de la punctele de trecere a frontierei
Există metode, practici, rute, povești împărtășite de multe femei migrante, însă pentru a
înțelege migrația, fiecare cale de migrație și povestea de viață individuală ar trebui
reconstruită pentru că trecuturile, căile, biografiile, proiectele și experiențele sunt foarte
diferite.
Faptul că ajunge înaintea soțului, a copiilor sau ajunge singură are diferite înțelesuri în relația
cu originea geo‐culturală, momentul istoric sau contextul familial. Modalitățile diferite de
ajungere sau diversele motive care indeamnă la plecare sau contribuie la plecare influențează
și conturează puternic căile femeilor în noul context chiar și atunci când vin din cadre culturale
comune. Povestea individuală, în afară de a fi trasă în legătură cu locul de origine, este afectată
de proiectul de migrație pe care fiecare femeie l‐a maturizat personal și/sau cu ajutorul familiei
și al grupului cultural din care face parte. Mai mult decât atât, proiectele si căile sunt afectate
de clasă, vârstă, sexualitate si de origine etnică, printre alte elemente. Proiectele pot fi
motivate de necesitatea de a îmbunătăți situația economică, de dorința de libertate sau un
plan de evadare, de cultură sau strategii de familie, și poate fi un proiect de stabilizare
temporară, de exemplu în vederea aderării și/sau reunirea cu familia în străinătate, etc
Femeile imigrante nu numai că trăiesc între două culturi, dar sunt obligate să se ocupe cu și să
proceseze constrângerile și restricțiile la care sunt supuse în țările lor de origine și să dezvolte
noi modele de comportament, care nu sunt nici cele din țara de origine, nici a țării de refugiu /
primire / binevenire. Ele sunt chemate să reinterpreteze rolul femeilor și de multe ori rolul lor
în cadrul familiei, în conformitate cu un proces cross‐cultural. Ele sunt chemate să construiască
o punte între "aici", țara gazdă, și "acolo", a țării de origine, între "aici", reprezentată de
familie, atunci când există una, sau comunitatea, și "acolo", a muncii, vieții "publice" în țara
gazdă, între "aici" o cultura mai apropiată de origine și "acolo" a unei culturi nefamiliare a țării
gazdă.
E importantă scoaterea în evidență a naturii cu multe fețe a emancipării femeii în cadrul
feminizării procesului internațional de migrație, dar de asemenea menținerea tradiției,
legăturii între procesul individual și contextul în care acestea au loc. Procesul de migrație nu
trasformă doar locul de plecare sau ajungere ci și motivele care determină migrarea, strategiile
individuale și familiale precum și structura de comunicare a comunităților de origine.
Prin intermediul migrației femeile transferă dar și hibridizează funcții și înțelesuri. Proiectul de
migrație și faptul că migrația femeilor variază în funcție de natura factorilor care determină
plecarea. Conform proiectului lor de migrație (Favaro and Tognetti Bordogna, 1991) pot fi
identificate câteva roluri:
 Protagoniste, care și‐au părăsit țara de origine din dorința de a obține o libertate
personală mai mare și emancipare.
 Susținătoare de famile, care sunt capabile de a declanșa lanțuri de migrație pentru
familiile si prietenii lor.
 Hotărâte, care au plecat cu un proiect de migrație pe termen scurt și sunt concentrate în
principal pe maximizarea intereselor economice.
 Subordonate, care au plecat să își urmeze soții și care sunt dependente de legături de
familie sau alte forme de constrângere.
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 Egale, care sunt implicate, la fel ca și membrii famililor lor, în elaborarea și realizarea
proiectului de migrație.
Prin intermediul migrației femeile pot obține autonomie și spațiu de emancipare, chiar și cu
prețul unor costuri considerabile precum posibila suferință asociată cu maternitatea
transnațională. Acestea își pot spori statutul și pot asigura supraviețuirea și un stil de viață
demn pentru familile de origine și pentru familile proprii în plus față de procurarea de resurse.
Tocmai datorită intensității experienței de trecere a graniței odată ajunse în țara de destinație,
femeile migrante pot deveni mai conștiente de discriminarea legată de naționalitate și gen pe
piața muncii. Cu toate acestea, natura "accidentală" a competențelor (care este, tocmai
originea, în contexte non‐formale și informale, multor elemente de competență) face posibil
ca ele să rămână invizibile, de multe ori, si pentru femeile care le deţin deja.
Experiența de migrație și specificitatea de gen sunt două elemente interdependente care sunt
intrinseci proiectului Forward. Este esențial aici a face referire la teoria intersectorială pentru a
evidenția că sexul și migrația nu sunt două elemente separate ce contribuie la situația specifică
a femeilor migrante. Dimpotrivă, acești doi factori sunt implicați într‐o intersecție mai
complexă, care poate duce la o situație total diferită și inegală, care trebuie să fie analizată
îndeaproape separat.7

Experiența
mirației

Specificitatea
de gen

Abordare
bazată pe
competențe

Referințe
europene

FORWARD

Relația între diferitele elemente implicate în cadrul conceptual al proiectului Forward

7

Teoria intersectional sau intersecționalitatea a fost prima dată scoasă în evidență de Kimberlé
Crenshaw și a fost utilizată la scară largă pentru analiza combinațiilor de inegalități de gen, clasă și etnie.
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Premisele teoretico‐metodologice pentru construcția unui portofoliu de
competențe conform modelului Forward
Principii pedagogice pentru construirea unui portofoliu de competențe
Din punct de vedere pedagogic, un portofoliu de competențe poate fi definit in conformitate
cu două principii:
 Persoana căruia ii aparține portofoliul nu este doar titulara sau posesorea unui set de
documente strânse intr‐un dosar, ea este autoarea și în esență cea care oferă înțeles
materialelor pe care acesta le conține și le organizează in conformitate cu un proiect
de dezvoltare specific.
 Producția unui dosar este rezultatul unui efort personal‐făcut cu asistența unui
facilitator sau a unui expert cu funcție de suport‐sau a unei cercetări, analize și sinteze
a unei experiențe profesionale, educaționale și sociale, identificând competențele pe
care aceste experiențe le‐au conturat și dezvoltat. Aceste competențe vor trebui să fie
dobândite eficient și drept urmare demonstrate și în acest fel ele vor avea un rol cheie
în construcția proiectului.
Semnificația strategică a unui portofoliu de competențe este:
 Să recupereze memoria procesului evoluționar al individului din perspectiva creșterii și
a îmbogățirii permanente, poziționând persoana ferm în istoria sa, în perspectivele
sale profesionale și de viață.
 Să consolideze împuternicirea personală și, în cazul femeilor migrante, poziționarea lor
într‐o nouă sferă de înțeles ce respectă sfera lor originală de înțeles.
 Să mărească intervalul de posibilități al individului, mai exact ceea ce poate să facă în
viața profesională, socială și personală.
Caracteristici specifice ale instrumentului portofoliu de competențe:


Portofoliul de competențe trebuie construit cu intenția
de a efectua orientare vocațională și proiecte de
Specificitatea
integrare pe termen scurt și mediu. Dosarul trebuie să
experienței de
fie de natură procedurală și să permită dezvoltarea sa
migrație a femeilor
în decursul vieții individului.
este subiect de
 Portofliul de competențe trebuie să fie integrat si
reflecţie pentru
inteligibil în întregime și mai apoi însușit de către
construirea
deţinătorul acestuia. Acest lucru înseamnă că toate
modelului Forward
documentele create în afara acestui proces de
construcție a portofoliului (de exemplu evaluări
externe) trebuie să fie scrise inteligibil.
 Portofoliul de competențe trebuie să fie complet în conținut și flexibil în formă.
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Proiectul Forward trebuie să ia în considerare următorii factori în construirea unui
portofoliu:
 Procesul de construcție și maturizare a autonomiei femeilor. Fenomenul de migrație ar
putea modifica modelele de gen. De exemplu, formarea familiilor transnaționale poate
reprezenta un proces de împuternicire a femeilor nu doar pentru că ele devin
generatoare de venit, dar și deoarece culturile patriarhale din țările lor de origine sunt
slăbite(Lucas, 2005).
 Abilitatea femeilor migrante de a activa și de a folosi rețele transnaționale precum și
dinamica solidarității, a suportului și a legăturilor între persoanele care au aceleasi
experiențe. Se stabilesc legături care le permit să migreze dar dupa aceea devin
continue chiar dacă sunt legate de specificitatea națională și de faza istorică a realității
migrației.
 Abilitatea femeilor de a relaționa cu proiecte istorice și politice din țările lor de origine,
deoarece migrația este de cele mai multe ori determinată în strânsă legătură cu ele și
încearcă de asemenea să fie o forță a schimbării.
 Abilitatea femeilor de a accesa serviciile publice din țara de destinație. Pe lângă faptul
că este un semn al incluziunii, este de asemenea o dovadă a flexibilității lor și a
abilității de a crea abilități noi și diferite, alte abilități conform concepției lui Amartya
Sen cum că procesul de extindere a oportunităților și a libertăților de care oamenii se
pot bucura de fapt, este centrul real al creșterii (Sen, 1999; Nussbaum, 2000).

Baza comună a instrumentelor și a abordărilor partenerilor Forward
În prima fază a proiectului, partenerii Forward au împărtășit instrumentele și abordările pe
care le folosesc în mod curent. Pe baza analizei realizate, unele dintre acestea au fost
identificate ca fiind elemente utile în proiectarea modelului Forward. În special:
 Identificarea și evaluarea competențelor
Abordarea biografică. Toți partenerii folosesc o abordare bibliografică și, în unele cazuri o
abordare de la egal la egal (Monika) în multiplele servicii oferite femeilor. Utilizarea abordării
biografice permite recuperarea în totalitate a dimensiunilor non‐formale și informale. În
special, observând setările modelelor HIDAEC (Surt), Famcompass (IREA), MIKA și Portofoliul
de Limbi și Calificări pentru Migranți și Refugiați(Frauenservice) este clar că abordarea bazată
pe competențe se află la centrul metodologiei lor și că unele module folosite de alte
metodologii, cum ar fi balanța de competențe sunt parțial conținute în secțiunile de auto
descriere și cea narativă.

Competența este abilitatea de a
aplica în mod adecvat rezultatele
învățării într‐un context definit
(educație, muncă, dezvoltare
profesională sau personală)
Cedefop, 2004; European
Commission, 2006a

Acest lucru permite construirea unui limbaj
comun, a unei bune platforme de experiență și a
unor instrumente de lucru. O concepție de bază a
competenței poate fi găsită pentru oricine,
înțeleasă ca fiind rezultatul unui proces în plină
desfășurare de interacțiune între oameni și mediul
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din care sunt selectate elemente semnificative, care sunt transferate într‐un nou context,
începând cu experiențele lor profesionale și personale.

Clasificarea competențelor. Există anumite diferențe între abordările partenerilor cu privire la
criteriile folosite pentru analizarea calității și a substanței competenței:
 HIDAEC propune o scară cu 5 nivele care
determină
gradul
de
măiestrie
și
complexitate și le conectează pe acestea cu
gradul de autonomie, responsabilitate și
management al resurselor, inovație și
evaluare.

Diferenţa în clasificare a
reprezentat unul dintre
elementele luate în considerare
în construirea modelului

 Famcompass oferă un nivel 0 care indică non‐competența și 4 nivele care identifică
abilitatea de a folosi competența într‐un mod și mai complex.
 MIKA și SQuP folosesc scări descendente și ascendente care indică prezența sau
absența, buna calitate sau lipsa calității competenței pe 4 nivele.
Aceste modele diferite bazate pe competențe folosesc definiții și taxonomii diferite ale
competențelor. Indiferent de discrepanțele în termeni de definiții și clasificări, toate modelele
împărtășesc puncte de vedere comune și includ anumite competențe care oferă o bază bună
pe care să se construiască modelul Forward.

 Validarea competențelor
Procesul validării învățării non‐formale și informale este bazat pe niște principii de bază,
împărtășite și garantate la nivel european prin intermediul unor orientări specifice și
metodologice (Consiliul Uniunii Europene, 2004).
Principiile de bază ale procesului de validare a învățării non‐formale și informale sunt
rezumate după cum urmează:
 Rolul individului: procesul de validare a învățării non‐formale și informale ar trebui bazat
în primul rând pe o determinare exactă a individului. Natura voluntară a procesului
necesită a garanție pentru toti cetățenii, un acces corect și transparent la dispozitivele de
validare precum și protecția intimității și a drepturilor fundamentale ale indivizilor.
 Credibilitatea instrumentului: procesul de validare, procedurile și criteriile folosite pentru
identificarea și validarea învățării non‐formale și informale trebuie să fie clare,
transparente și garantate de un sistem eficient și comun de indicatori și de standarde de
calitate.
Deoarece cadrul definit de Uniunea Europeană este unul de principii dar nu de lege, acesta
este un aspect foarte interesant și complicat al proiectului Forward deoarece multe țări ale
Uniunii Europene sunt foarte eterogene din acest punct de vedere. Partenerii proiectului
Forward s‐au referit la legi specifice, daca nu regionale, care reglementează validarea în țările
lor.
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Ar trebui, de asemenea, luat în considerare faptul că modelele analizate în proiectul Forward
sunt toate bazate pe metode de auto‐recunoaștere și auto‐evaluate, menite în principal să
ridice gradul de conștientizare și autonomia femeilor.
În acest sens, validarea competențelor acumulate în contexte de învățare altele decât cele
formale ar putea fi indreptată spre recunoașterea creditelor sau a dobândirii unui titlu sau a
unei calificări. Sau ar putea fi orientată spre susținerea proiectelor de plasare sau reintegrare
pe piața muncii, sau să faciliteze caile profesionale ale indivizilor de auto dezvoltare și
reangajare. Proiectul Forward se referă la toate aceste posibile întrebări ale femeilor migrante
și drept urmare, obiectivul portofoliului este să poată să reprezinte într‐o manieră
transparentă calitatea și consistența competențelor pe care acestea le posedă.
La punctul de inchidere al acestei publicații, instrumentele disponibile și procedurile de
recunoaștere formală și instituțională a competențelor colectate în timpul proceselor de
orientare în carieră au fost testate parțial de către unii dintre partenerii în țările lor. De
exemplu, Surt colaborează în prezent într‐un proces de validare pionier al Departamentului de
Muncă al Guvernului autonom din Catalonia (Generalitat de Catalunya). Proiectul Forward și
materialele rezultate din acesta pot contribui la progresul în această direcție.

2.2. Clasificarea Forward a competențelor
Rachele Serino și Paolo Serreri
People
Laura Sales Gutiérrez şi Mar Camarasa i Casals
Fundaţia Femeilor Surt
Modelul Forward de competențe construit în timpul proiectului se adresează nevoii de a
identifica, a evalua și a valida competențele femeilor migrante. În acest scop au fost elaborate
o listă și o clasificare a competențelor cu caracter sugestiv, care descriu principalele
competențe pe care femeile migrante le‐ar putea dezvolta în contexte informale și non‐
formale și care sunt considerate cruciale pentru creșterea șanselor lor de angajare și a
incluziunii sociale. Competențele sugerate au fost alese de către parteneri pe baza rezultatelor
cercetării Forward și se concentrează pe procesul de migrație.

Contextul clasificării competențelor
Taxonomia competențelor în categoriile de competențe de bază, competențe emoționale
(inclusiv competențe personale și sociale) și meta‐competențe (disponibile în întregime pe
site‐ul proiectului) este bazată pe recomandările incluse în raportul de cercetare italian
(disponibil în întregime pe site‐ul proiectului) , care sugerează continuarea clasificării lui Daniel
Goleman în Lucrul cu inteligența emoțională(1995). După cum se menționează în raportul de
cercetare italian, moștenirea abilităților femeilor migrante ce reiese din interviuri s‐a
concentrat în mare pe trei domenii: competențe de bază, competențe emoționale (cu o
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oarecare referință la competențele transversale ale modelului ISOFL, inclusiv competențe
personale și sociale) și meta‐competențe.
Cunoștințele și competențele de bază răspund necesității de creștere a sanselor de accesare a
pieței muncii. Aceste competențe permit, de asemenea, indivizilor să facă față schimbărilor
apărute în viața profesională, cum ar fi schimbarea locului de muncă, de la un mediu de
producție la altul, de la un context de producție la o asociație, un context recreațional sau
formativ, etc. (ISFOL, 1997).
În ceea ce privește competențele emoționale, Goleman (1995) definește competența
emoțională ca fiind o capacitate învățată, nu innăscută, bazată pe un set de abilități sau
potențialuri cum ar fi: conștientizare și auto‐control, motivație, empatie sau abilități
interpersonale. Aceste abilități și potențialuri dezvoltă două mari tipologii de competențe:
competențe personale, care determină modul în care ne gestionăm și competențe sociale, care
determină cum gestionăm relațiile.
Competența personală e formată din:









Cunoștințe legate de propriile puncte forte și slăbiciuni.
Încredere în propriile abilități.
Menținerea standardelor de sinceritate și integritate.
Conștiinciozitatea (de exemplu, calitatea de a acționa în funcție de ce iți dictează conștiința
și asumarea de responsabilități).
Flexibilitate în gestionarea schimbării.
Abilitatea de a te simți în largul tău atunci când ai de‐a face cu noi abordări și informații.
Pregătirea de a‐ti asuma riscuri.
Persistența în urmărirea scopurilor în ciuda obstacolelor și a eșecurilor.

