Project partnership

O abordare bazată pe competenţe pentru
îmbunătăţirea procesului de incluziune
socială a femeilor migrante

SURT. Women’s Foundation. Private Foundation ww
w.surt.org

WIIC. Women’s Issue Information Centre –
Lithuania
www.lygus.lt
PEOPLE s.r.l. – Italy
www.peoplenet.it

“Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie reflectă numai opinia autorului, Comisia nu este responsabilă pentru
modul în care sunt utilizate informaţiile publicate.“

Frauenservice Graz: Women’s Service Graz –
Austria
www.frauenservice.at
Monika-Naiset liitto ry - Finland
www.monikanaiset.fi
IREA. Romanian Institute for Adult Education –
Romania
www.irea.ro

“Capitalul de competenţe al femeilor migrante nu mai poate fi
ignorat şi devalorizat în mod sistematic”

Portofoliul de competenţe şi instrumente pedagogice pentru identificarea, recunoaşterea,
validarea şi îmbunătăţirea competenţelor obţinute de către femeile migrante în context de
învăţare formală, informală şi non-formală
Context
Numărul proiectului: 517538-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP
http://forwardproject.eu/

Manualul Forward şi Cutia cu instrumente includ:

Ce este Forward?
Forward a fost un proiect transnaţional de doi ani (2011 – 20133) finanţat în sub
acţiunea Grundtvig din cadrul Programului European de Învăţare pe tot parcursul
vieţii.
Proiectul Forward a dezvoltat un portofoliu de competențe pentru auto-recunoaştere,
dezvoltarea și validarea competențelor dobândite de către femeile migrante în toate
contextele de învățare - formale, non-formale şi informale.
Scopul nostru: competenţele femeilor migrante
Femeile migrante sunt unul dintre grupurile cele mai defavorizate din UE în ceea
ce privește inserţia pe piața muncii și incluziunea socială. Cu toate acestea,
capitalul lor de competenţe nu este recunoscut în ţările gazdă ale UE. Proiectul
Forward se bazează pe potenţialul metodologiilor bazate pe competenţe care
să promoveze incluziunea socială a femeilor migrante.

Ce am realizat? Principalele rezultate ale proiectului
•

Ne-am extins cercetarea în 6 state membre UE (Austria, Finlanda, Italia, Lituania,
România şi Spania) referitoare la situaţia exactă a femeilor migrante, atenţia
fiind îndreptată către capitalul de competenţe, angajabilitate, experienţe ale
evaluării şi validării de competenţe, precum şi participarea pe piaţa muncii şi în
educaţia adulţilor. Toate rapoartele naţionale de cercetare şi un raport
comparativ European pot fi descărcate în limba engleză pe site-ul
proiectului.

•

•

Am dezvoltat, testat şi validat o metodologie pilot, bazată pe noi competenţe specific
adaptate pentru situaţia femeilor migrante în UE. Această metodologie inovatoare
va ajuta specialiştii din domeniul orientării în carieră să ofere support femeilor
migrante în procesul de auto-recunoaştere, validare şi dezvoltare a
competenţelor lor.
Transferul şi promovarea produselor proiectului FORWARD printre profesioniştii din
domeniul orientării în carieră şi cel al învăţării adulte. Workshop-urile de
consolidare a capacităţilor şi conferinţele naţionale au fost organizate în 5
state membre ale UE, precum şi o conferinţă Europeană finală în Roma.

•

•

O introducere de bază a conceptului Forward prin următorul model de
competenţe de bază :

Produsele finale: Manualul Forward şi Cutia cu instrumente

•

gen, migratie şi competenţe de bază care se regăsesc în metodologia UE

Produsele finale ale proiectului Forward sunt două materiale pedagogice
(manual teoretic şi cutia cu instrumente) în 7 limbi (Engleză, Finlandeză,
Germană, Italiană, Lituaniană, Română şi Spaniolă). Versiunea în limba engleză
include un cadru comun bazat pe experienţele proiectului în toate ţările, în timp
ce versiunile naţionale sunt adaptate la nevoile specifice ce se regăsesc în
fiecare context local. Toate documentele se pot descărca pe site-ul
proiectului.

•

Orientări metodologice
de aplicare a instrumentelor Forward în
programele de învăţare şi orientare profesională a femeilor migrante

•
•
•

O listă inovatoare de competenţe-cheie pentru incluziunea socială a
femeilor migrante
Un portofoliu de competenţe pe baza
Europass.
Un chestionar inovator pentru femeile migrante pentru a-şi putea identifica
competenţele, bazat pe situaţii comune din viaţa reală.
Mai mult de 50 de instrumente care oferă suport femeilor migrante în
identificarea, transferarea şi dezvoltarea competenţelor

Ce pot să fac?
Ca parte interesată sau ca profesionist…
•

Puteţi participa la programe de formare, workshop-uri sau evenimente
organizate în ţara dumneavoastră

•

Puteţi adapta şi utiliza abordarea Forward în munca dumneavoastră de
zi cu zi.

