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Информационен бюлетин 1
Открийте проект MIDRIL
Проект „Сертификат за интеграция на мигранти“ (MIDRIL) се осъществява в рамките на
Програма „Учене през целия живот“, мярка Леонардо да Винчи, Разработване на иновации.
Целта на проекта е да подпомогне нуждите на мигрантите, отнасящи се до интеграцията им
на пазара на труда. В това отношение мигрантите се нуждаят от специален вид подкрепа,
насочена към придобиването на ключови компетенции като езикови и комуникационни
умения, социални и граждански компетенции, професионални и културни умения, както и
умения за по-добра социална интеграция. От друга страна проектът се стреми да насърчи
общественото признаване на специализираните обучения за мигранти. За тази цел той
стъпва на Европейската кредитна система за ПОО (ECVET) и международния стандарт ISO
17 024.
Основните цели на MIDRIL са:
 Създаване на основен обучителен пакет
от междукултурни и други компетенции
за интеграция на мигрантите с цел
хармонизиранр
и
насърчаване
благосъстоянието във всички процеси,
свързани с миграцията, и ускоряване на
интеграцията във всички държави;
 Разработване на Сертификат за
интеграция на мигранти, базиран на
Европейската кредитна система за ПОО
(ECVET) и международния стандарт ISO
17 024, признат от всички държави.

Планирани дейности:

 Постигане на единен стандарт
междукултурни
компетенции
компетенции,
необходими
интегриране на мигрантите.

 Създаване

за
и
за

 Проучване

на основните компетенции
и индикатори за интеграция на
мигрантите.
на обучителен метод за
квалификация на мигрантите чрез
използване
на
Европейската
квалификационна рамка за интеграция
на имигрантите и чрез професионално
образование и обучение посредством
електронно обучение.

 Разработване

на сертификационна
система за интеграция на мигранти.

Проект: 540337-LLP-1-2013-1-FR-LEONARDO-LMP

Очаквани резултати:
1) Наръчник за обучение, включващ:
 Общо обучение за „Сертификат за интеграция на мигранти“ в Европа
 Обучителна програма за интеграция на мигранти, базирана на Европейската
кредитна система за ПОО (ECVET)
 Стандарти за качество за обучение, тестване и сертификация, базирани на области
за обучение от Европейската квалификационна рамка
2) Учебно съдържание за четири обучителни курса, включващо версия за
електронно обучение и приложения
 Обучение чрез приложения
 Уебсайт за техническа помощ и онлайн обучение
 Наръчник за обучение за целевите групи
 Междукултурен паспорт (карта на уменията)
3) Предложение за сертификация пред акредитационен орган
 Наръчник по качеството за сертификация
 Ръководство за сертификация

Партньори в проект MIDRIL:
I.T.G. Conseil SAS (ITG) – Франция (www.itg.fr )
Institute for Quality and Tecnology (ISQ) – Португалия (www.isq.pt)
Европейски център за качество (ЕЦК) – България (www.ecq-bg.com)
Hellenic Regional Development Center (HRDC) – Гърция (www.hrdc.org.gr)
Cooperative Sud Concept (Sud Concept) – Франция (www.sudconcept.eu)
KIST Consult (KIST) – Австрия (www.proactifs-seniors.com)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява
единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде
използвана съдържащата се информация.