Competența socială e formată din:






Înțelegerea celorlalți.
Anticiparea, recunoașterea și satisfacerea nevoilor clienților.
A fi capabil de a profita de oportunitățile oferite de diferite tipuri de oameni.
Abilitatea de a negocia și soluționa neînțelegeri.
Abilitatea de a încuraja și de a întreține relații utile.

Be baza rezultatelor cercetării făcute, au fost extrase trei mari grupuri de competențe
emoționale (care sunt în mod normal plasate în literatură) și au fost numite “meta‐
competențe” datorită relevanței lor:
Meta‐competența e formată din:
 Ablitatea/ dorința de a învăța întotdeauna și în orice context.
 Abilitatea de mișcare în contexte interculturale.
 Abilitatea de a citi teritoriul și pe sine în cadrul teritoriului.
Meta‐competențele apar drept competențe de nivel secundar, de exemplu, competențe cheie
ce mișcă și hrănesc alte competențe. În mod particular, abilitatea de a învăța să înveți este
superioară oricărui concept de învățare de bază și este de fapt o resursă pe care o persoană o
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poate folosi în diferite contexte (muncă, cetățenie activă, creștere și dezvolatre personală).
Meta‐competența învățării de a învăța implică și mobilizează cele trei componente ale sale:
cunoștința și controlul achiziției; a ști cum și controlul relativ al achiziției, menținerea și
dezvoltarea; sentimentul de eficiență proprie, motivație, atribuții cauzale și voință.
Dacă ar fi să sugerăm o meta‐competență care să iasă în evidență dintre toate celelalte printre
respondenții nostri, ne‐am referi cu siguranță la învățarea de a învăța în toate contextele
educației, muncii și a vieții de zi cu zi.
În concluzie, acestea sunt categoriile de competențe folosite în modelul Forward:
1. COMPETENȚE DE BAZĂ: Competențele necesare pentru a crește șansele de accesare a
pieței muncii (și a incluziunii sociale) și pentru a face față schimbărilor din viața
profesională și personală.
2. COMPETENȚE EMOȚIONALE:
2.1. COMPETENȚE PERSONALE: Legate de modul în care ne auto‐gestionăm.
2.2. COMPETENȚE SOCIALE: Legate de cum gestionăm relațiile.
3. META‐ COMPETENȚE: Competențe din categoria emoțională care sunt mai ales
frecvente printre femeile migrante. Acestea sunt competențe care mișcă sau hrănesc
alte competențe.

Secțiunea următoare include lista completă și definiții ale competențelor modelului Forward
precum și o descriere a modului în care acestea au fost selectate și definite în timpul
proiectului.
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2.3. Abordări bazate pe competențe în sensul incluziunii sociale
Laura Sales Gutiérrez și Mar Camarasa i Casals
Fundaţia Femeilor Surt

Abordările bazate pe competențe permit recuperarea și evaluarea resurselor pe care fiecare
individ le are ca rezultat al experienței de viață (atât la locul de muncă cât și în afara pieței
muncii). Recuperarea acestor resurse precum și valorificarea acestora ca lucruri pozitive este
condiția fundamentală a împlementării unui proces de plasare pe piața muncii și a unei
incluziuni sociale mai ample.
Acest lucru este în special relevant pentru competențele personale și sociale, care permit mai
ales femeilor să fie conducătoare active ale procesului lor de integrare. În același timp lucrul
cu aceste competențe facilitează procesul de transferare a experiențelor în diferite sfere (sfera
educațională, sfera formării, familie, experiențe de muncă) în obiective ale planurilor de
integrare ocupațională și în proiecte mai ample de incluziune socială.
Din această perspectivă, acțunile pentru incluziune socială sunt îndreptate către trei mari
strategii:
1. Identificarea propriilor resurse și capabilități.
2. Transfererarea resurselor proprii și a capabilităților într‐un context de muncă (și în altele),
contrastarea lor cu pofilul profesional a unui loc de muncă specific sau a unei sarcini
specifice.
3. Trăirea competențelor, adică punerea lor în practică la locul de mucă și în alte contexte.

IDENTIFICARE

Crearea și dezvoltarea de
competențe
TRĂIRE

TRANSFERARE

Aceste strategii sunt bazate pe considerentul că, construirea competențelor este un proces
continuu de interacțiune între persoană și mediu. Acest proces începe de la experiențe
profesionale și personale pentru a permite femeilor să se gândească la ele înșiși, selectând cele
mai importante elemente de transferat într‐un nou context, testând utilitatea lor prin practică.
Reprezintă un proces dinamic ce se repetă în permanență.

26

În timpul acestui proces, metodologia bazată pe competențe implică de asemenea, un grad de
construcție și dezvoltare a competențelor identificare, mai ales cele personale și sociale, cum
ar fi comunicarea, rezolvarea de probleme, autonomia, stima de sine și munca în echipă.

2.4. Competențe pentru incluziunea socială a femeilor
migrante: lista competențelor Forward, definiții și elemente de
competență
Mar Camarasa i Casals, Carolina Pallàs și Laura Sales Gutiérrez
Fundația Femeilor Surt
Birgit Aschemann și Anke Vogel
Frauenservice Graz
Giorgia Rossani, Rachele Serino și Paolo Serreri
People

Criteriile listei de competențe și definiții
Lista de competențe Forward include principalele competențe pe care femeile migrante le‐ar
putea dezvolta în contexte informale și non‐formale (be baza rezultatelor cercetării Forward și
cu accent pe procesul de migrație) și care sunt considerate cruciale în creșterea șanselor de
angajare și a incluziunii sociale.
Lista de competențe este deschisă și nu este exhaustivă. Accentul listei și a proiectului Forward
este pus mai ales pe competențele dobândite în contexte informale și non‐formale.
Criteriile folosite pentru alegerea competențelor pentru listă sunt:





Competențe dezvoltate de femeile migrante, mai ales în timpul procesului de migrație.
Competențe care cheie pentru incluziunea socială.
Competențe care au apărut frecvent în timpul cercetării noastre în cele 6 țări.
Competențe care se găsesc de asemenea în Cadrul de Competențe al UE (Competențe
cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, Europass).

Pentru pregătirea definițiilor, parteneriatul a considerat dificilă analizarea unei competențe
incluzând diferite dimensiuni, așadar s‐a sugerat ca definițiile să aibă două părți: o scurtă
definiție și o listă a elementelor competenței, inclusiv cele trei elemente folosite de UE pentru
definirea competențelor cheie: cunoștințe, atitudini și abilități.
Următoarele pagini prezintă lista competentelor Forward, definițiile lor și elementele de
competență. În fiecare definiție a competenței, câteva din elementele fiecărei competențe
sunt marcate cu albastru. Acesta e un mod vizibil de a scoate în evidență elementele care au
fost luate în considerare cu prioritate de către parteneriat în evaluarea nivelului fiecărei
competențe în particular. Cu alte cuvinte, cele albastre sunt elementele de competență alese
să evalueze fiecare competență în contextul promovării incluziunii sociale în rândul femeilor
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migrante. Aceste elemente sunt, prin urmare, cele luate în considerare în momentul elaborării
Chestionarului de Competențe Forward (vezi secțiunea 3.2 a Manualului și a Instrumentului
Chestionar Forward și harta competențelor inclusă în Setul de instrumente).

28

LISTA COMPETENȚELOR FORWARD
Tip

Nume

DE BAZĂ

1. Comunicare

DE BAZĂ

2. Competențe matematice

DE BAZĂ

3. Competențe digitale

DE BAZĂ

4. Conștientizarea mediului țării gazdă și utilizarea serviciilor

DE BAZĂ

5. Căutare de loc de muncă și informații

DE BAZĂ

6. Competențe civice

PERSONALĂ

7. Managementul schimbării

PERSONALĂ

8. Încredere în sine

PERSONALĂ

9. Acționare cu autonomie

PERSONALĂ

10. Auto cunoaștere

PERSONALĂ

11. Simț al inițiativei

PERSONALĂ

12. Responsabilitate

PERSONALĂ

13. Perseverență și rezistență

PERSONALĂ

14. Analizarea și sintetizarea informației

PERSONALĂ

15. Organizare și management

PERSONALĂ

16. Gestionarea emoțiilor

SOCIALĂ

17. Muncă în echipă și cooperare

SOCIALĂ

18. Exploatarea oportunități

SOCIALĂ

19. Negocierea și gestionarea conflictului

SOCIALĂ

20. Stabilirea unor relații utile

META‐COMPETENȚĂ 21. Capacitatea de proiectare
META‐COMPETENȚĂ 22. Competențe interculturale
META‐COMPETENȚĂ 23. Gestionarea identității biculturale
META‐COMPETENȚĂ 24. A învăţa să înveţi
META‐COMPETENȚĂ 25. Interpretarea și situarea în context
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DEFINIȚII ALE COMPETENȚELOR FORWARD
1. COMUNICAREA
Înțelegerea, exprimarea și interpretarea mesajelor verbale, non‐verbale și scrise pentru a
interacționa în diferite comunități de limbi, mobilizarea abilităților, atitudinilor și cunoștințelor
necesare pentru a obține interacțiuni adecvate și potrivite în conformitate cu nevoile
individului și cerințele contextului.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoștințe practice ale structurii, elementelor și normelor limbajului/
limbajelor la diferite nivele (gramaticale, de vocabular, de fonetică și
semantică).
Cunoașterea normelor folosite de limbaj/e legate de contextul social, cultural
și istoric al locului în care se petrece comunicarea.
Cunoașterea trăsăturilor de bază care disting diferitele tipuri de texte.
Cunoașterea tehnicilor de comunicare verbală și non‐verbală în fiecare limbă.

ATITUDINI

Motivația de a interacționa și a comunica cu ceilalți, stabilind un dialog critic și
constructiv.
Disponibilitatea de a dezvolta ascultarea activă.
Respectarea codurilor de comunicare diferite față de cele proprii.
Conștientizarea impactului mesajului propriu asupra persoanelor cu care
interacționăm și asupra contextului.
Motivația de a învăța o limbă sau mai multe limbi noi.

ABILITĂȚI

Comunicarea orală într‐o varietate de situații, cu migranții și non‐migranții în
țara de peoveniență și cea gazdă și cu scopuri diferite, adaptând limbajul
folosit fiecărei situații comunicative dintr‐un context specific.
Comunicarea în scris într‐o varietate de situații, cu migranții și non‐migranții
în țara de peoveniență și cea gazdă și cu scopuri diferite, adaptând limbajul
folosit fiecărei situații comunicative dintr‐un context specific.
Căutarea și procesarea informației scise și organizarea acesteia într‐un discurs
coerent verbal și/ sau scris.
Exprimarea argumentelor într‐un mod organizat și respectuos potrivit
contextului.
Înțelegerea mesajelor scrise și organizarea înformației într‐un text specific și
coerent pentru transmiterea eficentă a mesajelor scrise.
Înțelegerea și folosirea gesturilor, mișcărilor și folosirea spațiului(comunicare
non‐verbală) care merg împreună cu mesajul.
Tratarea celorlalți cu respect și promovarea încrederii și a schimbului de idei.
Folosirea învățării informale pentru îmbunătățirea competențelor în domeniul
limbii/ limbilor.
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2. COMPETENȚE MATEMATICE
Dezvoltarea şi aplicarea gândirii matematice pentru producerea şi interpretarea diverselor
tipuri de informaţii şi pentru rezolvarea unei serii de probleme apărute în situaţii zilnice,
construite pe stapânirea numeraţiei şi cu accent pe proces, activitate şi cunoştinţe.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoaşterea numerelor, măsurilor şi a structurilor precum şi a operaţiilor de
bază, a prezentărilor matematice precum şi a termenilor şi conceptelor
matematice.

ATITUDINI

Atitudini pozitive faţă de modalităţile de gândire matematice, cum ar fi
gândirea logică şi spaţială.
Disponibilitatea (motivaţia) de a rezolva probleme legate de matematică şi
întrebări (cum ar fi întrebările legate de bani) prin învăţare activă şi proceduri
logice.

ABILITĂȚI

Înţelegerea numerelor şi a măsurilor şi aplicarea operaţiunilor de bază.
Raţionare matematică şi comunicare în limbaj matematic.
Manipularea banilor în viaţa de zi cu zi.
Identificarea întrebărilor zilnice la care matematica poate oferi un răspuns.

3. COMPETENȚE DIGITALE
Utilizarea încrezătoare şi critică a Tehnologiei Informaţiei şi a comunicării(TIC) pentru muncă, petrecerea
timpului liber şi comunicare.

ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoaşterea rolului şi a oportunităţilor de folosire a TIC în contexte zilnice.
Cunoaşterea principalelor aplicaţii ale computerelor cum ar fi procesarea de text, foi de
calcul şi baze de date.

ATITUDINI

O atitudine critică şi reflectivă faţă de informaţiile disponibile.
Auto‐control şi utilizarea responsabilă a mediei interactive.
Interes în aderarea la comunităţi şi reţele în scopuri culturale, sociale şi/sau
profesionale.
Curiozitate, deschidere la schimbare.

ABILITĂȚI

Căutarea, colectarea şi procesarea informaţiei şi folosirea ei într‐un mod critic şi
siatematic.
Schimbul de informaţii pentru comunicarea şi participarea în reţele colaborative pe
Internet.
Identificarea instrumentelor TIC potrivite şi folosirea lor în scopuri proprii.
Integrarea inovaţiei.
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4. CONȘTIENTIZAREA MEDIULUI ȚĂRII GAZDĂ ȘI UTILIZAREA SERVICIILOR
Cunoaşterea regulilor civice, a obiceiurilor şi normelor de coexistenţă în ţara gazdă şi folosirea
serviciilor disponibile în conformitate cu nevoile de viaţă.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoaşterea limbii ţării gazdă.
Cunoaşterea principalelor elemente culturale ale ţării gazdă, inclusiv codurile
generale de conduită.
Cunoaşterea sistemului şi a reglementărilor de intrare şi rezidenţă în ţara
gazdă.
Cunoaşterea sistemului de muncă al ţării gazdă şi resurselor acestuia.
Cunoaşterea cerinţelor necesare folosirii sistemului de sănătate în ţara gazdă
precum şi resursele acestuia.
Cunoaşterea serviciilor sociale disponibile în ţara gazdă.
Cunoaşterea sistemului educaţional şi de formare din ţara gazdă şi a cerinţelor
acestora.
Cunoştinţe de bază în legătură cu geografia locală şi mijloacele de transport în
ţara gazdă.

ATITUDINI

Disponibilitatea învăţării regulilor de funcţionare formale şi informale ale ţării
gazdă.
Atitudine proactivă în căutarea de înformaţii.

ABILITĂȚI

Identificarea informaţiei necesare în conformitate cu fiecare situaţie specifică
din ţara gazdă.
Căutarea informaţiilor şi serviciilor necesare.
Folosirea serviciilor în conformitate cu nevoile personale.
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5. CĂUTARE DE LOC DE MUNCĂ ȘI INFORMAȚII
Căutarea, găsirea şi actualizarea informaţiei legată de contextul de referinţă şi pentru
atingerea scopurilor profesionale proprii.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoaşterea principalelor instrumente TIC, a sistemelor de educaţie, formare şi
muncă.
Cunoaşterea mediului social, economic şi normativ în care trăieşti.

ATITUDINI

Curiozitate.
Atitudine comunicativă.
Responsabilitate.
Determinare.

ABILITĂȚI

Folosirea instrumentelor potrivite.
Înţelegerea legăturii dintre informaţie şi stabilirea priorităţilor.
Planificarea acţiunilor pentru atingerea unui scop.
Accesarea informaţiei şi luarea de decizii tinând cont de viaţa proprie sau de
ţelurile de găsire a unui loc de muncă.

6. COMPETENȚE CIVICE
Capacitate şi disponibilitate de participare activă într‐un mod eficient şi constructiv într‐o
societate şi în contextele diferite ale vieţii sociale (scoală, comunitate locală, loc de muncă,
modalităţi de petrecere a timpului liber, servicii publice, etc.).
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoaşterea limbii ţării gazdă.
Cunoaşterea principalelor elemente culturale ale ţării gazdă
Înţelegerea la nivel de bază a conceptelor democratice ale justiţiei, egalităţii,
drepturilor civile şi ale cetăţeniei.
Cunoştinţe de bază în legătură cu sistemul politic, instituţiile şi modalităţile de
participare publică relevante situaţiei individului.
Cunoştinţe de bază în legătură cu legislaţia şi politicile de migraţie relevante
situaţiei individului.
Cunoştinţe de bază în legătură cu legislaţia şi politicile egalităţii de gen
relevante situaţiei individului.
Cunoaşterea drepturilor, libertăţilor şi a obligaţiilor din ţara gazdă.
Cunoştinţe de bază în legătură cu evenimentele contemporane şi mişcările
politice.
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ATITUDINI

Respect pentru drepturile omului, inclusiv egalitate, principii democratice şi
alte valori împărtăşite necesare coeziunii comunitare.
Dorința de a participa constructiv la viața publică.
Solidaritate, dialog, toleranţă şi ascultare activă.
Respect pentru valorile celorlalţi.
Responsabilitate socială şi politică.

ABILITĂȚI

Angajarea cu alte persoane din domeniul public, din punctul de vedere al
solidarității și a respectului.
Implicarea şi acţionarea în comunitatea locală, fiind critic, căutând binele
general şi incercând să imbunătăţeşti lucrurile.
Punerea în aplicare a drepturilor proprii.
Negocierea şi gestionarea conflictelor.

7. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII
Capacitatea de a reacţiona la circumstanţe schimbătoare şi diverse (contexte, oameni şi
responsabilităţi), inţelegerea şi valorificarea diferitelor poziţii asupra perspectivelor şi
adaptarea abordării individuale la ceea ce se cere într‐o anumită situaţie, pentru a construi
strategii și răspunsuri specifice, pozitive şi eficiente pentru sine şi pentru contextul propriu.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoaşterea reglementărilor şi practicilor sociale şi de muncă din ţara gazdă.
Cunoaşterea elementelor culturale principale din ţara gazdă.
Cunoaşterea limbii din ţara gazdă.

ATITUDINI

Disponibilitatea la schimbare: a fi deschis pentru a integra schimbările în viață.
Atitudine pozitivă în faţa noilor realităţi/circumstanţe, înţelegerea lor ca
oportunităţi pentru schimbare.

ABILITĂȚI

Creativitate: identificarea, punerea şi rezolvarea problemelor în mod diferit
faţă de tiparele pre‐stabilite.
Evaluarea noii situaţii, asumarea nevoii de schimbare şi evaluare a posibilelor
reacţii la aceasă nouă situaţie.
Generarea de strategii de adaptare: abilitatea de a modifica tipare şi de
adaptare a comportamentului propriu la contexte noi şi la situaţii
schimbătoare.
Deschidere, acceptare de alte idei: abilitatea de a stabili diferite relaţii de
cunoştiinţe, punerea de intrebări noi şi oferirea de răspunsuri originale.
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8. ÎNCREDERE ÎN SINE
Identificarea abilităţilor şi a resurselor personale şi valorificarea lor ca elemente puternice de
modificare a situaţiilor de viaţă (personale, de familie, sociale şi de mucă).
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

N.A.

ATITUDINI

Aprecierea cunoştinţelor şi a resurselor proprii.
Recunoaşterea abilităţilor proprii, inclusiv cele dobândite în ţara de origine sau
în alte cadre informale.
Dorinţa de a cunoaşte şi a vedea propriile limitări ca şi provocări de depăşit.

ABILITĂȚI

Indentificarea propriilor abilităţi şi resurse folosite într‐o varietate de contexte
şi în ţara de origine.
Verbalizarea şi susţinerea propriilor puncte forte.
Înfruntarea propriilor puncte slabe.
Acceptarea criticii într‐un mod constructiv.
Generarea de strategii de aplicare a propriilor abilităţi în situaţii noi.

9. ACȚIONARE CU AUTONOMIE
Luarea deciziilor şi acţionarea pe cont propriu, în conformitate cu propria judecată dar
respectând regulile generale, cu încredere în forţele proprii şi cu asumarea decizilor.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoaşterea limbii din ţara gazdă
Cunoaşterea elementelor culturale principale din ţara gazdă, de exemplu
codurile generale de conduită.
Identificarea nevoilor, priorităţilor, oportunităţilor, intereselor şi obiectivelor
proprii.
Identificarea resurselor proprii.

ATITUDINI

Disponibilitatea de luare de decizii şi de asumare a riscurilor.
Atitudine proactivă în momentul întâmpinării provocărilor.
Responsibilitate.
Valorificarea propriilor resurse.
Disponibilitatea de a fi critic cu tine însuţi.

ABILITĂȚI

Acţionarea cu determinare şi siguranţă pe cont propriu.
Luarea de decizii pe cont propriu.
Identificarea nevoilor, priorităţilor, oportunităţilor, intereselor şi obiectivelor
proprii.
Identificarea resurselor proprii.

35

10. AUTO CUNOAȘTERE
Conştientizare punctelor forte şi a limitărilor, a valorilor, resurselor, potenţialului şi a planurilor
de viitor proprii, şi abilitatea de a vorbi despre ele.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoştinţe despre propria identitatea socială, culturală, materială, intelectuală
şi religioasă(sau spirituală).

ATITUDINI

Conștientizare și aprecierea valorilor și dorințelor proprii.
Acceptarea şi încrederea în sine.
Aprecierea resurselor, biografiei şi a experienţelor proprii.

ABILITĂȚI

Opţional (poate fi implicit): Identificarea resurselor şi potenţialului propriu.
Abilitatea de a vorbi despre şi de a susţine propria biografie şi propriile resurse.
Abilitatea de a vorbi despre şi de a susţine propriile puncte forte şi limitări.
Abilitatea de a vorbi despre şi de a susţine propriile nevoi şi planuri de viitor.
Acţionarea în concordanţă cu propriile valori, puncte forte şi limitări şi conform
nevoilor şi planurilor proprii.

11. SIMȚ AL INIȚIATIVEI
Transformarea ideilor în acţiuni pe cont propriu, inclusiv creativitatea, inovaţia şi asumara de
riscuri.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoaşterea procedurilor de planificare, organizare şi gestionare a proiectelor.

ATITUDINI

Disponibilitate de asumare a riscurilor.
Atitudine proactivă în momentul confruntării provocărilor.
Motivaţie şi determinare în atingerea obiectivelor.

ABILITĂȚI

Dezvoltarea unei acţiuni sau a unui proiect de diverse naturi în scopul atingerii
obiectivelor.
Evaluarea şi asumarea riscurilor.
Observarea oportunităţilor de inovare sau schimbare.
Urmărirea scopurilor cu încredere şi determinare în conformitate cu propriile
criterii.
Luarea de decizii pe cont propriu.
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12. RESPONSABILITATE
Disponibilitatea şi capacitatea de a avea grijă în mod activ de propriile nevoi şi situaţii, inclusiv
angajarea cu încredere în proiecte comune.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE Opţional (poate fi implicit): Cunoştinţe legate de metodele de evaluare a
impactului.
ATITUDINI

Conştientizarea conducerii propriilor nevoi, propriului potenţial, a scopului şi a
sarcinilor.
Disponibilitatea de a acţiona activ şi de a avea grijă de propriile nevoi si de
propria dezvoltare.
Disponibilitatea de implicare pentru alţii sau in proiecte comune intr‐un mod
conştiincios.

ABILITĂȚI

Implicarea activă în propriile nevoi şi în propria dezvoltare (conform cu propriul
scop si cu propria energie).
A acţiona demn de încredere în proiecte comune.
A acţiona demn de încredere în conformitate cu nevoile dependenţilor (copii,
persoane vârstnice).
Identificarea propriei arii de responsabiliăţi (şi propriile limite).
Opţional (poate fi implicit): Identificarea nevoilor dependenţilor (copii,
persoane vârstnice).

13. PERSEVERENȚĂ ȘI REZISTENȚĂ
Capacitatea ce permite individului să trăiască şi să se dezvolte în mod pozitiv şi să îşi
gestioneze singur procesul de tranziţie (atât la nivel personal, cât şi la nivel profesional şi
social) în ciuda formelor severe de stres sau a condiţiilor de trai dificile sau ostile trăite, care
implică un grad ridicat de eşec. În acest sens, subiectul dezvoltă strategii de adaptare activă, și
mai presus de toate, strategii de schimbare.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
8

CUNOȘTINȚE

N.A.

ATITUDINI

Spontaneitate.
Intuiţie.
Disponibilitate de învăţare sub orice formă şi în toate contextele.
Optimism.
Gândire pozitivă.

ABILITĂȚI

Mobilizarea resurselor proprii interne şi externe.
Mobilizarea propriilor factori de protecţie (capacităţi cognitive, cele de a face

8

Deoarece rezilienţa este o competenţă de nivel secundar, adică o competenţă cu un grad mai înalt
care supraveghează şi controlează alte competenţe specifice( personale, sociale şi/sau tehnice şi
profesionale) ea nu se referă la un tip anume de cunoştiinţe. Cu toate acestea, o bună educaţie de bază
(formală şi/sau informală) favorizează procesul de rezilienţă.
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faţă, personalitatea, mediul de acasă, reţelele familiale, agenţii şi organizaţiile).
Direcţionarea propriilor acţiuni.
Respectarea regulilor şi comportarea într‐un mod respectuos.

14. ANALIZAREA ȘI SINTETIZAREA INFORMAȚIEI
Capacitatea de înţelegere (a unei informaţii, a unui mesaj, a unei probleme) în profunzime şi în
multiplele faţete, la început prin analizarea diferitelor aspecte, şi mai apoi prin asamblarea lor
într‐o imagine unită şi globală.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Bună stăpânire a limbii materne, si grad ridicat de cultură generală.
Cunoaşterea ţării gazdă (inclusiv regulile si practicile culturale, sociale şi
profesionale).

ATITUDINI

Atenţie, răbdare şi a nu acţiona în grabă.
Păstrarea scopurilor pentru care e folosită informaţia clară.

ABILITĂȚI

Strângerea de informaţii.
Distingerea elementelor şi sintetizarea celor mai importante informaţii.
Organizarea elementelor unui discurs, a unei probleme şi a unui mesaj în
funcţie de prioritate.

15. ORGANIZARE ȘI MANAGEMENT
Stabilirea priorităților și gestionarea activităților, optimizarea resurselor și a timpului, în scopul
obținerii rezultatului așteptat.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Buna cunoaştere a limbii ţării gazdă precum şi cunoaşterea obiceiurilor şi a
tradiţiilor acesteia.
Cunoaşterea ţării gazdă (inclusiv regulile şi practicile culturale, sociale şi
profesionale).

ATITUDINI

Colaborare şi deschidere spre dialog.
Determinare şi responsabilitate.

ABILITĂȚI

Planificarea activităţilor în avans respectând termenele limită şi conform cu
programul.
Coordonarea activităţilor şi a oamenilor pentru a atinge scopuri complexe.
Susţinerea propriului punct de vedere.
Gestionarea timpului în mod eficient.
Localizarea conexiunilor logice şi a consecinţelor acţiunilor.
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16. GESTIONAREA EMOȚIILOR
Recunoaşterea, interpretarea şi gestionarea emoţiilor personale precum şi cele ale altora.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
9

CUNOȘTINȚE

N.A.

ATITUDINI

Motivaţia de a atinge ţelurile proprii.
Încredere în propriile valori şi capacităţi.
Aptitudinea de indoire, recunoaştere şi satisfacere a nevoilor celorlalţi.
Atitudini pro‐sociale.
Disponibilitatea de a profita de oportunități.

ABILITĂȚI

Recunoaşterea propriilor emoţii (preferinţe, resurse şi intuiţii).
Controlarea şi gestionarea emoţiilor.
Reacţia la stres.
Perceperea şi recunoaşterea emoţiilor celorlalţi.
Gestionarea eficientă a emoţiilor în relaţiile interpersonale.

17. MUNCĂ ÎN ECHIPĂ ȘI COOPERARE
Capacitatea de integreare şi participare deplină într‐un grup prin intermediul lucrului în scopul
atingerii unui ţel comun.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoaşterea limbii ţării gazdă.

ATITUDINI

Disponibilitatea de a accepta şi respecta poziţiile si opiniile diferite ale
membrilor unei echipe sau unui grup.
Valorificarea aportului şi a know‐how‐ului celorlalţi membrii ai echipei.
Disponibilitatea de a accepta ţelul comun al grupului şi de a munci în scopul
atingerii lui.
Motivaţia de a colabora cu ceilalţi membri ai grupului şi de a împărtăşi
informaţii.
Disponibilitatea de a cere şi de a oferi ajutor celorlalţi membri ai grupului.

ABILITĂȚI

Generarea de strategii de lucru în sensul atingerii/dezvoltării scopului
comun/proiectului.
Distribuirea de responsabilităţi şi sarcini membrilor grupului şi asumarea unei
părţi din acestea.
Întreprinderea de acţiuni care arată consideraţie pentru nevoile şi
sentimentele celorlalţi.
Promovarea acțiunilor de cooperare în cadrul echipei, în scopul atingerii
obiectivelor comune.

9

Fiind o competenţă emoţională, nu există cunoştiinţe specifice legate direct de managementul emoţiilor.
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18. PROFITAREA DE OPORTUNITĂȚI
Identificarea şi punerea în folosinţă a şanselor survenite accidental (“serendipity”).
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Opţional (poate fi implicit): Cunoştinţe despre propriile nevoi şi puncte
forte

ATITUDINI

A fi deschis în faţa altora şi a ideilor lor şi a beneficia de pe urma acestui
lucru.
Atitudine deschisă spre neprevăzut şi aspectele pozitive ale acestuia.

ABILITĂȚI

A profita de o şansă neprevăzută (cum ar fi un contact,un eveniment sau o
informaţie surprinzătoare).
Punerea accentului pe potențial în loc de amenințări.
Includerea şanselor neprevăzute în planurile proprii.
Recunoaşterea unei nevoi şi scanarea mediului (social) în consecinţă.

19. NEGOCIEREA ȘI GESTIONAREA CONFLICTULUI
Manipularea diferitelor interese într‐un mod constructiv și respectuos care sprijină soluțiile
egale.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE Comanda tehnicilor de limbaj/ comunicare.
Opţional (poate fi implicit): Cunoştinţe de tehnici de negociere.
ATITUDINI

Disponibilitate de acceptare şi respectare a diferitelor valori, atitudini, nevoi şi
strategii ca fiind egale.
Conştientizarea faptului că adevărul este o construcţie socială şi că poziţia
proprie este relativă.
Disponibilitatea de a coopera şi de a se orienta spre soluţii pozitive,
constructive şi chiar şi împotriva obstacolelor.

ABILITĂȚI

A se gândi clar la sentimentele, nevoile şi cerinţele proprii.
Ascultarea empatică a sentimentelor, nevoilor şi cerinţelor celorlalţi.
Exprimarea unui feedback constructiv.
Manipularea diferitelor interese într‐o formă echilibrată.
Suportarea stresului temporar şi susţinerea contactului.
Căutarea atentă şi lentă de soluţii şi compromis.
Afirmarea poziţiei şi refuzarea cu respect a ordinelor/cererilor
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20. STABILIREA UNOR RELAȚII UTILE
Capacitatea de a găsi și de a dezvolta o gamă largă de relații cu persoane diferite, în scopul de
a crește și îmbunătăți condiţiile viață în țara gazdă (la nivel personal, de muncă, al locuinței,
etc).
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoaşterea legilor care reglementează piaţa muncii, inclusiv cunoştinţe legate
de alte drepturi şi responsabilităţi din ţara gazdă.
Cunoaşterea servicilor de angajare şi a celor de ghidare vocaţională.
Cunoaşterea ţării gazdă (inclusiv reglementări şi practici culturale, sociale şi de
muncă).
Sociabilitate; adaptabilitate.

ATITUDINI

Fiabilitate (menținerea standardelor de onestitate și integritate).
Cunoaşterea propriilor puncte tari şi slabe.
Încrederea în propriile valori şi capacităţi.
Schimb, cooperare.

ABILITĂȚI

A face conversaţie, a vorbi şi a asculta cu atenţie interlocutorii.
Promovarea şi încurajarea relaţiilor utile.
Iniţierea şi gestionarea schimbării.
Negocierea şi rezolvarea situaţiilor de dezacord.
Abilităţi de prezentare
Gwstionarea unui interviu de angajare.

21. CAPACITATEA DE PROIECTARE
Imaginarea unui viitor relativ apropiat, identificarea şi realizarea propriilor interese (personale,
familiale, sociale, profesionale...) şi planificarea unei strategii pentru a le atinge.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

N.A.

ATITUDINI

Atitudine pozitivă spre interese şi scopuri de atins în viitor.
Motivaţie şi atitudine proactivă pentru a răspunde provocărilor și urmarea
unui proces pentru a atinge propriilor interese.

ABILITĂȚI

Identificarea propriilor interese şi motivaţii în diferite contexte de viaţă.
Identificarea surselor de informare necesare pentru a le atinge.
Identificarea propriilor capacităţi şi resurse care susţin sau interferă în
realizarea propriilor interese.
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ABILITĂȚI

Imaginarea viitorului în sfere diferite ( personală, familială, socială,
profesională).
Aranjarea sferelor şi a acţiunilor după priorităţi.
Definirea acţiunilor, a programului şi a resurselor pentru attingerea propriilor
interese şi obiective.
Planificarea unei strategii de atingere a obiectivelor definite.

22. COMPETENȚE INTERCULTURALE
Comunicarea, interpretarea şi interacţionarea într‐o modalitate adecvată, flexibilă şi eficientă
cu oameni din alte culturi, cu coduri culturale diferite şi într‐o varietate de contexte culturale.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoaşterea limbii din ţara gazdă.
Cunoaşterea propriei identităţi culturale.
Înţelegerea principalelor elemente culturale din ţara gazdă, altor culturi
prezente în ţara de destinaţie şi a identităţii culturale europene. Aici sunt
incluse şi codurile de conduită şi manierele acceptate în diferite societăţi şi
contexte.
Înţelegerea diversităţii şi a identităţilor culturale din UE şi din lumea întreagă.
Cunoaşterea stereotipurilor despre alte culturi prezente în ţara gazdă.

ATITUDINI

Empatie, flexibilitate, toleranţă, imaginaţie, încredere, colaborare şi ascultare
activă. .
Respectarea şi valorarea altor culturi şi recunoaştera diversităţii ca fiind o
contribuţie pozitivă.
Motivaţie de a observa şi învăţa de la alte culturi.
Apreciere şi încredere în sine în termeni de identitate culturală, a fi pregătit
pentru depăşirea oricăror prejudecăţi.

