Projekto partneriai

Kompetencijomis grindžiamas
požiūris, siekiant pagerinti migrančių
socialinę integraciją

SURT - Women’s Foundation. Private Foundation Ispanija
www.surt.org
Moterų informacijos centras - Lietuva
www.lygus.lt

PEOPLE s.r.l. - Italija
www.peoplenet.it

„Projektas finansuojamas Europos Sąjungos. Leidinys atspindi tik autoriaus nuomonę
ir Europos Komisija negali būti atsakinga už bet kokį čia pateiktos informacijos
panaudojimą“.

Frauenservice Graz: Women’s Service Graz – Austrija
www.frauenservice.at

Monika-Naiset liitto ry - Suomija www.monikanaiset.fi

IREA. Romanian Institute for Adult Education –
Rumunija
www.irea.ro

Mes siekiame pripažinti migrančių gebėjimus ir skatinti jų
socialinę integraciją!

Kompetencijų aplankas ir pedagoginės priemonės, skirtos nustatyti, atpažinti,
patvirtinti ir pagerinti moterų migrančių įgytas kompetencijas formalaus, neformalaus ir savaiminio mokymosi metu

Projekto numeris: 517538-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP
Mes internete:
http://forwardproject.eu/

Kas yra Forward?
FORWARD – nuo 2011 m. iki 2013 m. trunkantis tarptautinis projektas, finansuojamas pagal „Grundtvig“ ES Mokymosi visą gyvenimą programą.
Projekto įgyvendinimo metu parengtas FORWARD migrančių socialinės integracijos pagrįstos kompetencijomis modelis – tai yra teorinių ir praktinių priemonių rinkinys skirtas savarankiškam gebėjimų įgytų formalaus, neformalaus ir
savaiminio mokymosi metu atpažinimui bei kompetencijų aplanko parengimui.
Mums svarbiausia - moterų migrančių kompetencijos.
Migrantės yra viena pažeidžiamiausių, didžiausią socialinę atskirtį patiriančių grupių ES darbo rinkoje ir visuomenėje. Jų kompetencijos yra nepripažįstamos ES šalyse.
FORWARD projekto pagrindas yra kompetencijomis/gebėjimais paremtas modelis, skatinantis migrančių socialinę integraciją.

Mūsų pasiekimai
•

•

Šešiose ES šalyse atlikome tyrimą siekiant sužinoti migrančių situaciją: jų turimus gebėjimus, įsidarbinimo galimybes, mokėjimą vertinti savo turimas
kompetencijas, dalyvavimą darbo rinkoje ir suaugusiųjų švietime.
Visų šalių tyrimų ataskaitas ir lyginamąją ataskaitą galite rasti internetiniuose puslapiuose: www.lygus.lt ir http://forwardproject.eu

•

Sukūrėme, sėkmingai išbandėme ir siūlome taikyti inovatyvų FORWARD modelį pagrįstą migrančių turimomis kompetencijomis. Modelį sudaro teorinis
vadovas ir praktinių priemonių rinkinys specialistams. Jis padės migrantėms
ir specialistams dirbantiems su jomis kompetencijų atpažinimo, pripažinimo,
patvirtinimo ir vystymo procese.

Dėmesio karjeros konsultantams ir suaugusiųjų švietimo
specialistams:
Kompetencijomis grįstą FORWARD modelį lietuvių ir anglų kalbomis Jūs galite rasti adresu: www.lygus.lt ir http://forwardproject.eu

FORWARD leidiniai:
Teorinis vadovas ir priemonių rinkinys išleisti 7 kalbomis (anglų,
suomių, vokiečių, italų, lietuvių, rumunų ir ispanų). Pilna modelio versija pateikiama angliškoje publikacijoje. Nepilnos apimties nacionalinės versijos paruoštos atsižvelgiant į vietinį kontekstą.

Visus dokumentus rasite projekto puslapyje internete:
http://forwardproject.eu/ ir www.lygus.lt

Inovatyvų FORWARD modelį sudaro:
•
•
•

•

Modelio koncepcijos ES kontekste pristatymas.
Metodinės rekomendacijos specialistams.
Daugiau nei 50 priemonių, skirtų atskleisti imigrančių kompetencijas. Viena iš
priemonių - novatoriškas, projekto metu parengtas, klausimynas padedanti
savarankiškai atpažinti turimus gebėjimus.
Kompetencijų aplankas, paremtas Europass gyvenimo aprašymu.

Kuo man tai naudinga?
•

Jūs galite pritaikyti FORWARD modelį ir naudoti jį savo kasdieniniame darbe.

Projekto koordinatorius Lietuvoje:
Moterų informacijos centras
S.Konarskio 49-806, Vilnius. Tel.: 5 2629003, e-paštas: mic@lygus.lt

