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Сесии Пилотно тестване

Посетете ни на адреси:
www.midril.eu и
www.midri.org

Пилотното тестване по проект MIRDIL беше успешно организирано от
Консорциума. Проведените семинари позволиха на практика да бъбдат
разгледани и тествани всички разработени по проекта продукти, основно
функционалностите на учебната платформа: www.midirl.org
Пилотното тестване беше организирано по следния начин:
• Неформални сесии: всички участници получиха цялостна представа за
проекта и пилотното тестване.
• Сесии от разстояние (самообучение): предостави възможност всички
участници да се запознаят със съдържанието на комплекта за обучение и
упражненията чрез получените документи и индивидуални акаунти за
достъп.
• Присъствени групови сесии: по време на пилотните тествания бяха
проведени сесии лице-в-лице, където заедно с обучителите по проекта се
коментираха въпроси, засягащи всички MIDRIL модули.
• Сесии за индивидуално консултиране: организирани с цел,
при
необходимост, да се отговори на индивидуалните въпроси на обучаемите по телефон, ел.поща и среща лице в лице.
• Тестване (изпитни сесии): проведено при пълното завършване на всички
обучителни модули.
Във всяка от партньорските страни рамките на пилотните тествания участия
взеха между 15-40 души, предимно мигранти от различен произход, както и
лица търсещи работа, ниско-квалифицирани кадри, заети, самостоятелно
заети лица, с различна степен на образование на възраст между 16 - 60
години.
Проектът подпомага участниците в процеса на адаптация към новата
среда, спомага развитието им, повишава информираността за
социалната и професионална култура, насърчава предприемачеството.
Всички участници бяха любезно помолени да попълнят формуляра за
оценка и имаха възможност да дадат своите менения и предложения за
подобрение. Участниците определиха съдържанието на упражненията и
използваната концепция като интересни и достъпни и посочиха, че
използвания педагогически подход е новаторски и забавен. Също така, бяха
отправени предложения за подобрения относно функционалностите на
системата отстраняването на технически проблеми и по-лесен за употреба
интерфейс. Повече информация за тестването ще бъде представена в
обобщения доклад от пилотните тествания.
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MIDRIL Междукултурен
паспорт –
Удостоверение за
интеграция
MIDRIL междукултурнен паспорт е разработен на
английски и националните езици на всички
партньори по проекта.
Удостоверения ще бъдат предоставени на
всички участници, които успешно завършат
пълното
обучение,
като
документ
за
мултикултурна интеграция.
Mеждукултурният
паспорт
MIDRIL
обхваща
следните области: езиково обучение - четене,
писане и смятане, междукултурно обучение и
работна култура. Всички 144 упражнения са
организирани като игри в няколко модула,
обхващащи следните седем ключови теми:
- Култура
- Работа & Пазар на труда
- Начин на Живот
- Ценности
- Активна гражданска позиция
- Креативност & Иновации
- Здраве & Заобикаляща среда
Партньорите по проект MIDRIL ще имат
възможност да издават междукултурния паспорт
на всеки от партньорските езици.
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Партньори MIDRIL

Посетете ни на адреси:
www.midril.eu и
www.midri.org

Европейски Център за Качество ООД, България
Website: www.ecq-bg.com
I.T.G. Conseil SAS, Франция
Website: www.itg.fr
Institute for Quality and Technology, Португалия
Website: www.isq.pt

Проект: 540337-LLP-12013-1-FRLEONARDO-LMP.
Този
проект
финансиран
подкрепата
Европейската
комисия.

е
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Това

съобщение
отразява
само
личните виждания на
неговия автор и от
Комисията не може
да бъде търсена
отговорност
за
използването
на
съдържащата се в
него информация.

Hellenic Regional Development Center, Гърция
Website: www.hrdc.org.gr
Sud Concept, Корсика, Франция
Website: www.sudconcept.eu
KIST Consult, Австрия
Website: www.kist-consult.com
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