ABILITĂȚI

Interpretarea diferiteor coduri culturale, mai ales, cele ale societăţii gazdă.
Analizarea, evaluarea şi compararea culturii proprii cu cea/cele ale ţării gazdă.
A face faţă stresului.
Folosirea strategiilor adecvate pentru a stabili contactul şi pentru a comunica
constructiv cu oameni din societatea gazdă şi din alte culturi.
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23. GESTIONAREA IDENTITĂȚII BICULTURALE
Capacitatea de a accesa două (sau mai multe) cadre culturale şi de a menţine două (sau mai
multe) identităţi culturale într‐un mod pozitiv (o competenţă ce e posibil să crească direct
proporţional cu şederea în ţara gazdă).
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoaşterea culturii ţării gazdă (tradiţii, limbaj, obiceiuri).
Cunoaşterea originii culturale (tradiţii, limbaj, obiceiuri)

ATITUDINI

Aprecierea şi manifestarea unei atitudini pozitive cu privire la cele două culturi
diferite şi disponibilitatea de a le înţelege şi aprecia pe ambele.
Disponibilitatea de a integra diferite puncte de vedere şi valori ( în sensul:
toleranţă pentru contraziceri).

ABILITĂȚI

Trecerea între două sisteme culturale diferite şi ajustarea în consecinţă a
percepţiei proprii şi a comportamentului .
Integrarea diferitelor puncte de vedere şi valori (toleranţă pentru contraziceri)
Adaptarea la medii sociale diferite.

24. A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI
Urmărirea și persistarea în procesul de învățare, și în obținerea, procesarea și asimilarea de noi
cunoștințe și abilități.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTIINȚE

Cunoaşterea posibilelor strategii de învăţare.
Cunoştinţe legate de oportunităţile de învăţare şi despre suportul disponibil
(cum ar fi consilierea).

ATITUDINI

Disponibilitatea şi încrederea de a căuta şi de a reuşi învăţarea pe tot
parcursul vieţii.
Disponibilitatea de a profita de şansele de învăţare şi de a căuta suport atunci
cand e nevoie.
Curiozitate şi atitudine de rezolvare a problemelor.
Aspiraţii de învăţare: motivaţia pentru formarea continuă.
Aprecierea experienţelor anterioare de viaţă şi de învăţare ca bază pentru a
creşte în continuare.

ABILITĂȚI

Identificarea nevoilor personale de învăţare şi cunoaştere, abilităţile sau
calificările necesare.
Aplicarea strategiilor preferate sau eficiente de învăţare.
Dedicarea de timp pentru învăţare cu disciplina personală necesară.
Învăţarea de la alţii într‐un mod informal şi sustenabil.
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Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în contexte noi.
Organizarea prpriului proces de învăţare

25. INTERPRETARE ȘI SITUARE ÎN CONTEXT
Luarea în considerare a unei probleme sau a unei informaţii în funcţie de contextul în care a
apărut şi s‐a dezvoltat, analizând problemele dintr‐un punct de vedere pluralist şi prin
compararea diferitelor perspective culturale, şi producerea gândirii reflective şi
transformative.
ELEMENTE ALE COMPETENȚEI
CUNOȘTINȚE

Cunoştinţe despre experienţe diferite de cele persoale.
Cunoaşterea bună a limbii din ţara gazdă precum şi cunoaşterea obiceiurilor şi
tradiţiilor acesteia.
O bună educaţie de bază.

ATITUDINI

Consideraţie
Răbdare.

ABILITĂȚI

Gândire.
Suspendarea judecăţii.
Acceptarea şi propunerea diferitelor interpretări.
Încadrarea evenimentelor într‐un spatiu şi timp dat.
Abilităţi de interacţiune cu oamenii.

2.5. Conceptul de împuternicire
Josefina Rubio Serrano
Fundaţia Femeilor Surt
Împuternicirea individului este centrul procesului de consiliere și axa transversală ce
articulează toate acțiunile dintr‐un punct de vedere ce plasează individul în centrul propriului
proces și care ia în considerare diversele sfere ale vieții și nu doar angajarea pe piața muncii.
Împuternicirea înseamnă creșterea autorității și a puterii individului asupra resurselor și
deciziilor care îi afectează viața. Definește procesul prin care oamenii își măresc capacitățile,
rolul și autonomia, precum și autoritatea ca indivizi și grup social, pentru a determina
schimbarea și pentru a schimba relațiile de subordonare.
Împuternicirea se referă la procesul non‐liniar al transformării relațiilor inegale ale puterii,
înțeleasă ca dominare asupra altei persoane (“putere asupra”), conducând la o nouă noțiune
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de putere împărțiță („putere cu”), bazată pe relații sociale mai democratice. Dintr‐o
perspectivă trasformativă, aceasta răspunde la nevoia de a genera schimbări în relațiile de
putere, schimbându‐și distribuția atât în relațiile personale cât și în instituțiile societății.
Pentru a fi cu adevărat un proces transformativ, împuternicirea are atât o dimensiune
individuală cât și una colectivă. În ceea ce privește dimensiunea individuală, accentul este pus
pe schimbările ce au ca scop atingerea unui nivel mai înalt de încredere în sine, de valorificare
proprie și de negociere a intereselor proprii. În ceea ce privește dimensiunea de grup, procesul
intenționează să întărească legăturile, suportul și recunoașterea reciprocă, ceea ce poate
permite rezolvarea problemelor comune și promovarea apărării interselor comune. În
dimensiunea socială, schimbările sunt direcționate colectiv‐social, politic și economic spre
vizualizarea și aprecierea femeile migrante și pentru eradicarea discriminării de gen, origine și
etnie în toate sferele relațiilor sociale.
Drept urmare, împuternicirea nu este ceva ce poate fi “oferit”, ci un proces dinamic încorporat
în efortul individual și colectiv. Se află în strânsă legătură cu o nouă noțiune a puterii, bazată
pe relații sociale și pe impulsul democratic de putere împărțită, o putere sustenabilă așezată
pe mecanisme de construcție ale responsabilității colective, a luării de decizii, a participării și a
egalității.
Din punct de vedere metodologic, susținerea împuternicirii femeilor migrante presupune
perceperea împuternicirii ca proces în care fiecare participant devine conştient de drepturile
lui, identifică zone de discriminare și subordonare, recunoaște și pune preț pe propriile
interese, își întărește capacitățile și inițiază schimbarea ce mărește gradul de împuternicire la
nivel individual, colectiv și al relațiilor.
Aceasă abordare metodologică implică:
 Promovarea conștientizării inegalităților ce conturează situația fiecărei femei, astfel încât
să cunoască cauzele sociale și structurale care o generează.
 Promovarea unei încrederi în sine mai mari („putere personală”).
 Respectarea și întărirea rolului și a poziției ca subiect al procesului pe care vrea să îl ducă la
bun sfârșit.
 Susținerea organizațiilor autonome de femei să decidă în legătură cu viețile lor și drept
urmare cu procesele și proiectele lor („putere cu”).
 Mobilizarea pentru a identifica interesele și a transforma relațiile, structurile și instituțiile
care restricționează și perpetuează subordonarea femeilor migrante ("puterea pentru").
În consecință, rolul profesionaliștilor este de a facilita procesul de împuternicire, deschizând
spații și oferind posibilități pentru ca femeile migrante să se implice , pe baza diversității și a
identității lor și a diferiților factori (sex, etnie, clasă, identitate sexuală, etc.) care formează
modalităţile specifice de discriminare.
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3. Metodologie

3.1. Metodologia Forward în pentru lucrul cu femeile migrante
Laura Sales Gutiérrez și Mar Camarasa i Casals
Fundaţia Femeilor Surt
După cum s‐a menționat anterior, scopul principal al proiectului Forward este de a crea și de a
implementa o metodologie inovativă bazată pe competențe precum și intrumente prdagogice
pentru a identifica, recunoaște, valida și a dezvolta competențele femeilor migrante, ca formă
de îmbunătățire a incluziunii sociale și a șanselor de angajare.
Aceste obiective sunt transpuse într‐o metodologie specifică de lucru cu femeile migrante, la
nivel individual sau de grup, avand ca scop identificarea, reflecția și dezvoltarea competențelor
lor, precum și viitoarea validare a acestora.
În acest scop, parteneriatul Forward a creat o serie de instrumente specifice pentru lucrul cu
femeilr migrante, incluse în Setul de intrumente Forward. Acest capitol oferă cadrul în care
aceste instrumente pot fi utilizate, în timp ce capitolul 4 oferă o serie de direcții de orientare
practice pe care facilitatorii le pot pune în practică.

Instrumentele Forward
Instrumentele Forward sunt instrumente practice de implementare a modelului Forward cu
femeile migrante, la nivel individual și de grup, în cadrul programelor de educație a adulților
și de îndrumare în carieră.
Acest set de instrumente este organizat în cadrul unei structuri definite și va îndruma procesul
de identificare, reflecţie, validare și dezvoltare de competențe în rândul femeilor migrante.
Axele transversale ale procesului sunt:
1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la competențe: recunoașterea,
experimentarea, dezvoltarea și promovarea validării competențelor pe tot parcursul
procesului.
2. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la gen, migrație și interculturalitate.
3. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la situația individuală și socială a femeilor
migrante pentru a defini un proiect personal de împuternicire pentru a crește șansele de
angajare și incluziunea socială.
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Vezi introducerea setului de instrumente Forward pentru a afla mai multe detalii despre
aspectele practice ale programului și ale intrumentelor.

Instrumente individuale și de grup
Metodologia include două tipuri de activități: cele de grup și cele individuale:
 Activitățile individuale. Crearea și implementarea unui proiect individual de incluziune și
împuternicire este complexă iar din acest motiv ar trebui să se ofere suport tutorial pe
parcursul procesului. Acest lucru permite luarea în considerare a circumstanțelor
individuale specifice fiecărei femei migrante. Tutorele susține și îndrumă individul de la
început și pe tot parcursul proiectului, promovând reflecția, facilitând integrarea noilor
abilități și cunoștințe și stimulând luarea de decizii.
 Activitățile de grup. Chiar dacă e important ca procesul să fie personalizat și adaptat la
circumstanţele și obiectivele fiecărei femeie migrante în parte, experiența arată că în
special pentru femei, contactul cu alte femei este adesea un catalizator în definirea
proiectului lor. Din acest motiv, metodologia Forward pune accent pe activități de grup, ca
spațiu deschis pentru schimb mutual între femeile migrante.

Prezentarea procesului Forward: etape și obiective
Următoarea prezentare a procesului metodologic Forward arată modalitatea în care este
organizat procesul în trei etape: introducere, desfășurare și portofoliu final.
Tabelul de la pagina următoare rezumă structura etapelor Forward în conformitate cu
activitățile individuale și de grup, cu obiectivele specifice fiecărei faze.
O descriere mai detaliată a instrumentelor destinate atingerii fiecărui obiectiv, precum şi
instrumentele în sine, pot fi găsite in Setul de Intrumente Forward, conceput ca o colecție
vastă de materiale ce permit selectarea celui mai relevant pentru fiecare caz, conform timpului
și resurselor disponibile și a nevoilor specifice.
Cu toate acestea, cele mai complexe două instrumente ale metodologiei Forward (portofoliul
de competențe și chestionarul) merită mai multă atenție si sunt tratate în următoarea
secțiune.
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Procesul Forward pentru construirea unui portofoliu de competențe ale
unei femei migrante
OBIECTIVELE
INSTRUMENTELOR
INDIVIDUALE

Etapa 1
Introducere

 Identificarea
nevoilor
 Selecția
participanților.

OBIECTIVELE INSTRUMENTELOR
DE GRUP

 Cunoașterea reciprocă și crearea coeziunii grupului.
 Prezentarea conținutului și a metodologiei procesului
Forward și identificarea poziției și așteptărilor
participanților cu privire la ea.
 Stabilirea angajamentului de a participa și a regulilor
generale și responsabilităților.

Etapa 2
Desfășurare

Conștientizarea situației individuale și sociale

Etapa 3
Portfoliul
final

 Suport individual
pentru femei în
vederea
identificării
competențelor

 Suport final
pentru
portofoliu
 Suport pentru
projectul final.

Trecerea de la
resurse
personale la
competențe

Creșterea gradului
de conștientizare
și reflecție asupra
sexului, migrației,
interculturalității
și a diversității

Definirea unui
proiect
personal

Susținerea
femeilor în
recunoașterea
propriilor resurse
Susținerea
femeilor pentru a
deveni mai
familare cu
termenul
“competență”.
Susținerea
femeilor în
identificarea și
sistematizarea
competențelor
lor având lista
Forward ca ghid
sugerat.

Promovarea reflecției
asupra problemelor
diversității și ale
discriminării din
punct de vedere
biografic și din
perspectivă socială.

Susținerea
femeilor în
reflectarea cu
privire la
diferitele sfere
din viețile lor
(personală,
familială,
profesională, de
sănătate, etc. )
și crearea unui
proiect pentru
împuternicirea
și incluziunea
lor socială cu
obiective și
măsuri
specifice.

 Finalizarea portofoliului de competențe prezentând
competențele fiecărei femei.
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3.2. Două intrumente cheie pentru metodologia Forward:
Portofoliul de competențe Forward și chestionarul Forward
Portofoliul de competențe Forward și chestionarul și harta de competențe Forward sunt două
instrumente cheie ale Setului de Intrumente Forward, precum și două dintre produsele
principale ale metodologiei inovative Forward.
Complexitatea acesteia necesită o explicație mai detaliată în legătură cu trecutul lor, oferită în
aceeastă secțiune precum și direcțiile de orientare pentru facilitatori care se pot dovedi foarte
folositoare în implementarea practică în diferite contexte( vezi capitolul 4).

Portofoliul de competențe Forward
Portofoliul de competențe Forward (disponibil în setul de intrumente Forward) este produsul
principal al metoddologiei Forward, produs în stadiul final al procesului. Reprezintă un
intrument pentru femeile migrante ce strânge toate informațiile relevante pentru proiectele
lor personale de angajare și incluziune socială.
Portofoliul de competențe Forward este o colecție de documente care colectează informații
despre experiența de viață a femeilor, cea de învățare, de muncă neplătită, competențele care
au survenit ca rezultat al procesului de auto‐reflecție promovat prin intermediul metodologiei
Forward și dovezi documentate ce demonstrează faptul că ele au aceste competențe.
Urmărind direcțiile de orientare teoretice oferite în cadrul conceptual (vezi capitolul 2),
portofoliul de competențe Forward a fost produs ca un document de sinteză bazat pe formatul
Europass, dar adaptat la caracteristicile procesului Forward.
Alegerea formatului Europass pentru Portofoliul de Competențe Forward s‐a făcut datorită
dorinței de a promova documentele standard de la nivelul Uniunii Europene și adaptarea
acestora pentru folosirea de către femeile migrante10. Be baza CV‐ului,a Pasaportului
Lingvistic Europass și a direcțiilor de orientare aferente, parteneriatul a produs o variantă
adaptată care ia în considerare nevoile comune și experiențele femeilor migrante, după cum
au fost identificate în faza de cercetare a proiectului, precum și dificultățile pe care acestea le
întâmpină în dobândirea recunoașterii competențelor lor.
În consecință, adaptarea formatului Europass la contextul proiectului Forward a fost ghidat de
următoarele criterii:
 Oferirea spațiului pentru observarea experienței de viață în afara muncii plătite.
 Concentrarea pe competențele dobândite în contexte informale și non‐formale.

10

Formatul Europass este folosit sub recunoașterea sursei(© European Union) și a adresei web
(http://europass.cedefop.europa.eu). Pașaportul Lingvistiv Europass e folosit sub recunoașterea sursei
(© European Union and Council of Europe) și a adreselor web (http://europass.cedefop.europa.eu și
http://www.coe.int/portfolio).
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 Punerea accentului pe experiența de viață ca un continuum și încurajarea incluziunii
experienței dobândite în tări diferite.
 Încurajarea furnizării de dovezi documentate, care ar putea să promoveze validarea
competențelor femeilor migrante, în special cele dobândite în contexte informale și non‐
formale.
 Asigurarea de orientări clare și detaliate adaptate la nevoile identificate ale femeilor
migrante.
După aceste criterii, portofoliul de competențe Forward include următoarele secțiuni:
 Secțiunea 1. Informații personale.
 Secțiunea 2. Experiență (incluzând nu doar munca plătită ci și experiența neplătită de
expemplu în cazul îngrijirii de persoane, participarea în comunitate sau chiar procesul de
migrație în sine).
 Secțiunea 3. Educație și formare.
 Secțiunea 4. Competențe. Inventar detaliat al abilităților și competențelor dobândite în
timpul formării, la locul de muncă și adaptat la clasificarea Forward bazată pe competențe
(de bază, personale, sociale și meta‐competențe) și contextualizarea dobândirii fiecărei
competențe.
 Secțiunea 5. Pașaportul lingvistic. Descrierea abilităților lingvistice (limba maternă,
abilități în limba tării gazdă și în alte limbi) bazată pe structura pasaportului lingvistic
Europass.
 Secțiunea 6. Dovezi. Tabel ce include o listă de documente ce dovedesc competențele.
 Secțiunea 7. Alte informații.
 Secțiunea 8. Anexe.

