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Ανακάλυψη Έργου MIDRIL

Η ένταξη Μεταναστών στην Άδεια Οδήγησης (MIDRIL) είναι ένα έργο που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, μέτρηση Leonardo da Vinci Ανάπτυξη της
Καινοτομίας. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας των μεταναστών. Οι
μετανάστες χρειάζονται ειδική υποστήριξη σχετικά με την ευρωπαϊκή ένταξη στην αγορά εργασίας
και συγκεκριμένα εξειδικευμένη εκπαίδευση σύμφωνα με το πνεύμα της επιχειρηματικότητας για
μερικά από τα 8 Βασικά εφόδια όπως οι γλώσσες, επικοινωνία, κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες
προσαρμοσμένες σε κάθε χώρα, την εργασία, την πολιτιστική και δεξιότητες για να βελτιώσει την
κοινωνική ένταξη (γλώσσα, τον πολιτισμό, την επαγγελματική και τη δουλειά της αγοράς, διαβίωσης
και τον τρόπο ζωής, την ιθαγένεια, κοινωνικές αξίες, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, την
υγεία και το περιβάλλον). Από την άλλη πλευρά, το έργο προσπαθεί επίσης να υποστηρίξει τη
δημόσια αναγνώριση της ειδικής εκπαίδευσης για τους μετανάστες: ECVET και ISO 17 024 για να
διασφαλιστεί η δημόσια αναγνώριση σε όλη την υπάρχουσα ειδική εκπαίδευση για τους μετανάστες.
Το έργο MIDRIL στοχεύει στο:
Να
δημιουργήσει
ένα
βασικό
σύνολο
εκπαίδευσης διαπολιτισμικών ικανοτήτων και
την ένταξη των μεταναστών για την εναρμόνιση
και την προώθηση της ευημερίας στην όλη
διαδικασία της μετανάστευσης, ότι στηρίζει τη
διαδικασία
της
κινητικότητας
και
την
επιτάχυνση των μεταναστών διαδικασία
ένταξης σε κάθε χώρα;
Να αναπτύξουν ένα ευρωπαϊκό βιογραφικό
σημείωμα κατάρτισης στις ΤΠΕ - Μετανάστες
Ένταξη Driving License - MIDRIL, με έδρα το
ECVET και το ISO 17024, που αναγνωρίζεται
από όλες τις χώρες και όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς της μετανάστευσης,
και παραδίδονται μέσω web και εφαρμογές
συσκευής με πλήρη πρόσβαση για όλους τους
μετανάστες.
Να επιτευχθεί ίσο πρότυπο των προσόντων
στον διαπολιτισμικό και την ένταξη περιοχής,
για την προώθηση της κινητικότητας των
προσώπων και ως εκ τούτου προωθεί ένα
ευρωπαϊκό χώρο κινητικότητας για τη διά βίου
μάθηση.

Προγραμματισμένες Δραστηριότητες

 Έρευνα

σχετικά
με
το
κύριο
διαπολιτισμικό
και
ικανότητες
ολοκλήρωσης
και
δείκτες
των
μεταναστών

 Δημιουργία

του Ευρωπαικού
ECVET
προκριμματικά για τους μετανάστες
ένταξη και ΕΕΚ e-learning πορεία για την
επίτευξη των προσόντων.

 Ανάπτυξη του συστήματος Πιστοποίησης
Ολοκλήρωσης για τους Μετανάστες.

Εργο αρ.: 540337-LLP-1-2013-1-FR-LEONARDO-LMP

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
1) Εγχειρίδιο κατάρτισης συμπεριλαμβανομένης της:
Κοινή CV κατάρτιση για «Μετανάστες άδειας οδήγησης για μικτή μάθηση στην Ευρώπη
Βιογραφικό ECVET και τη διαδρομή κατάρτισης για την ενσωμάτωση των μεταναστών με
βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα από το ΕΠΕΠ
Πρότυπα ποιότητας για την εκπαίδευση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση με βάση την έκταση
της κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΠΠ
2) Περιεχόμενο μάθησης για τέσσερα προγράμματα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της
έκδοσης και εφαρμογές e-learning
Κατάρτιση σε εφαρμογές
Ιστοσελίδα για την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση σε απευθείας σύνδεση
Κατάρτιση-οδηγό για την ομάδα-στόχο σε κάθε χώρα
Διαπολιτισμικό Διαβατήριο (Δεξιοτήτων-Κάρτα) για κάθε δοκιμή-πρόσωπο
3) Πρόταση Πιστοποίησης σε ένα φορέα Διαπίστευσης
Εγχειρίδιο Ποιότητας για την πιστοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης από
ομοτίμους / ελέγχου
Εγχειρίδιο Πιστοποίησης
Κατάρτιση CV
MIDRIL Έργο Συνεργασίας – Συνεργάτες:

I.T.G. Conseil SAS (ITG) – Γαλλία (www.itg.fr)
Ινστιτούτο για την Ποιότητα και Tecnology (ISQ) - Πορτογαλία (www.isq.pt)
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ποιότητα Ε.Π.Ε. (ΠΕΠ) - Βουλγαρία (www.ecq-bg.com)
Ελληνικό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Κέντρο (ΕΠΑΚ) - Ελλάδα (www.hrdc.org.gr)
Συνεταιρισμός Sud Concept (Sud Concept) - Γαλλία (www.sudconcept.eu)
KIST Consult (KIST) - Αυστρία (www.proactifs-seniors.com)

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που
μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

