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FORWARD
Portofoliu de competenţe şi instrumente pedagogice pentru identificarea,
validarea, recunoaşterea şi îmbunătăţirea comptenţelor dobândite de
către femeile migrante în toate contextele de învăţare
“Capitalul de competenşe al femeilor migrante nu mai poate fi ignorant şi devalorizat în mod sistematic”

Testările pilot cu femei migrante

În perioada Decembrie 2012 – Martie 2013, parteneriatul
Forward a desfăşurat o serie de testări pilot cu scopul de a testa
modelul Forward ca metodologie de identificare, recunoaştere şi
validare a competenţelor dobândite de către femeile migrante în
toate contextele de învăţare.
Experienţele pilot au evaluat aplicabilitatea modelului Forward.
În cadul testării, Manualul Forward şi Cutia cu instrumente au
fost puse în practică şi testate cu 150 femei migrante din şase ţări
europene: Austria, Finlanda, Italia, Lituania, Spania şi România.
Testările pilot au vizat:

 Evaluarea gradului de aplicare practică a metodologiei
Forward cu grupuri de femei migrante în diferitele ţări
partenere.
 Selectarea părţilor esenţiale ale manualului şi cutiei cu
instrumente ce ar trebui păstrate în versiunile finale în limba
engleză şi limbile ţărilor partenere.
 Revizuirea versiunilor finale ale materialelor conform
rezultatelor testării.

Rezultatele exeperienţelor pilot au arătat că metodologia Forward
împreună cu instrumentele pedagogice (Manualul şi Cutia cu
instrumente) funţionează bine împreună şi permit femeilor
migrante să-şi reconstruiască experienţele, dându-le valoare
acestora şi dând sens abilităţilor pe care acestea dezvoltat prin
intermediul diferitelor experienţe.
Întregul curs a fost un process de învăţare în sine, ce a permis
dezvoltarea de competenţe în cadrul grupului şi pentru femeile
însele.

Versiunile finale ale Manualului şi Cutiei cu instrumente
Rezultatele experienţelor pilot au fost utilizate pentru
elaborarea versiunilor finale ale Manulului şi Cutiei cu
isntrumente. Ambele produse au fost proiectate ca materiale
electronice şi pot fi descărcate gratuit de pe website, atât în
limba engleză cât şi în limbile ţărilor partenere.
Versiunea în limba engleză include un cadru comun bazat pe
experienţele din fiecare ţară parteneră, în timp ce versiunile
naţionale sunt adaptate la nevoile specifice ale fiecărui context
local.
Manualul şi Cutia cu instrumente Forward includ:
• O listă inovatoare de competenţe cheie pentru incluziunea
socială a femeilor migrante
• Un portofoliu de competenţe bazat pe Europass
•Un
chestionar
inovator
pentru auto-recunoaşterea
competenţelor de către femeile migrante, bazat pe situaţii reale
de viaţă
• Mai mult de 50 instrumente pentru sprijinirea femeilor
migrante în identificarea, transferul şi dezvoltarea de
competenţe
• O bază conceptuală introductivă a modelului Forward bazat
pe competenţe: gen, migraţie şi metodologii bazate pe
competenţe în context European.
• Orientări metodologice pentru aplicarea instrumentelor
Forward cu femei migrante, în cadrul unor programme de
training sau consilierea carierei
Activităţi viitoare în cadrul proiectului: seminarii pentru
practicieni
Din iunie 2013 până în Septembrie 2013 vor fi organizate
seminarii cu practicienii din domeniu, având ca scop transferul
şi promovarea utilizării abordării Forward. În acest sens, 150180 profesionişti din domeniul formării şi al consilierei
migranţilor, din cele 6 ţări partenere, vor fi formaţi pe baza
metodologiei Forward.
Cei interesaţi să participle la seminariile de formare sunt rugaţi
să contacteze partenerul local!
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