Portofoliul de competențe Forward a fost testat pilot în timpul proiectului cu 150 de femei
migrante în toate țările partenere, fapt ce a permis ajustarea la gradul de folosință actual în
diverse țări din Europa.
Este pe deplin integrat în metodologia Forward și pot fi folosite şi alte instrumente din setul
de instrumente pentru susținerea femeilor atât în auto reflecție cât și în recuperarea
competențelor, ceea ce mai târziu poate completa portofoliul de competențe și procesul în
sine de construire a propriului portofoliu.
Pentru a facilita și a promova folosirea portofoliului, sunt oferite niste direcții de orientare
detaliate în vederea integrării portofoliului în metodologia Forward. Acest lucru îi va ajuta pe
facilitatori să susțină femeile în procesul acestora de strângere de informații și de completare a
portofoliului Forward. Aceste orientări pot fi găsite în capitolul 4.5 al acestui manual.
Ar trebui menționat faptul că portofoliul nu este un instrument ce poate aplicat direct e piața
muncii. Nu este un CV care poate fi trimis pentru a aplica pentru un anume loc de muncă. Cu
toate acestea, femeile pot folosi informațiile strânse pentru a face un CV destinat unui anume
loc de muncă. Cu toate informațiile disponibile, va fi doar o chestiune de alegere a experienței
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și a competențelor necesare pentru un anume loc de muncă și exprimarea lor într‐un format și
în limba potrivită fiecărui caz. În acest sens, poate reprezenta un instrument folositor pentru
căutarea unui loc de muncă.

Chestionarul Forward
Chestionarul Forward (inclus în setul Forward de instrumente) este menit să asiste femeile
migrante și practicienii, susținându‐i în procesul de auto‐reflecție a competențelor femeilor
migrante dobândite cu precădere în contexte informale și non‐formale.
Chestionarul Forward a fost menit să obtină infromații despre atitudinile, abilitățile și
experiențele efective pe care femeile migrante le‐au avut în propriile experiențe de viață,
nivelul anumitor competențe și percepția pe care o au cu privire la propriile competențe, prin
facilitarea recunoașterii lor și a împuternicirii. În acest fel, reprezintă un instrument de
autoevaluare care favorizează procesul de reflecție și recunoaștere a competențelor femeilor
și care duce la sistematizarea competențelor printr‐un instrument vizibil, harta de competențe.
Chestionarul colectează un set de 73 de întrebări care analizează despre cele 25 de
competențe Forward pentru incluziunea socială a femeilor migrante (vezi capitolul 2.4). În
acest fel, o competență este evaluată în general prin mai multe întrebări (2,3,4 sau mai multe).
În general, fiecare întrebare este legată de un element al competenței (unul dintre elementele
competenței care au prioritate, marcate cu albastru în tabelul de mai sus).
Fiecare întrebare simulează o situație de viață, care încearcă să fie cât mai aproape de
experiențele femeilor migrante identificate în timpul cercetării calitative făcute pentru ele.
Pentru fiecare întrebare sunt date 3 răspunsuri posibile. Fiecare răspuns este legat de un nivel
al competenței: scăzut, mediu, înalt. Distanța între niveluri (și drept urmare între răspunsurile
posibile) s‐a încercat a fi cât mai egală.
Completarea răspunsurilor s‐a făcut de asemenea pe baza definiției competențelor și a
elementelor lor precum și pe baza informațiilor obținute în timpul cercetării de teren făcute cu
femeile migrante. Strânsa legătură între chestionar și cercetare permite folosirea
chestionarului cu ușurință de către femei și obținerea de rezultate mai precise.
Pe baza răspusnsurilor femeilor este dat un nivel al competenței pentru fiecare competență în
parte. Evaluarea finală a fiecărei competențe, în chestionarul Forward, este produsul evaluării
tuturor elementelor competențelor alese pentru acea competență specifică.
Acest nivel final al competenței este obținut printr‐un calcul ce oferă acceasi pondere fiecărui
element al competenței. Pe baza nivelurilor date fiecărei competențe, fiecare femeie migrantă
poate să își traseze propria hartă a competențelor care este vizibilă și reprezintă un bun punct
de plecare pentru auto‐reflecție și pentru identificarea propriilor competențe.
În orice caz, ar trebui menționat faptul că rezultatele chestionarelor nu pot fi privite niciodată
ca evaluare concludentă sau ca dovadă cum că cineva are o competență sau un set de
competențe. După cum am spus, chestionarul este mai degrabă un punct de plecare pentru
identificarea și apropierea de competențe și poate fi pusă in contrast mai târziu cu alte surse
de informații cum ar fi autoevaluarea femeii, evaluarea prin intermediul interviurilor, evaluare
colegială, etc.
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Capitolul 4 oferă direcții de orientare pentru facilitatori despre cum să folosească chestionarul
Forward în cadrul metodologiei Forward și în diferite programe, ca un intrument flexibil care
poate fi adaptat la nevoile, timpul și resursele disponibile indivdului.
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4. Lucrul cu metodologia Forward:
recomandări pentru formatori
4.1. Experiența legată de competențe a formatorilor
Laura Sales Gutiérrez și Mar Camarasa i Casals
Fundaţia Femeilor Surt
Materialele Forward vor fi cel mai bine aplicate de către profesioniștii care au experiență în
lucrul cu competențe, care ii capacitează să lucreze cu grupul țintă al femeilor migrante.

Pentru orientare, o listă a cunoștințelor, atitudinilor și abilităților recomandata este prezentată
mai jos. Dacă e necesar, formatorii vor trebui să treacă printr‐un curs de capacitare înainte de
începerea formării cu femeile migrante.

Cunoștințe


















Metodologii de învățare bazate pe competențe, cu accent pe învățarea informală.
Teorii feministe și de gen.
Migrație și mișcări ale oamenilor.
Noțiuni de psihologie și sociologie.
Teorii ale împuternicirii.
Managementul diversității și relații interculturale (grupuri minoritare și majoritare).
Cunoștințe de mediere și rezolvare a conflictelor.
Grupuri sociale și organizarea lor (în țara de origine și cea gazdă).
Organizarea grupurilor și tehnici de facilitare.
Cunoașterea legislației relevante pentru grupul țintă (în special egalitatea de gen și de
migrație).
Cunoștințe legate de resursele și rețelele disponibile din țara gazdă și modul în care
acestea funcționează.
Modele de dezvoltare personală și relații interpersonale.
Limbi și teoria comunicării.
Comunicare interculturală.
Cunoștințe despre legislația muncii și realitate.
Cunoștine despre proceduri de recunoaștere a calificărilor și de validarea competențelor.
Metodologiile de analiză a nevoilor și a cererilor.
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Atitudini












Deschidere.
Creativitate.
Curiozitate.
Auto‐cunoaștere.
Empatie.
Solidaritate.
Încredere în sine.
Respect și toleranță.
Încrederea în capacitatea altor oameni.
Negociere și flexibilitate.
Muncă în echipă și cooperare.

Abilități












Abilități de comunicare: ascultare activă, parafrazare, reformulare pozitivă, etc.
Abilitatea de facilitare a grupurilor.
Abilitatea de a analiza și sintetiza informația.
Abilitatea de a evalua interesele și cerințele altora.
Abilitatea de a analiza sisteme socioculturale: abordarea diferitelor logici culturale.
Abilitatea de a negocia și de a rezolva conflicte interculturale.
Abilitatea de a genera încredere și empatie.
Abilitatea de a fi imparțial în momentul intervenției în anumite situații.
Învățarea de la alții într‐un mod informal și sustenabil.
Observarea oportunităților de inovare sau schimbare.
Identificarea zonei de responsabilitate proprii (și a limitelor proprii).

4.2.Cum să recunoști competențele în timpul monitorizării
femeilor
Birgit Aschemann și Anke Vogel
Frauenservice Graz
Sunt câteva întrebări care pot apărea în timpul lucrului la portofoliu cu femeile migrante:
Cum pot fi recunoscute competențele femeilor în discursurile lor? Cum pot fi puse întrebări
axate pe competențe? Cum funcționează dialogul conștient de competențe?
Comparativ cu calificările (certificate și demonstrate în situații de examen și demonstrează
cunoștințele în principal dar dau puține informații despre comportamentul în situații noi),
competențele sunt centrate pe persoană și negociabile în diferite situații și sarcini.
Competențele nu sunt neaparat rezultatul prezenței la scoală sau a educației, dar sunt în
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general obținute în cadre informale, de exemplu în timpul rutinei zilnice, la locul de muncă, în
viața de familie sau în timpul liber. Competența nu este de cele mai multe ori scrisă în
certificate, competența este tot ceea ce o persoană e capabilă să facă în viață.
Este nevoie de un punct de vedere specializat, orientat spre resurse pentru a identifica
competențele împreună cu fiecare femeie. Viața unei femei este văzută ca o serie de
oportunități pentru dobândirea de experiențe și abilități. Privind lucrurile din acest punct de
vedere, tot ceea ce ajută la desfășurarea vieții de zi cu zi poate fi considerată competență. Un
grad ridicat de deschidere spre modalități diferite de trai și la diferite strategii precum și
educația în domenii profesionale terapeutice și/sau sociale sunt bune premise pentru
dezvoltarea unui asemenea punct de vedere.
Mai mult, ar putea fi de asemenea utilă considerarea unei liste de posibile competențe pe
lângă cele obișnuite (cum ar fi cele 8 competenţe cheie ale EU). Imaginea de la pagina
următoare ar putea fi o sursă utilă de idei. Pe de altă parte, lista de competențe Forward (vezi
pag. 28‐43) oferă un cadru bazat pe experiențele femeilor migrante in Europa. Cu toate
acestea, lista nu este nici închisă, nici exhaustivă. Practicienii sunt încurajați să fie deschiși la
identificarea altor competențe în cazul individual al fiecărei femei.

Întrebări în legătură cu competențele femeilor
Pentru a iniția o narare a competențelor, întrebarea “Ce îți place să faci?” poate fi mai de folos
decât “Ce poți face?”. Experiența arată că pot apărea aceleași competențe dar accentul pus pe
‘capabil să’ pare mai sever și femeile pot ezita în a răspunde.
Întrebări inițiale de pus:
Descrieți, vă rog, activițățile și munca dumneavoastră în fiecare din planurile vieții
dumneavoastră (inclusiv familia și timpul liber), considerând următoarele întrebări:
 Ce faceți, în detaliu? (folosiți verbe).
 Care din activitățile menționate anterior vă plac în mod desebit?
 Care au fost punctele dumneavoastră culminante/ succesele dumneavoastră până în
momentul de față?
 Pentru care dintre ele ați primit recunoaștere specială din exterior?
 Ce este tipic sau nu pentru dumneavoastră în aceste roluri?
 În ce fel vă place să lucrați? Cum vă place mai puțin? Cum nu vă place deloc?
Persoana, cum e ea astăzi, poate fi înțeleasă privind înapoi, de exemplu reflectând asupra CV‐
ului.
O atenție deosebită ar trebui acordată evenimentelor emoționante, satisfăcătoare și plăcute:
În ce fel de situație a fost rezistenţa și eficiența femeii la cel mai înalt nivel?
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Exemple de competențe sau abilități ce pot fi ”luate în
considerare”
Forța de achiziție, capacități analitice, gândire analitică / logică, flexibilitate,
cunoștințe de aplicare, metodologie de lucru, dorința de executie, insistența,
capacitatea de a face față presiunii, abilitatea de a apela la consiliere, judecata,
activitatea de relații, capacitatea de a delega, deschidere spre dialog,
disciplină, inițiativă personală, disponibilitatea de a accepta responsabilitatea
personală, empatie, disponibilitatea de acțiune, inteligenta emotionala,
capacitatea de a lua decizii, acțiuni orientate spre rezultate, dorinta de a
experimenta, de recunoaștere a domeniului specific, cunostintele
multidisciplinare, cunoștințe specifice, cunoștințe faptice, efort , gradul de
conștientizare a rezultatelor, gândire holistică, voința de organizare,
seriozitate, credibilitate, disponibilitatea de a ajuta, simtul umorului,
capacitatea de a da un impuls, dorința de a inova, abilități de comunicare,
capacitatea de a gestiona situații conflictuale, rezolvarea conflictelor,
coerență, sociabilitate, abilități conceptuale , abilitatea de a coopera,
creativitate / capacitatea constructivă, capacitatea de discernământ,
orientarea spre client, capacitatea de a învăța, capacitatea de a învăța /
dorința de a învăța, tehnici / tehnici de de învățare, loialitate, cunoașterea
pieței, dezvoltarea personalului, mobilitate, motivare, abordare normativ‐
etică, deschiderea spre schimbare, optimism, abilități de organizare, simțul
datoriei, abilități de gestionare a timpului, de gestionare a comportamentului,
tehnici de prezentare, abilitatea de rezolvare a problemelor, management de
proiect, obiectivitate, asertivitate, auto‐gestionare, dorința de a auto‐reflecta,
independență, angajament social, elocvență, abordare metodologică
sistematică, energie, munca în echipă abilități / preferinta pentru munca în
echipă, dorința de a fi responsabil, simțul responsabilității, apreciere,
fiabilitate, capacitatea de a defini limitele, abilități de comunicare, curaj,
încredere de bază, puterea de a pune lucrurile în practică, dorința de a
reflecta, toleranța la stres emoțional, sprijinirea proiectelor, echilibrul ...

Întrebări despre abilitățile individuale pentru a ajuta femeile să își descopere competențele:
 Când vă apreciază alții suportul? Pentru ce sunteți cunoscută? Ce apreciază ceilalți la
dumneavoastră? Unde și în ce fel de situație e nevoie de sprijinul dumneavoastră?
 Despre ce vă plângeți celorlalți?
 Ce luați de bun și ce vă pare foarte ușor?
 Ce v‐ar placea să faceți mai des?
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 Descrieți circumstanțele în care deveniți entuziastă. Sunt sarcini care vă par mult mai
ușoare decât altele? În ce situații sunteti mai apreciată?
Instrucțiune pentru nevoile individuale de ajutare a femeilor să își descopere competențele:
 Luați în considerare experiența dumneavoastră în domeniul activităților profesionale
(inclusiv voluntariatul). Descrieți mai apoi circumstanțele în care sunteți cel mai eficientă.
Întrebări despre interese pentru a ajuta femeile să își descopere competențele:
 Gândiți‐vă la un moment când ați petrecut o seară interesantă în compania altei persoane.
Despre ce ați vorbit? Despre ce ați fost interesată în mod special?
 Ce subiect ați alege dacă ați avea șansa de a organiza o conferință (pe un subiect ales de
dumneavoastră)?
Întrebări despre calități și interese personale pentru a ajuta femeile să își descopere
competențele:
Imaginați‐vă că este cea de‐a 80‐a aniversare a dumneavoastră si cei mai buni prieteni
pregătesc un discurs despre dumneavoastră.
 Ce v‐ar plăcea să auziți?
 Uitându‐vă în urmă, ce ați regreta că nu ați făcut?
Întrebări orientate spre resurse bazate pe tehnici de interogare sistemică pentru a ajuta
femeile să își descopere competențele:
 Întrebați despre excepții la probleme. De exemplu: „Cât de des/ pentru cât timp/ când/
unde nu a apărut problema?”, „Ce ați făcut dumneavoastră și/sau alții diferit atunci?”,
„Cum puteți repeta ceea ce ați făcut în acea perioadă lipsită de probleme?”.
 Întrebați despre resurse: De exemplu: „Ce ar trebui să rămână așa cum e în viața
dumneavoastră de acum?”, „Ce merge bine? Ce vă place/ apreciați la dumneavostră și la
alții?”, „Ce vă place să faceți? Ce ați putea face să profitați mai mult de situație?”.
 Interogare circulară: De exemplu: „Ce apreciază prietenii dumneavoastră la
dumneavoastră?”, „Un bun prieten vă caută pereche/loc de muncă, ce informații despre
dumneavoastră ar include?”.
Reîncadrarea presupuselor slăbiciuni pentru a ajuta la căutarea competențelor( cf.
programare neuro‐lingvistică)
Fiecare slăbiciune este o resursă în sens invers (acesta nu este un truc retoric!). Cereți‐i femeii
să descrie deficienţele ei. Apoi, găsiți resurse din spatele lor și ajutați‐o să le reinterpreteze ca
puncte forte în loc de o slabiciuni.
Câteva exemple:
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 Întârzierea ‐ prezență puternică pe moment (în detrimentul structurii și programului, dar
cu mare orientare spre procese).
 Perfecționismul ‐ identificarea ridicată cu rezultatul muncii.
 Privirea în ansamblu ‐ capacitatea de a menține o imagine de ansamblu a activității și de a
nu se pierde în detalii.
 Lenea ‐ capacitate mare de a găsi modalități simple (comenzi rapide, un mod de a face
lucruri cu putin efort).

