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Sessões de testes piloto
MIDRIL passaporte
intercultural - Certificação
de integração multicultural

Sessões de teste piloto
O consórcio MIRDIL organizou workshops de teste piloto para examinar na prática todos
os resultados dos projectos desenvolvidos, principalmente as funcionalidades da
Plataforma MIDRIL www.midirl.org. As formações piloto foram conduzidos da seguinte
forma:
• Sessão informal: todos os participantes obtiveram informação geral sobre o projeto e o
teste piloto, as reuniões e o workshop.
• Formação à Distância (auto-aprendizagem): todos os participantes se familiarizaram
com o conteúdo do kit de formação e com as aplicações através das contas pessoais.
• Formação Presencial (sessões de grupo): foram previstas sessões presenciais durante o
curso de testes piloto. Durante estas sessões os formadores desenvolvem as actividades
presenciais e as sessões de esclarecimento sobre as Unidades MIDRIL.
• Sessões de Aconselhamento Individual: visam responder à solicitação individual do
formando, sempre que necessário - através de telefone, correio e reuniões presenciais.
• Teste (sessões de prova): a execução integral de todas as unidades de formação.
No país de cada um dos parceiros, fizeram o teste piloto entre 15-40 pessoas,
principalmente migrantes de diferentes países de origem, bem como candidatos a
emprego, pessoas com baixas qualificações, empregados, trabalhadores por conta
própria, com diferentes níveis de escolaridade com idades entre os 16 e 60 anos.
Estamos na Web!
Consulte-nos em:
www.midril.eu
www.midri.org

O projeto apoia os participantes no processo de adaptação ao novo ambiente,
desenvolvimento da auto-estima, na consciencialização da cultura social e profissional e
do empreendedorismo. Todos os participantes foram convidados a preencher um
formulário de avaliação e tiveram a oportunidade de dar o seu feedback. Os
participantes descreveram o conteúdo e conceito das aplicações como interessante e
amigável e afirmaram que a abordagem pedagógica foi inovadora e divertida. Foram
feitas sugestões de melhorias como: optimizar o funcionamento do sistema sem
problemas técnicos, e tornar o interface mais user-friendly. Mais informações sobre os
testes-piloto realizados serão apresentadas no resumo compilado das sessões de
formação.

Migrant Integration DRiving Licence

MIDRIL Passaporte Intercultural Certificação para a
Integração multicultural

MIDRIL Passaporte Intercultural foi desenvolvido em
Inglês e em todos as línguas nacionais dos parceiros.
Este Certificado MIDRIL será entregue a cada
participante que completar com êxito a totalidade
da formação como um documento para a
integração multicultural.
MIDRIL Passaporte Intercultural abrange as seguintes
áreas: Língua, Aprendizagem Intercultural, Os 3 Rs e IT
(leitura, escrita e aritmética) e Cultura de Trabalho
para o empreendedorismo. Todas as 144 aplicações
são organizadas em Unidades de Jogos Sénior,
dedicadas aos seguintes sete temas centrais:
- Cultura
- Profissões & Mercado de Trabalho
- Viver & Estilo de Vida
- Valores
- Cidadania Activa
- Criatividade e Inovação
- Saúde e Meio Ambiente
O consórcio MIDRIL irá emitir um passaporte
Intercultural no idioma de cada parceiro.
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Encontre-nos
no Facebook

Parceria MIDRIL
I.T.G. Conseil SAS, France
Website: www.itg.fr
Institute for Quality and Technology, Portugal
Website: www.isq.pt
European Center for Quality Ltd., Bulgaria
Website: www.ecq-bg.com
Hellenic Regional Development Center, Greece
Website: www.hrdc.org.gr
Sud Concept, Corsica, France
Website: www.sudconcept.eu
KIST Consult, Austria
Website: www.kist-consult.com

Estamos na Web!
Consulte-nos em:
www.midril.eu
www.midri.org
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