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Project
summary
Проектът
накратко
Проект „Сертификат
за интеграция
мигранти”
Migrant
Integration Driving
Licenseна(MIDRIL)
is a(MIDRIL)
project се изпълнява
в
рамките
на
програма
Учене
през
целия
живот,
мярка
carried out within the Lifelong Learning Programme,
measure
Леонардо
да
Винчи,
Разработване
на
иновации.
Неговата
Leonardo da Vinci Development of Innovation. It aims to цел е
да подпомогне
интегрирането
на мигрантите
на труда,
support
European
labour market
integrationнаofпазара
migrants
като се стреми да насърчи общественото признаване на специas well as public recognition of special training for migrants:
ализираните обучения за мигранти. За тази цел той стъпва на ЕвECVET
and ISO
17024система
to ensure
recognition
in all
ропейската
кредитна
за public
ПОО (ECVET)
и международния
special
training
existing for migrants.
стандарт
ISO 17 024.

What does
MIDRIL
offer?
Какво
предлага
проекта
·MIDRIL?
Develops migrants’ key competencies, including
language learning

Развива ключови компетенции на мигранти, вкл. основни езико·ви
Offers
full accessible training to all migrants
умения;

through web
apps на мигранти напълно достъпно през интерПредлага
обучение
·нет
Assists
migrants
in the adaptation process through
и мобилни
устройства;
development
of self-esteem,
raising
Подпомага
мигрантите
в процеса
на awareness
адаптация of
към езика на
новата
повишаване
на самочувствието, подобряване на
social &страна,
work culture
and entrepreneurship
за социалната
култура
и предприема·разбирането
Recognises migrants’
skills иinработната
all countries
and by
all
чеството;
immigration stakeholders through certification

Признава уменията на мигрантите във всички страни и по отношение на всички заинтересовани страни чрез сертификация.

MIDRIL
Objectives
Целите на
проекта
С оглед постигане
целите2020
на стратегията
Европаproject
2020 проект
Towards
achievingна
Europe
strategy, MIDRIL
MIDRIL
за цел
да допринесе
за and
“постигане
на разумен,
aims
toима
attain
“smart,
sustainable
inclusive
growth” устойчив
и приобщаващ
растеж”
в Европаofчрез
по-добро
включване
in
Europe
through better
inclusion
migrants
in working
на
мигрантите
в
работното
население.
За
да
постигне
това,to:
проpopulation. To achieve this aim MIDRIL project proposes
ектът MIDRIL се фокусира да:

· create
a basic
trainingпрограма
set for migrants
in intercultural
създаде
обучителна
за най-важните
междукултурни
and
integration
competencies
компетенции
и компетенции
за интегриране на мигрантите;
· support
mobility
processиand
speeding
up migrants’
подпомогне
мобилността
да ускори
интеграцията
на мигрантите в ЕС;
integration
process
· create
a European
Migrants
Integration
Driving
разработи
програма
за европейски
сертификат
заLicense
интеграция на
мигранти,
базирана
на
ECVET
(Европейска
система
за кредити в
based on ECVET (European Credit System for Vocational
професионалното обучение и образование) и ISO 17024;
Education and Training) and ISO 17024;
постигне
еднакъв
стандарт
квалификацияinвintercultural
областта на включ· reach
an equal
standard
ofзаqualifications
ването и междукултурните отношения във всички партньорски
and
inclusion area for all partners’ countries.
страни;
· develop a common quality model and certification manual.
разработи общ модел на качество и наръчник за сертификация.

Activities
Дейности:
дейности
за intercultural
междукултурните
и интеграционните
·Проучвателни
Research about
the main
and integration
компетенции,
за ускоряване
в пазара
competencesнеобходими
needed to speed
up accessвключването
to labour market;
на труда;
· Definition of intercultural and basic integration competences;
Дефиниране на основните компетенции в областта на интегра· Creation of the European Qualification for Migrants Integration
цията и междукултурните отношения;
and a VET e-learning path to achieve those qualifications
Създаване на Европейска квалификационна схема за интеграция
through
applying:
на
мигранти
и електронен обучителен курс за придобиването на
o
EQF
system
to чрез
define
learning outcomes;
тази квалификация
прилагането
на:
(Европейската
квалификационна
за определяне
o EQF
ECVET
based on learning
outcomes, рамка)
units and
ECVET
на резултатите
от обучението;
points
allocation.
ECVET въз основа на резултатите от обучението и присъжда· Development
of Certification System for Migrants Integration
нето на ECVET точки.
Driving Licence based on ISO 17024.
Разработване на Сертификационна система за интеграция на мигранти въз основа на ISO 17024.