4.3. Conştientizarea propriilor prejudecăţi cu privire la femeile
migrante
Anke Vogel şi Maria Nimmerfall, Frauenservice Graz
Mar Camarasa i Casals și Laura Sales Gutiérrez, Fundaţia Femeilor Surt
După cum am menţionat anterior (vezi paginile 17‐19), lucrul profesionist cu migranţii necesită
o privire atentă asupra amprentei lăsate de propria cultură ca rezultat al socializării; fiecare
societate este imprimată de propria cultură şi de propriile norme culturale, care afectează şi
construiesc viaţa socială şi relaţiile sub anumite paradigme. Prin acest lucru, fiecare societate şi
grup social dezvoltă stereotipurile colective proprii legate de propria cultură/etnie/origine
precum şi de cele ale altor culturi/etnii/origini diferite.
Stereotipurile sunt “scurtături” cognitive (Kubik, 2010) puse pe seama unei mostre de calităţi
ale unui grup de persoane, ignorând diversitatea membrilor acestuia. Exagerarea acestor
stereotipuri şi atribuirea acestora la o scară mai mare, tuturor membrilor unui grup, le
transformă în prejudecăţi. Drept urmare, o prejudecată ajunge mai departe decât
stereotipurile, deoarece implică o atitudine ostilă şi indoielnică faţă de orice persoană ce
aparţine unui grup doar datorită apartenenţei la acel grup (Allport, 1954).
Prejudecăţile stereotipizate sunt dificil de abordat deoarece ele sunt simple şi uşor de
transmis. Acestea persistă de obicei, pentru o perioadă îndelungată de timp, chiar şi fără
existenţa contactului sau interacţiunii între diverse grupuri sociale. În acest mod, noi, ca
indivizi şi profesionişti într‐o anumită cultură şi grup social, putem, de asemenea, transmite
sau acţiona conform cu prejudecăţile stereotipizate fără a le pune la îndoială sau chiar şi fără a
avea vreun contact cu membrii grupului social, cultural sau etnic în cauză.
Drept urmare, profesioniştii care lucrează cu femeile migrante trebuie să fie conştienţi de
propriile „imagini din minte” legate de femeile migrante şi să pună la îndoială propriile
prejudecăţi în ceea ce le priveşte (de exemplu sărăcia, lipsa educaţiei, valori puternic
patriarhale, motivaţie de muncă scăzută).
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Cum putem deveni conştienţi de propriile prejudecăţi faţă de femeile
migrante?
Identificarea şi acceptarea proprile prejudecăţi şi stereotipuri poate fi un proces dificil. Mai jos
este o colecţie de sfaturi practice de luat în considerare în momentul intervenţiei cu femeile
migrante, precum şi trei exerciţii care pot fi utile profesioniştilor pentru a deveni conştienţi de
propriile prejudecăţi faţă de femeile migrante.
În ceea ce priveşte intervenţia, este important să:
 Consideraţi femeile migrante ca indivizi, nu ca membre ale unei culturi, ţări, religii, etc.
 Permiteţi femeilor migrante să se exprime cu privire la situaţia şi nevoile lor fără a le lua de
bune.
 Evitaţi interpretările simplistice ale realităţii pe care le asociem cu o minoritate etnică sau
culturală.
 Evitaţi atituidinile paternale. Între utilizatori şi profesionişti ar trebui promovate relaţiile
egale. Încercaţi să promovaţi capacitatea femeilor de a alege pe cont propriu şi trataţi‐le ca
pe nişte adulţi.

Exerciţii pentru conştientizarea propriilor prejudecăţi şi stereotipuri
Primul exerciţiu: Îmaginarea vieţii unei femei migrante
Imaginaţi‐vă o femeie numită Miriam. Ea locuişte în oraşul dumneavoastră de un an. Încercaţi
să descrieţi povestea imigrării sale şi viaţa sa de zi cu zi în ţara gazdă:
 De unde provine Miriam?
 De ce a plecat din ţara ei?
 De ce a venit în ţara dumneavoastră?
 O cunoaşteţi? De ce? De ce nu?
 Este educată? Ce fel de educaţie are?
 Cum îşi petrece zilele?
După aceea, comparaţi şi discutaţi despre povestea dumneavoastră cu poveştile colegilor.
Aceste întrebări v‐ar putea fi de folos: La ce fel de femeie migrantă v‐aţi gândit? Este săracă,
bogată, necăsătorită, căsătorită, bine educată, nu prea bine educată? O femeie de culoare din
Africa sau din Statele Unite? O femeie ce poartă batic?

Al doilea exerciţiu: Îmaginaţi‐vă ca fiind o femeie migrantă
Imaginaţi‐vă ca fiind o femeie migrantă care vizitează instituţia în care lucraţi dumneavoastră.
Notaţi sentimentele pe care le aveţi atunci când treceţi prin locul dumneavoastră de muncă:

 La ce “vă” aşteptaţi?
 Ce “vă” place?
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 Ce nu “vă” place?
 “Vă” simţiţi binevenită?
După aceea analizaţi‐vă propriile gânduri descrise la primul exerciţiu.

Al treilea exerciţiu: Stereotipuri despre femeile migrante
Sunteţi sau nu de acord cu afirmaţiile următoare despre femeile migrante? De ce?





Nu vor să se integreze în societatea noastră.
Preferă să trăiască conform rolurilor tradiţionale ale femeilor.
Nu sunt bine educate.
Nu sunt conştiente de egalitatea de gen.

După ce vă gândiţi la aceste afirmaţii, reflectaţi la aceste întrebări:
 Ce dovezi aveţi pentru a vă susţine opiniile (cercetare, surse credibile)? Sau percepţia
dumneavoastră e bazată pe opinii anterioare sau pe consensul social privind modul
oamenilor de a fi?
 Asociaţi unele dintre aceste afirmaţii cu femeile dintr‐o anumită ţară de origine?
 Câte femei migrante cunoaşteţi?
Notă: Afirmaţiile anterioare pot fi adaptate la cele relevante stereotipurilor locale din fiecare
zonă.

4.4. Lucrul cu chestionarul Forward şi cu harta de competenţe
Direcţii generale pentru folosirea chestionarului Forward








Chestionarul poate fi folosit la nivel personal sau de grup. Cel de grup este cadrul descris
în instrumentul „Chestionarul şi harta de competenţe Forward” din Setul de instrumente.
Cu toate acestea, susţinerea individuală este indispensabilă pentru asigurarea faptului că
fiecare participant înţelege chestionarul şi este capabil să ofere răspunsuri informate.
Pe cât posibil, chestionarul ar trebui distribuit femeilor în limba lor maternă. În acest sens,
din munca colaborativă a partenerilor au apărut versiuni ale chestionarului. Toate sunt
disponibile pe site‐ul proiectului http://www.forwardproject.eu.
Folosirea chestionarului în limbi diferite oferă, de asemenea, o oportunitate de învăţare
pentru femei pentru a compara versiuni şi pentru a învăţa limba ţării gazdă sau alte limbi.
Această opţiune este rodnică mai ales atunci când chestionarul este folosit la nivel de grup
deoarece grupul poate oferi oportunitatea de discuţie şi învăţare mutuală.
Realizarea unui chestionar în şapte limbi care poate fi utilizat în diferite ţări europene şi de
către femei migrante diferite este o sarcină provocatoare. Parteneriatul încurajează
adaptarea chestionarului la nevoile şi cerinţele fiecărui nivel şi grup ţintă. În acest sens,
câteva reformulări minore, comentarii şi exemple specifice adaptate contextului local ,pot
contribui la gradul de utilizare al chestionarului. Următoarele elemente ar trebui luate în
considerare:
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Câteva din întrebările (de exemplu, 14 sau 31) reflectă o înţelegere vestică a planificării
orientate spre scop ceea ce poate să nu fie util în alte contexte. Acest lucru ar trebui
luat în considerare în momentul distribuirii chestionarului.
Experienţele replicate în chestionar încearcă să reflecte experienţe comune ale
femeilor migrante aşa cum au fost ele identificate în timpul cercetării pentru proiect.
De exemplu, referinţe la prepararea mâncării şi întâlnirea unui nou mediu sunt două
experienţe comune ale unei mari proporţii a femeilor migrante. Cu toate acestea,
aceste experienţe pot varia în fucţie de contextul loocal şi de diversitatea femeilor;
schimbarea exemplelor poate creşte gradul de utilizare al chestionarului.

 Harta rezultan
 tă a competenţelor ar trebui întotdeauna analizată cu fiecare femeie migrantă pentru
a confrunta punctele ei de vedere privind rezultatele şi pentru a revizui acele întrebări
şi rezultate care ar putea fi percepute ca fiind necorespunzătoare percepţiei ei.
La nivel de grup, facilitatorul poate decide să împartă munca asupra chestionarului în câteva
sesiuni. Câteva posibilităţi sunt:
 Alegerea unui set specific de întrebări ce acoperă o competenţă (de exemplu:
comunicarea) sau un set de competenţe (de exemplu: competenţe personale). După
prezentarea definiţiei competenţei/ competenţelor, selectarea acestor întrebări poate
ajuta participanţii să înţeleagă mai bine conceptul şi să îl asimileze referitor la propria
experienţă.
 Pregătirea unei versiuni mai scurte a chestionarului, încluzând o întrebare pentru
fiecare competenţă. Facilitatorii pot selecta cele mai relevante întrebări be baza
secţiunii Material suport pentru facilitatori: Elemente ale competenţei evaluate la
fiecare întrebare, inclus în setul de instrumente.
Într‐un cadru de validare, chestionarul are un grad de folosinţă redus ca fiind singurul
instrument de evaluare a competenţelor. E mai bine înţeles ca un instrument de auto‐reflecţie
care trebuie combinat cu alte instrumente şi cu portofoliul în sine. Din acest motiv nu este
recomandat ca harta de competenţe să fie direct ataşată portofoliului.

Chestionarul Forward: un instrument flexibil
Chestionarul Forward şi harta de competenţe reprezintă un instrument foarte flexibil ce
permite o utilizare diferită de către practicieni care, în funcţie de nevoi, timp disponibil sau
tipul de serviciu oferit, îl pot folosi în cel mai potrivit mod.
Drept urmare, e posibil să satisfacă câteva nevoi şi cerinţe:
 Facilitarea descoperirii, apariţiei şi recunoaşterii competenţelor dobândite de femeile
migrante care participă la diferite programe(îndrumare profesională, întegrare activă pe
piaţa muncii, analiză profesională, etc).
 Activarea unui proces de reflecţie şi autoevaluare a competenţelor dobândite pentru a se
poziţiona mai eficient cu privire la viitoare alegeri.
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 Desoperirea şi recunoaşterea punctelor forte şi a slăbiciunilor femeilor pentru a le
îmbunătăţi alegerile în căile de formare.
 Actualizarea propriei imagini prin construirea unui profilul de competenţe care ia în
considerare definiţia profilului profesional.

Exemple de moduri de utilizare a chestionarului în programe specifice
Chestionarul Forward poate fi introdus în modalităţi diferite în cadrul îndrumării în carieră şi al
programelor de împuternicire precum şi în contexte educaţionale şi de formare.
Printre activităţile proiectului Forward, parteneriatul a reuşit să testeze câteva modalităţi în
care poate fi utilizat chestionarul, dovedind astfel eficienţa şi versatilitatea instrumentului.
Câteva exemple sunt prezentate mai jos:

Folosirea chestionarului Forward pentru îndrumare în carieră, evaluare şi
grupuri de formare
Chestionarul Forward poate fi distribuit femeilor ca parte a abordării bazate pe competenţe, ca
o formă de a ajunge mai adânc în conceptul de competenţă.
După o scurtă introducere, facilitatorul ar trebui să scoată în evidenţă natura calitativă şi de
auto‐evaluare a instrumentului, să clarifice scopul acestuia şi să exemplifice metodologia. Să
distribuie chestionarul şi să ceară completarea lui individuală, fie în sala de clasă sau în general
ca temă de casă. Timpul dedicat răspunderii la chestionar va varia pentru fiecare femeie.
Odată completat, chestionarul va fi raportat la următoarea întâlnire de grup.
Fişele pentru femei, inclusiv rezultatele chestionarului şi harta de competenţe (fişele 4 şi 6) pot
fi o incredibilă sursă de comparaţie între femeile care împărtăşesc căi similare. Aceată fază de
discuţii şi reflecţie în cadrul grupului (care poate fi de asemenea folosită în întălnirile faţă în
faţă) reprezintă o sursă de îmbogăţire pentru fiecare femeie deoarece oferă mai multe
elemente pentru determinarea nivelului efectiv de competenţă.
Fişa 3, punctele pentru fiecare răspuns, vor fi în mod special de ajutor pentru femeile migrante
pentru a interpreta şi pentru a discuta despre hărţile de competenţe deoarece explică
elementul specific al competenţei abordat la fiecare întrebare.
Câteva întrebări utile pentru a le ghida discuţiile ar putea fi: Cred că harta de competenţe le
reflectă cu precizie nivelul unei competenţe specifice? Şi cel al colegelor de clasă? De ce? Cum
ar demonstra acest lucru?
La sfârşitul schimbului, fiecare femeie e rugată să schiteze o hartă a competenţelor, ca rezultat
al negocierii de grup şi al acceptării, recunoaşterii şi îmbunătăţirii competenţelor. Deviaţiile
(dacă au un nivel mai mare sa mai mic al competenţei) comparate cu rezulatele chestionarului
completat vor fi, în acest fel, justificate de intenţia de a da o direcţie căii de creştere şi/sau
schimbării profesionale.
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Folosirea chestionarului Forward în acest context poate fi exemplificat prin abilitatea de
consolidare a procesului de împuternicire prin comunicare, raportare, comparare şi negociere
de grup.

Folosirea chestionarului Forward în programele individuale de consiliere în
carieră şi metodologiile de balanţă a competenţelor (bilan de compétence)
În cadrul consilierii individuale în carieră şi a metodologiilor de balanţă ale competenţelor
(bilan de compétence), chestionarul Foward poate fi oferit ca modalitate de consolidare a
capacității femeilor de a reflecta, de a recunoaște și actualizare a competențele lor
După descrierea scopurilor şi a întelesului chestionarului, facilitatorul îl distribuie în rândul
femeilor pentru a fi completat independent acasă.
Întoarcerea la nivelul interviului individual va fi o oportunitate de discutare a zonelor care au
provocat cel mai mare interes sau cea mai mare preocupare pentru femei, drept urmare
oferind oportunitatea de a îmbunătăţi procesul de analiză şi de a‐l plasa în cadrul experienţei
de viaţă şi a domeniilor de competenţă. În mod special, când vine vorba despre femeile care au
oportunităţi limitate pentru o discuţie liberă, este recomandată alocarea unui timp mai
îndelungat pentru faza de descoperire şi auto‐recunoaştere.
Cadrul individual permite, de asemenea, femeilor să confrunte, într‐un mod mai vizat,
stereotipurile care au un impact asupra construcţiei propriilor imagini, precum şi construcţia
imaginii pe care o au în legătură cu mediul.
Într‐o manieră complet în oglindă, folosirea pentru femeile care au avut deja experienţe cu
confruntări, drept urmare s‐au obişnuit cu ele ca şi consecinţă, este utilă mai ales în grupuri
colegiale.
În această modalitate de folosire a chestionarului Forward, negocierea rezultatului este o
oportunitate de examinare a situaţiilor şi a exemplelor precum şi de expunere a complexităţii
şi multiplicării circumstanţelor în care competenţele sunt îmbogăţite. Din nou, vor fi scoase în
evidenţă stereotipurile şi criticile. Negocierea în acest caz, este aproape un dialog cu ele înşişi,
prin rolul oglinzii şi prin simularea consilierului îndrumător.
Harta competenţelor va fi dată la sfârşitul acelui interviu pentru a reflecta în totalitate ceea ce
femeia recunoaşte în ea însăşi. Domeniile de excelenţă precum şi acele domenii de
îmbunătăţit, pot fi incluse în planul personal de acţiune.
În acest caz, chestionarul Forward e recunoscut ca activator al autonomiei, luării de decizii şi
al împuternicirii.

4.5. Folosirea portofoliului Forward
Laura Sales Gutiérrez şi Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
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Cu contribuţia partenerilor Forward
Următoarele pagini includ câteva direcţii de orientare pentru profesionişti pentru susţinerea
femeilor mingrante în elaborarea portofoliului lor de competenţe.
După cum a fost descris în capitolul 3, portofoliul de competenţe Forward este un instrument
destinat femeilor migrante pentru colectarea informaţiilor relevante proiectelor lor personale
de angajare şi incluziune socială.
Documentul este bazat pe formatul Europass, dar a fost adaptat la caracteristicile procesului
Forward. Direcţiile de orientare pentru facilitatori şi participanţi sunt de asemenea adaptări
ale materialelor Europass, dar iau în considerare şi rezultatele testelor pilot desfăşurate în
timpul proiectului în ţările partenere.11
Există două şabloane disponibile ale portofoliului de competenţe Forward:
1. Portofoliul dumneavoastră de competenţe ‐ pregătirea ciornei dumneavoastră (vezi setul
de instrumente Forward).
Acest şablon a fost creat pentru a fi tipărit şi distribuit femeilor pentru a le oferi posibilitatea
de a pregăti prima ciornă a portofoliului.
Este recomandat ca femeile, individual sau în grup, să scrie prima dată portofoliul pe hârie,
pentru a putea face notiţe şi comentarii în clasă sau în timpul sesiunilor de îndrumare cu
facilitatorul/tutorele.
Acest şablon include scurte direcţii de orientare pentru femei, pentru a le ajuta să înţeleagă
conţinutul fiecărei secţiuni.
Paginile din secţiunile 2‐6 pot fi tipărite de câte ori e nevoie pentru a include toată experienţa,
educaţia, formarea şi competenţele pe care le au.
2.Şablonul digital al portofoliului de competenţe
Acest şablon este disponibil pe website‐ul proiectului ca document în format Word:
http://www.forwardproject.eu.
Acest şablon include toate secţiunile portofoliului dar fără instrucţiuni. Recomandăm folosirea
lui atunci când pregătiţi versiunea finală a portofoliului de competenţe.
Formatul este creat pentru a fi folosit ca fişier digital, dar poate fi de asemenea tipărit.
Participanţii pot adăuga sau şterge secţiuni sau căsuţe dacă consideră necesar.

