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Lehdistötiedote
FORWARD
Kompetenssiportfolio ja pedagogiset työkalut maahanmuuttajanaisten
osaamisen tunnistamiseksi, tunnustamiseksi, vahvistamiseksi ja
parantamiseksi virallisessa, epävirallisessa ja arkioppimisen ympäristössä
“Maahanmuuttajanaisten osaamispääomaa ei voida enää
järjestelmällisesti jättää huomioimatta ja aliarvostaa”
Pilotointikokemuksia maahanmuuttajanaisten kanssa

Forward-käsikirjan ja -työkalujen lopulliset versiot

Joulukuun 2012 ja maaliskuun 2013 välisenä aikana Forwardmallia pilotoitiin kussakin hankemaassa. Forward-malli on
menetelmä, joka on luotu helpottamaan maahanmuuttajanaisten
kompetenssien tunnistamista, tunnustamista ja kehittämistä
virallisessa, epävirallisessa ja arkioppimisen ympäristössä.

Pilottikokemuksia hyödynnettiin valmisteltaessa lopullisia
versioita Forward-käsikirjasta ja -työkaluista.
Molemmat materiaalit ovat sähköisiä ja eri kieliversioita voi
jatkossa ladata maksutta hankkeen kotisivuilta.
Englanninkielinen versio sisältää taustatietoja, jotka
perustuvat projektista saatuihin kokemuksiin kussakin
hankemaassa. Hankemaiden omat kieliversiot on mukautettu
oman alueensa tarpeet huomioon ottaen.
Forward-käsikirjan ja -työkalujen sisältö:
• Innovatiivinen kompetenssilista avaimena maahanmuuttajanaisten yhteiskunnalliseen osallisuuteen
• Europassiin perustuva kompetenssiportfolio
• Innovatiivinen kyselylomake maahanmuuttajanaisille omien
kompetenssiensa tunnistamiseksi arkielämän tilanteista käsin
• Yli 50 työkalua tukemaan maahanmuuttajanaisia tunnistamaan
ja kehittämään kompetenssejaan
• Forward-mallin käsitteellisen perustan esittely: sukupuoli,
maahanmuutto ja kompetenssilähtöiset menetelmät EUkontekstissa
• Menetelmälliset ohjeet Forward-työkalujen käyttöön

Pilotoinnin avulla arvioitiin Forward-mallin toimivuutta ja
Forward-käsikirjan sekä -työkalujen luonnosversioita testattiin
käytännön tasolla. Pilottitestiin osallistui yhteensä 150 naista
kuudessa EU-maassa, joita olivat Espanja, Italia, Itävalta,
Liettua, Romania ja Suomi.
Pilottitestivaiheessa keskityttiin erityisesti seuraaviin asioihin:

• Arvioitiin Forward-menetelmän käytännöllisyyttä

kohderyhmälle (maahanmuuttajanaiset) kussakin
hankemaassa.
 Valittiin oleellisimmat osat käsikirjasta ja työkaluista
lopullisiin englannin ja hankemaiden kielisiin versioihin.

• Muokattiin lopulliset käsikirja- ja työkaluversiot pilottitestissä saatujen tulosten mukaisesti.

Pilotointikokemukset osoittivat, että yhdessä pedagogisten
työkalujen kanssa (käsikirja ja työkalut) Forward-menetelmä
toimii hyvin ja mahdollistaa naisia uudelleenrakentamaan ja
antamaan arvoa omille kokemuksilleen sekä nimeämään taitoja,
joita heillä on ollut tai joita heille on karttunut
elämänkokemustensa myötä.
Kurssi oli itseoppimisprosessi, joka jo itsessään on edistänyt
kompetenssien kehittymistä niin ryhmän sisällä, kuin
yksilötasollakin.

Hankkeen tulevat toiminnot: koulutusta ammattilaisille
Koulutusta ammattilaisille järjestetään Helsingissä syyskuun
2013 alkupuolella. Koulutuksessa tutustutaan Forward-malliin
ja perehdytään Forward-menetelmiin ja -työkalujen käyttöön.
Tavoitteena on kouluttaa noin 150-180 maahanmuuttajanaisten
tukemis- ja auttamistyön (aikuiskoulutus, uraohjaus yms.)
ammattilaista 6 EU-maassa.
Lisätietoja koulutuksesta löydät elokuun aikana Monika-Naiset
liiton kotisivuilta: www.monikanaiset.fi
Otathan yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut syksyn
koulutuksesta!
info(at)monikanaiset.fi

Hanke on Euroopan komission rahoittama ja tukema. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa sen sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.
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