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MIDRIL
MIDRIL - Objectives
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ευρωπαϊκής
ενσωμάτωσης
based on ECVET (European
Credit System
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βασιμένη στο ECVET (Ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίσησης για την
Education and Training) and ISO 17024;
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· reach an equal standard of qualifications in intercultural
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Ανάπτυξη ενός κοινού ποιοτικού μοντέλου και ένος εγχειριδίου
πιστοποίησης.
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through
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Activities
MIDRIL
- Δραστηριότητες
με main
τις διαπολιτισμικές
προσαρμοστικές
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Researchσχετικά
about the
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δεξιότητες
οι οποίες
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στην
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to labourένταξη
market;
αγορά εργασίας;
· Definition of intercultural and basic integration competences;
Ορισμός της διαπολιτισμικότητας και των βασικών προσαρμοστικών
· Creation of the European Qualification for Migrants Integration
ικανοτήτων;
and a VET e-learning path to achieve those qualifications
Δημιούργια της Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης για την μεταναστευτική
through applying:
ενσωμάτωση
και την επαγγελματική εκπαιδευση και κατάρτιση
o EQF
system to define
learning
outcomes;
μέσω
ιντερνετικής
εκπαίδευσης
ώστε
αυτές οι ικανότητες να
ανταποκρίνονται:
o ECVET based on learning outcomes, units and ECVET
EQF σύστημα
που προσδιόριζει τα μαθησιακά αποτελέσματα;
points
allocation.
ECVET βασισμένης στα μαθησιακά αποτελέσματα, ενότητες και
· Development
of Certification System for Migrants Integration
ECVET βαθμους.
Driving Licence based on ISO 17024.
Ανάπτυξη του πιστοποιητικού συστήματος για το δίπλωμα
μεταναστευτικής ενσωμάτωσης βασισμένο ISO 17024.