11

Formatul Europass este folosit sub recunoaşterea sursei (© European Union) şi a adresei web
(http://europass.cedefop.europa.eu). PAşaportul Lingvistic Europass este folosit sub recunoaşterea
surselor(©
European
Union
and
Council
of
Europe)
şi
a
adreselor
web
(http://europass.cedefop.europa.eu şi http://www.coe.int/portfolio).
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Integrarea portofoliului în procesul Forward
Construcţia portofoliului este un proces în plină desfăşurare, transversal pe parcursul
întregului workshop şi nu reprezintă o activitate izolată. Setul de instrumente Forward conţine
numeroase instrumente utile scestui scop, dar următoarele sunt în mod special relevante:
 Toate instrumentele din faza 2, secţiunea 1: „Transferarea de la resurse personale la
competenţe” are ca scop dezvoltarea, identificarea si formarea competenţelor femeilor.
 Cele 3 competenţe din faza 3, dar în mod special „Pregătirea portofoliului individual” are
ca scop ajutarea facilitatorilor să dedice timp pe parcursul întregului proces al susţinerii
femeilor în elaborarea portofoliului individual (în special secţiunea despre competenţe).
 Instrumentul individual “Interviul de la mijlocul cursului” este util pentru identificarea de la
caz la caz a nevoilor particulare ale femeilor şi pentru susţinerea lor în identificarea
dovezilor documentate relevante construirii portofoliului lor.

Recomandări generale pentru facilitatori
 Facilitatorul poate oferi suport femeilor atunci când îsi pregătesc portofoliul individual sau
în grupe. Combinarea celor două cadre poate fi foarte productivă.
 Este recomandat în mod special ca femeile să citească prima dată şi să completeze
şablonul pe hârtie( cu instrucţiuni şi sfaturi scurte) pentru a transfera mai apoi informaţia
pe computer.
 Facilitatorul trebuie să citească cu grijă şi să fie familiar cu şablonul şi cu instrucţiunile.
Instrucţiunile şi sfaturile oferite femeilor sunt de asemenea foarte utile facilitatorilor.
Aceste instrucţiuni se referă la folosirea portofoliului în limba engleză şi în contexte de
vorbire a limbii engleze. E recomandată referirea la instrucţiunile specifice Europass
disponibile
în
fiecare
limbă
şi
stat
membru
UE,
la
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum‐vitae/templates‐
instructions
 Tipăriţi câte pagini sunt necesare pentru secţiunile 2‐6 şi distribuiţi‐le femeilor pentru a se
simţi comod pentru a pregăti câte ciorne e nevoie.

 La fel ca şi la chestionarul Forward, atunci când femeile migrante nu vorbesc foarte fluent
limba ţării gazdă, ar putea decide să completeze portofoliul de competenţe Forward în
lima lor maternă. În acest sens, munca comună a parteneriatului a rezultat în versiuni ale
portofoliului în şapte limbi: engleză, finlandeză, germană, italiană, lituaniană, română şi
spaniolă. Toate sunt disponibile pe website‐ul proiectului: http://www.forwardproject.eu.
 Vă rugăm să ţineţi minte că portofoliul de competenţe nu este un CV care poate fi utilizat
direct în căutarea unui loc de muncă şi trimis angajatorilor. În schimb, este un instrument
de reflecţie pentru femei pentru a identifica şi colecta toate experienţele, competenţele, şi
documentele lor doveditoare. După acest proces, scrierea unui CV pentru un anumit loc de
muncă va presupune selectarea şi adaptarea acelor elemente ale portofoliului care sunt
relevante poziţiei respective. De exemplu, portofoliie individuale pot fi foarte utile la
workshop‐urile de căutare a unui loc de muncă.

65

Structura portofoliului de competenţe Forward
Şablonul portofoliului de competenţe Forward urmăreşte structura Europass, prezentând
unele modificări pentru adaptarea lui la experienţele particulare ale femeilor migrante.
Portofoliul de competenţe Forward include următoarele secţiuni:
 Secțiunea 1. Informații personale.
 Secțiunea 2. Experiență (incluzând nu doar munca plătită ci și experiența neplătită de
expemplu în cazul îngrijirii de persoane, participarea în comunitate sau chiar procesul de
migrație în sine).
 Secțiunea 3. Educație și formare.
 Secțiunea 4. Competențe. Inventar detaliat al abilităților și competențelor dobândite în
timpul formării, la locul de muncă și adaptat la clasificarea Forward bazată pe competențe
(de bază, personale, sociale și meta‐competențe) și contextualizarea dobândirii fiecărei
competențe.
 Secțiunea 5. Pașaportul lingvistic. Descrierea abilităților lingvistice (limba maternă,
abilități în limba tării gazdă și în alte limbi) bazată pe structura pasaportului lingvistic
Europass.
 Secțiunea 6. Dovezi. Tabel ce include o listă de documente ce dovedesc competențele
 Secțiunea 7. Alte informații.
 Secțiunea 8. Anexe.
Facilitatorul poate decide să aducă modificări structurii şi secţiunilor portofoliului, pentru a fi
mai potrivite cerinţelor pieţei locale a muncii sau nevoilor individuale.De exemplu, daca un
individ încă are experienţă de viaţă/profesională limitată, se pot descrie mai întâi educaţia şi
formarea.
În mod similar, este posibil să nu fie întotdeauna recomandată colectarea tuturor
experienţelor şi competenţelor individului în portofoliu. Facilitatorul ar trebui să susţină
femeile să îşi analizeze scopurile şi să aranjeze informaţiile relevante în ordinea priorităţilor.

Direcţii de orientare specifice pentru secţiunile 2 (experienţă) şi 3
(educaţie şi formare)
Femeile migrante tind să se concentreze doar pe experienţa lor profesională şi de formare în
ţara gazdă. Ele ar trebui încurajate să reflecteze la toate experienţele lor ca şi continuum,
inclusiv procesul de migraţie în sine.
Facilitatorul ar trebui să susţină femeile în aşa fel încât prezentarea informaţiilor să fie în
concordanţă cu cerinţele pieţei muncii locale.
Referitor la cursurile de formare, urmărirea echivalentelor internaţionale poate fi o sarcină
foarte provocatoare. Următoarea resursă despre ISCED (Standardul Internaţional de Clasificare
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a Educaţiei) conceput de UNESCO se poate dovedi a fi folositor facilitatorilor:
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97‐en.pdf

Direcţii de orientare spcifice pentru secţiunea 4: competenţe
Această secţiune este dedicată abilităţilor şi competenţelor dobândite pe parcursul vieţii şi al
carierei dar care nu sunt neaparat dovedite prin certificate şi diplome formale. În alte cuvinte,
scopul este de a oferi imaginea completă cu privire la abilităţile şi competenţele dobândite atât
în cursul educaţiei şi al formării cât şi într‐o manieră informală sau non‐formală (în activităţi
ocupaţionale, de petrecere a timpului liber sau familiale). Aici se include, bineînţeles,
experienţa migraţiei cu toate fazele ei (plecare, călătorie, stabilire).
Titlurile descriu cele câteva tipuri de competenţe ale clasificării Forward.
Vă rugăm să vă referiţi la lista completă şi la definiţii drept ghid:
 Competenţe de bază (fără limbi şi comunicare, care sunt acoperite în secţiunea
următoare a portofoliului).
 Competenţe personale.
 Competenţe sociale.
 Meta‐competenţe.
Facilitatorii vor considera utile materialele din Manualul şi Setul de instrumente Forward care
ajută atât facilitatorii cât şi femeile migrante să identifice competenţe. Capitolul 4.2 („Cum să
recunoşti competenţele în timpul monitorizării femeilor”) oferă direcţii de orientare utile
pentru facilitatori, iar la fel se întâmplă cu instrumentele individuale din Setul de instrumente
Forward, în timp ce jurnalul de învăţare a competenţelor, de exemplu, poate fi un instrument
foarte util de suport pentru femei în momentul completării portofoliului.
Coloana din dreapta a tabelelor de competenţe este un spaţiu unde femeile pot explica
contextul în care a fost dobândită fiecare competenţă pe parcursul vieţii lor, spre exemplu,
locurile şi activităţile specifice care au condus la dobândirea fiecărei competenţe.
Participantele ar trebui încurajate să îşi analizeze experienţele pentru a creşte vizibilitatea
competenţelor lor. Cu toate acestea, nu toate competenţele vor fi relevante pentru femei şi
drept urmare acestea pot fi omise atunci când nu e nimic relevant de spus.

Direcţii de orientare specifice pentru secţiunea 5: Paşaportul lingvistic
Această secţiune este bazată pe structura Paşaportului Lingvistic Europass. Pentru fiecare
limbă femeile sunt rugate să descrie următoarele:
 Numele limbii
 Autoevaluarea abilităţilor limbii, o grilă folosită pentru prezentarea Nivelelor
Lingvistice Europene (CEFR) la diferite abilităţi lingvistice (ascultare, citire, interacţiune
şi producere orală şi scris ). Vă rugăm să vă referiţi la fişa “grila de autoevaluare
lingvistică” pentru mai multe detalii.
 Diplomă(e) sau certificat (e) care atestă abilităţile lingvistice.
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 Experienţă (e) lingvistică. Acest spaţiu poate fi folosit pentru a include orice fel de
experienţe de dezvoltare lingvistică, atât în ţara de proveienţă cât şi în ţara gazdă, în
trecut sau în prezent. La fel ca în secţiunea 4 pentru competenţe, acesta este spaţiul
pentru explicarea contextului în care a fost dobândită fiecare competenţă pe parcursul
vieţii lor, de exemplu, locurile şi activităţile specifice care au condus la dobândirea
fiecărei competenţe.
Femeile ar trebui încurajate să descrie întregul capital lingvistic, inclusiv gradul de cunoaştere
al limbii ţării gazdă.
Ar trebui luate în considerare atât experienţa din ţara gazdă cât şi cea dobândită în decursul
experienţei migraţiei.

Direcţii de orientare specifice pentru secţiunea 6: Dovezile
Această secţiune include o listă cu documentele justificative care dovedesc deţinerea unei
competenţe specifice şi care sunt furnizate ca anexe la portofoliu.
Pentru fiecare dovadă ar trebui menţionat numele documentului împreună cu o scurtă
descriere a conţinutului lui şi a competenţelor pe care le dovedeşte.

Direcţii de orientare specifice pentru secţiunea 7: Alte informaţii
Această secţiune permite introducerea altor informaţii relevante. Acest lucru poate varia în
funcţie de femeie dar câteva exemple ar putea fi: alte certificate, permis de conducere,
publicaţii sau cercetări, apartenenţă la organizatii profesionale etc.

Recomandări generale pentru pregătirea versiunii digitale (fişier pentru
computer):
 Păstrarea font‐ului şi a layout‐ului sugerat.
 Păstrarea textului din coloana stângă.
 Evitarea sublinierii sau scrierea propoziţiilor cu majuscule sau îngroşat: afectează
lizibilitatea documentului.
 Nedespărţirea în două pagini a unui paragraf ce are un singur titlu (ex: lista cursurilor de
formare)‐ pentru a evita folosirea comenzii ‘page break’ în softul de procesare a textului.
 Pentru a inversa ordinea titlurilor, folosiţi comanda ‘copiere/lipire’ în softul de procesare a
textului.
 Pentru a şterge orice titlu (ex: competenţe specifice daca nu poate fi oferită nicio
informaţie) folosiţi comanda tăiere în softul de procesare a textului.
 Puteţi reproduce orice tabel (folosind comanda ‘copiere/lipire’ în softul de procesare a
textului) de câte ori este nevoie.
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4.6. Facilitarea validării învăţării formale, non‐formale şi
informale a femeilor migrante
Maria Toia, IREA
Laura Sales Gutiérrez şi Mar Camarasa i Casals, Fundaţia Femeilor Surt

Validarea competenţelor: de ce, cum?
După cum este descris în cadrul conceptual al proiectului (vezi secţiunea 2.1), validarea
rezultatelor învăţării este confirmarea de către un organ abilitat a faptului că abilităţile,
cunoştinţele şi/sau competenţele dobândite de indivizi în cadre formale, non‐formale sau
informale au fost evaluate conform unor criterii predefinite şi sunt în concordanţă cu cerinţele
unui standard de validare. Validarea de obicei duce la certificare.
În acest capitol dorim să asisităm practicienii să susţină femeile migrante în procesul de
obţinere a validării şi a certificării abilităţilor, cunoştinţelor şi experienţelor pe care le‐au
dobândit în contexte de învăţare formale, non‐formale şi informale. Este esenţial ca toate
competenţele valoroase şi utile să fie recunoscute şi formalizate, ca mod eficient de
îmbunătăţire a integrării pe piaţa muncii şi de incluziune socială.
Migranţii şi refugiaţii sunt un grup ţintă relevant pentru validare, deoarece se poate ca ei să fi
dobândit abilităţi şi competenţe în ţara de provenienţă care nu sunt suficient recunoscute în
ţara gazdă, fapt care împiedică integrarea lor pe piaţa muncii. Femeile migrante sunt dublu
vulnerabile faţă de această lipsă de recunoaştere deoarece, ca femei, competenţele care ar fi
putut fi dobândite în sarcini feminine neplătite de îngrijire, de exemplu, rămân prea puţin
recunoscute din punct de vedere social.
Mai mult, migranţii întâmpină de asemenea dificultăţi în recunoaşterea deplină a calificărilor
formale în ţara gazdă (Duchemin, Hawley, 2010). Aceasta este o problemă gravă pentru mulţi
migranţi, mai ales pentru cei care au studii universitare, deoarece lipsa recunoaşterii
promovează tendinţa actuală de angajare pe nedrept în slujbe slab plătite.
Practicienii ar trebui să fie complet familiarizaţi cu procedurile şi resursele disponibile pentru
recunoaşterea calificărilor formale dobândite de femeile migrante în ţările lor şi să le ofere
suportul necesar pentru a obţine această recunoaştere. Cu toate acestea, aceasta nu este
întotdeauna cea mai eficientă procedură din diverse motive. După cum se poate observa din
cercetarea făcută în timpul proiectului, procedurile lungi, obositoare şi costisitoare de
recunoaştere a calificărilor formale pot împiedica de fapt scopurile pe termen scurt ale
femeilor de angajare sau înscriere la programe de formare. Şi din acest motiv, validarea
competenţelor, chiar dacă implică sau nu recunoaşterea oficială, este un mod de a explora şi
de a promova integrarea pe piaţa muncii şi incluziunea socială a femeilor migrante. Proiectul
Forward, a căutat parţial să pună în practică această idee prin oferirea unei validări şi a unei
recunoaşteri neoficiale a competenţelor femeilor migrante de către o comisie de experți
externi.
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Atunci când vorbin despre validarea competenţelor femeilor migrante, pot fi notate câteva
beneficii directe şi indirecte:
 Motivaţia participanţilor de a accesa oportunităţi de validare poate reprezenta un traseu
într‐o cale de învățare pe tot parcursul vieții, în locuri de muncă, sau pur și simplu un
mijloc de a obține rezultate mai "soft", cum ar fi creşterea auto‐conștientizării și a stimei
de sine (Duchemin, Hawley, 2010).
 Validarea competenţelor dobândite îi ajută pe cei excluşi din societate să se reintegreze pe
piaţa muncii şi în societate în general (Otero, McCoshan, Junge, 2005).
 Pentru imigranţi şi refugiaţi identificarea şi validarea competenţelor din experienţele
anterioare de învăţare şi/sau profesionale pot preveni rasismul şi discriminarea (Comisia
Europeană, 2009).
 Recunoaşterea rezultatelor învăţării non‐formale şi informale devine un real mecanism de
integrare socială şi profesională, mai ales dacă procedura de recunoaştere poate fi
finalizată într‐o perioadă scurtă de timp (Werquin, 2010)..
 Accesul la angajare este centrul integrării reuşite (Match, 2011).

Paşi ai procesului de validare: diferitele abordări în Europa
După cum a fost descris în cadrul conceptual al proiectului (vezi capitolul2), procedurile şi paşii
procesului de validare pot fi diferiţi de la o ţară la alta, în funcţie de reglementările formale şi
de diferitele organe implicate în procesul de validare şi certificare precum şi de
reponsabilităţile acestora. În unele ţări întregul proces de validare şi certificare este făcut de
către centrul de evaluare şi certificare de competenţe (ex. România) în timp ce în alte ţări rolul
de certificare îl au organisme externe (Franţa, Olanda, etc.). Drept urmare, în funcţie de aceste
elemente, paşii urmăriţi în desfăşurarea procesului vor fi diferiţi.
În mod similar, rolurile practicienilor validării sunt diferite. În unele ţări, un consilier în carieră
sau un evaluator de competenţe poate asista clientul doar în prima fază sau în primele faze de
informare, identificare sau documentare, în timp ce în alte ţări consilierul în carieră sau
evaluatorul de competenţe poate executa întregul proces de validare iar organismul extern
oferă doar certificarea (Sava and Craşovan, 2013).
Drept urmare, organismele diferite diferenţiază trei sau patru paşi ai procesului de validare şi
certificare în conformitate cu accentul pus pe diferitele părţi împreună cu continuumul
procesului şi logica sa de funcţionare. Aşadar, de exemplu, CEDEFOP şi Consiliul
European(2012) disting patru faze: (1) identificarea, (2) documentarea, (3) evaluarea formală,
(4) recunoaşterea care conduce la certificare (Council of Europe, 2012, p.17).
OECD (Werquin, 2010, p.8) diferenţiază: “primul pas este identificarea şi documentarea‐
identificarea lucrurilor pe care o persoană le ştie sau le poate face şi inregistrarea lor. Acesta
este un stadiu personal, posibil cu îndrumare. Cel de‐al doilea pas este stabilirea lucrurilor pe
care o persoană le ştie sau le poate face. Acesta poate fi un stadiu de autoevaluare (cu sau fără
feedback) sau, în cazul în care există o formalizare semnificativă, poate implica bazarea pe un
evaluator extern. Cel de‐al treilea pas este validarea ‐ stabilirea faptului că acele lucruri pe care
o persoană le ştie sau le poate face corespund anumitor cerinţe, puncte de referinţă sau
standarde. În acest stadiu este stabilit un nivel de performanţă şi este nevoie de o a treia
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persoană. Cel de‐al patrulea pas este certificarea‐ afirmarea faptului că ceea ce o persoană ştie
şi poate face satisface anumite cerinţe şi acordarea unui document justificativ în acest sens.
Acest lucru necesită implicarea unei autorităţi acreditate pentru certificarea performanţei şi
posibil nivelul acesteia. Ultimul pas este recunoaşterea socială‐ acceptarea de către societate a
semnelor în legătură cu ce ştie sau poate să facă o persoană. În cele din urmă, ar fi posibil ca
un proces de recunoaștere să furnizeze calificări pe deplin echivalente cu cele obținute de prin
învățare formală. ”
La nivel UE, acordul privind Principiile Europene Comune de Identificare şi Validarea a Învăţării
Non‐formale şi Informale (2004) şi următoarele Direcţii Europene de Orientare pentru
Validarea Învăţării Non‐formale şi Informale(2008) au iniţiat un proces de validare în masă în
Europa. Din 2004 aceste principii (vezi secţiunea 2.1 pentru un rezumat) au fost folosite în ţări
ca referinţă pentru dezvoltări naţionale. Ar trebui de asemenea luat în considerare faptul că
procedurile existente sunt disponibile momentan doar pentru cetăţenii ţărilor sau pentru
cetăţenii UE, migranţii fiind omişi.

Cum poate contribui proiectul Forward la validarea competenţelor
femeilor migrante din Statele Membre UE?
Luând în considerare diferitele clasificări şi diferenţieri ale paşilor de urmat într‐un proces de
validare şi certificare, e imposibil de oferit un cadru valid util pentru diferitele realităţi
naţionale. Cu toate acestea, promovarea validării competenţelor femeilor migrante a fost
preocuparea de bază a proiectului Forward, sensibilizându‐i pe cei care fac politici şi pe
funcţionarii publici, promovând susţinerea implementării proceselor de validare acolo unde nu
există sau consolidarea, eficientizarea şi punerea lor la dispoziţia migranţilor în rest. Pe lângă
acestea, proiectul şi materialele Forward au încercat să promoveze recunoaşterea socială
generală a competenţelor femeilor migrante precum şi o validare informală (verbală) a
competenţelor femeilor migrante de către o comisie externă de experţi.
În paralel, materialele Forward au fost concepute cu o dimensiune europeană care poate fi
integrată în proceduri de validare în vigoare sau viitoare cum ar fi:
 Lista de competenţe Forward şi definiţiile acestora includ competenţe definite în cadrul EU
 Portofoliul de competenţe Forward este bazat pe cadrul, structura şi conceptele CV‐ului şi
al Paşaportului Lingvistic Europass.
Metodologia Forward foloseşte o metodă de portofoliu, un set de documente inclusiv dovezi
documentate ce dovedesc stăpânirea unor competenţe specifice. Această metodă de evaluare
este recomandată pentru validarea învăţării non‐formale şi informale în Direcţiile Europene de
Orientare pentru Validarea Învăţării Non‐formale şi Informal. Portofoliul, ca o colecţie
organizată de materiale ce prezintă şi dovedesc abilităţile şi cunoştinţele dobândite prin
experienţă, este considerat a avea „o relevanţă deosebită pentru validarea învăţării non‐
formale şi informale deoarece permite candidatului individual să contribuie activ la colectarea
dovezilor şi oferă de asemenea un mix de abordări care consolidează validitatea generală a
procesului” (Cedefop, 2009).
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Abordarea Forward este de asemenea în conformitate cu Principiile Europene Comune de
Identificare şi Validarea a Învăţării Non‐formale şi Informale şi cu următoarele Direcţii de
orientare Europene în acest sens. Unele dintre acele principii sunt elemente cheie ale abordării
Forward şi drept urmare ar trebui recunoscute de orice profesionist ce implementează
modelul Forward:
 Femeia migrantă se află în centrul validării.
 Întreg procesul ar trebui asumat în mod voluntar.
 Întimitatea femeilor migrante ar trebui respectată.
 Ar trebui garantat accesul egal şi tratamentul corect.

Facilitarea procesului de validare
Procesul de validare necesită îndrumare care este atent croită pentru nevoile fiecărui individ.
Implică producerea şi distribuirea informaţiei, motivarea potenţialilor candidaţi şi oferirea de
sfaturi şi suport individual pe parcursul întregului proces de la identificare sau învăţare pănă la
certificare. Acest lucru poate dura multe luni.
Procesul de validare poate fi unul complex şi dificil şi va necesita un anumit nivel de abilităţi
din partea practicienilor care să le permită să extragă cu încredere informaţiile relevante de la
femeile migrante. Pentru a putea folosi modelul Forward şi pentru a oferi sfaturi şi suport
adecvat femeilor migrante recomandăm un nivel minim de competenţe în domeniul validării
din partea practicienilor (vezi secţiunea 4.1 despre competenţele formatorilor şi secţiunea 4.2
despre recunoaşterea competenţelor).
Nivelurile de formare şi calificările pentru validare ale practicienilor din Europa variază
dramatic şi in momentul de faţă, în multe ţări nu există niciun standard profesional minim
recunoscut pentru practicarea validării de competenţe. Luând în considerare această
disparitate, modelul este destinat practicienilor care au suficientă experienţă încât să poată
oferi servicii de calitate.
Procesul de validare implică participarea mai multor profesionişti. Două figuri cheie sunt
consilierii şi evaluatorii:
 Consilierii facilitează întreg procesul de validare şi ar trebui să deţină pe lângă alte
elemente: cunoştinţe solide în domeniul sistemului de educaţie şi al procesului de validare,
înţelegerea pieţei muncii. Implică de asemenea o listă de contacte a experţilor care ar
putea răspunde la întrebări tehnice specifice.
 Evaluatorii caută şi revizuiesc dovezi legate de învăţarea individului şi judecă ceea ce este
sau nu în concordanţă cu anumite standarde. Trebuie să cunoască standardele validării şi
metodele de evaluare relevante. Nu ar trebui să aibă niciun interes personal în rezultatul
validării pentru a garanta imparţialitatea şi ar trebui să inspire încredere şi să creeze un
cadru psihologic propice pentru candidaţi.
Direcţiile de orientare incluse în acest capitol se aplică în special pentru rolul consilierilor ca
facilitatori ai procesului de validare, şi nu în mod specific pentru rolul evaluatorilor.
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Informaţii de care indivizii ar avea nevoie în timpul procesului de
validare
Tabelul următor ar putea fi util practicienilor pentru a înţelege tipurile de informaţii şi suport
de care femeile migrante ar putea avea nevoie în diferite stadii ale procesului de validare
(Cedefop, 2009).

Înaintea
luării
deciziei

În timpul procesului de validare

După procesul de
validare sau
certificare

 Valoare adăugată








 Forme
ale
dovezilor  Rute
posibile
rezultatelor învăţării
pentru
viitoare
La ce să vă aşteptaţi
 Suficienţa dovezilor.
calificări.
Ce standarde trebuie atinse  Calitate şi standarde.
Ce formă trebuie să aibă  Prezentarea dovezilor.
dovezile
rezultatelor  Evaluare şi cele mai bune
învăţării.
modalităţi de abordare a
Termene pentru validare.
procesului.
Costuri.
 Susţinerea disponibilă.
Procedura.
 Procedura de contestare.

Adaptat după Cedefop (2009). Direcţiile Europene de Orientare pentru Validarea Învăţării Non‐
formale şi Informal. Luxembourg: Biroul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor
Europene.
Femeile migrante vor avea de asemenea de‐a face cu luarea diferitelor decizii la fiecare stadiu
al proiectului. Faptul că sunt conştiente de aceste decizii ii va ajuta pe consilieri să le ofere
susţinerea adecvată femeilor la fiecare stadiu. Următorul tabel poate fi considerat util
(Cedefop, 2009).

Alegerile indivizillor în timpul validării
Stadiul validării
Acces şi motivaţie

Alegerea ce trebuie
făcută

Note

Dacă să înceapă sau nu să se
gândească serios la cele învăţate
anterior şi dacă oportunităţile
de validare sunt disponibile şi
potrivite.

Motivaţia pentru a începe
procesul este importantă aici.
Motivele personale pot fi bazate
pe creşterea stimei de sine sau
pentru motive economice cum
ar fi obţinerea unui nou loc de
muncă sau prin procesul de
recrutare pentru un program
formal de învăţare.
Uneori angajatorii pot iniţia
această gândire la validare prin
realizarea de modificări la
practicile de muncă şi prin
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oferirea de oportunităţi care
necesită
dovezi
ale
competenţelor.
O altă condiţie importantă
pentru acest stadiu este gradul
în
care
indivizii
sunt
împuterniciţi să îşi gestioneze
implicarea în validare şi gradul în
care simt că sunt imputerniciţi.

Iniţiere

Identificarea
cunoştinţelor
învăţate.

în
şi

mare
a
abilităţilor

Sfaturile şi îndrumările exacte,
încadrate în timp şi accesibile
sunt critice pentru decizia de a
continua cu procesul de
documentare. Este de asemenea
critic pentru decizia de începere
a
oricărei
alte
învăţări
suplimentare.

Pre‐documentare

Cum să afle despre cerinţele
procesului de documentare?

Standardele care sunt aşteptate
pentru calificarea formală sau
pentru un loc de muncă
reprezintă un punct de plecare
pentru identificare.

Dacă să continue cu procesul de
documentare.

Documentare

Cum să facă cel mai bine
colectarea de dovezi? Ce
inseamnă dovezi suficiente?
Ce e de făcut cu zonele în care
nu sunt suficiente dovezi?
Dacă să se înregistreze pentru
validare.

Din
perspectiva
individului
aceasta este pârtia substanţială
a exerciţiului de validare.
Problemele care apar în timpul
procesului trebuie să fie
discutate cu consilierii experţi
(be baza conţinutului subiectului
şi a procesului de documentare).
Deciziile legate de suficienţa
dovezilor vor fi bazate pe aceste
discuţii.
Nevoia de învăţare adiţională va
deveni
clară
în
timpul
documentării.
Şi aici va fi nevoie de sfaturi.

Recunoaştere
informală

Dacă să accepte sau să caute
recunoaştere informală pentru
dovezile competenţelor care au
fost documentate.

Uneori această recunoaştere va
fi automată, de exemplu dacă
face parte din schema de
evaluare a unei companii. În caz
contrar, e posibilă folosirea
dovezilor
documentate
în
procesul de urmărire a unei
avansări sau aplicarea pentru un
loc într‐un program educativ au
de formare.

Învăţare permanentă

Dacă e nevoie de învăţare
permanentă
şi
cum
să
organizeze cel
mai
bine
experienţele de invăţare?

Nevoia de învăţare permanentă
poate apărea pe măsură ce
standardele sunt folosite pentru
documentare
(carenţe
de
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învăţare) sau prin nevoia de a
arăta cunoştinţe recente sau de
actualitate într‐un domeniu
familiar. Învăţarea poate fi
realizată
prin
aranjamente
pentru diferite experienţe de
muncă sau printr‐un program de
învăţare formală.
Sunt dovezile în concordanţă cu
standardele validării? Cum să se
pregătească mai bine pentru
întrebările de la interviu sau
pentru
evaluarea
independentă?

Sfatul individual e necesar
asupra suficienţei dovezilor şi a
modului perfect de a susţine
baza dovezilor.

Validarea

Cum să înţeleagă şi să
folosească posibilele rezultate
ale validării?

Rezultatele
sunt
credite,
calificare parţială sau întreagă.
Fiecare poate fi utilă în diferite
situaţii.

Certificarea

Dacă să caute certificarea.

Este nevoie de sfaturi privind
valoarea adăugată a cerificării.

Alte calificări

Decizia de a face încă un pas în
învăţare şi certificare.

Se ştie că prin dobândirea
recunoaşterii e posibil să apară
dorinţa de a continua învăţarea
şi calificarea.

Înregistrarea
validare

pentru

Sursa: Cedefop (2009). Direcţiile Europene de Orientare pentru Validarea Învăţării Non‐formale şi
Informale. Luxembourg: Biroul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene, pag. 51‐52.

Cum se alege învăţarea care va fi evaluată?
Bogăţia experienţei femeilor migrante poate fi transpusă într‐o lungă listă de modalităţi de
învăţare diferite. Este]] posibil să fie necesară aplicarea unor criterii pentru a selecta învăţarea
cea mai relevantă pentru a fi inclusă în portofoliu.
Criteriile vor varia în funcţie de indivizi şi de scopurile lor (profesionale) de integrare. Cu toate
acestea, ca direcţii de orientare, acestea sunt câteva dintre criteriile recomandate în Direcţiile
Europene de Orientare pentru Validarea Învăţării Non‐formale şi Informale şi care pot fi utile
pentru facilitatori atunci când îi susţin în pregătirea portofoliului:






Amploarea cunoştinţelor, abilităţilor şi a competenţelor ce trebuie evaluate.
Profunzimea învăţării necesare.
Cât de curente sau recente sunt cunoştinţele, abilităţile şi competenţele.
Informaţii suficiente necesare unui evaluator pentru a lua o hotărâre.
Autenticitatea dovezilor ca fiind rezultatele propriilor învăţări.

75

Alte recomandări pentru practicieni
În momentul consimţirii începerii procesului de validare cu femeile migrante, există un număr
de probleme şi consideraţii de luat în calcul care îi vor ajuta pe practicieni să scoată ce e mai
bun din acest proces:
 Asigurarea că sesiunile cu femeia migrantă se desfăşoară într‐un loc sigur. E nevoie de
spaţiu privat pentru ca femeia să se simtă confortabil să vorbească despre lucruri care sunt
de cele mai multe ori personale.
 Stabilirea dacă femeia migrantă mai are şi alte nevoi. Are nevoie de ajustări datorită unei
dizabilităţi fizice? Este spaţiul de întâlnire accesibil? Ar trebui să se evalueze dacă are nevoi
de comunicare sau de învăţare şi să se asigure oferirea comunicării şi informaţiei potrivite
nevoilor ei. De exemplu, o femeie cu dislexie ar putea aprecia orice informaţie care e
produsă în concordanţă cu modul în care ea îl poate percepe (hârtie colorată, etc.). În cazul
femeilor migrante ar trebui luată în considerare cu precădere problema limbii deoarece
aceasta poate afecta comunicarea destul de mult. Când e posibil, este de preferat ca
facilitatorii să vorbească limbile materne ale femeilor migrante dar şi mediatorii lingvistici
sunt de asemenea extrem de utili.
 Convenirea asupra unui plan de acţiune cu femeile migrante. Este nevoie de o explicaţie
completă în legătură cu ceea ce implică procesul de validare. Ele au nevoie să ştie exact
ceea ce se aşteaptă de la ele şi dacă va fi nevoie să scrie ceva. Cel mai important, vor avea
nevoie să ştie dacă acest proces le va fi util. La prima întâlnire, clarificaţi care sunt cerinţele
lor şi conveniţi asupra ţelurilor lor, ex: să revină la muncă după o perioadă de timp. E
important ca femeile să conştientizeze modul în care procesul le va fi benefic ‐ acest lucru
le va face să se simtă liniştite şi va asigura faptul că sunt dedicate şi entuziaste.
 Asigurarea femeilor migrante că orice informaţie pe care o împărtăşesc este privată şi va
rămâne confidenţială. Bineînţeles, multe dintre informaţiile din portofoliu vor trebui
detaliate dar acest lucru trebuie de fiecare dată verificat împreună cu fiecare femeie. În
timpul sesiunilor e posibil să dezvăluie detalii foarte personale despre ele şi un practician
trebuie întotdeauna să aibă acordul clientului înainte de a împărtăşi informaţia cu alte
persoane.
 Poate fi util ca înainte de a începe procesul să existe o întâlnire iniţială cu femeia migrantă
pentru a stabili un raport şi o relaţie profesională propice. Instrumentele pentru interviul
individual din Setul de instrumente Forward pot fi considerate utile în acest sens.
Încrederea este un factor important în acest proces şi o sesiune informală introductivă
poate fi de asemenea un bun prilej pentru a cunoaşte femeile şi pentru ca ele să se
obişnuiască să vorbească cu practicianul (D’Arcy and Daley, 2013).
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