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Introduktion av projektet
Den flerspråkiga, multikulturella kursen för unga
invandrare är ett Eu finansierat projekt med syfte
att förbättra unga invandrarers utsikter till arbete
och dra nytta av vanliga utbildningar i sitt
värdland.
Projektetet finansieras av Europeiska
kommissionen genom programmet Leonardo da
Vinci – Transfer of Innovation
Sex organisationer deltar I projektet och bidrar
med kompetens inom sysselsättning och
utbildning, att föra de unga invandrarnas talan
och för att utveckla träning och utbildning som
kan användas inom EU.
Målet är att hjälpa unga invandrare att ge dem
möjlighet att skaffa sig grundläggande kompetens
och överförbara färdigheter som behövs för att
öppna upp möjligheter antingen direkt till
sysselsättning och/eller yrkesexamen genom
följande:

• Främja ökad förståelse av tendenserna på
arbetsmarknaden och arbetstagarnas rättigheter
•
Utrusta
deltagarna
arbetsplatskommunikation
förmåga
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och

förbättrad
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• Främja ökad medvetenhet och användning av
värdlandets yrkesutbildning och strukturer av
utbildning och andra utbildningsmöjligheter
• Att få en fördjupad förståelse av hinder som
unga invandrare i partnerländerna stöter på och
hitta praktiska sätt för att övervinna dessa.
• Främja utbredd användning av; utbildning med
fokus på sociala faktorer för invandrargrupper,
yrkesinriktad utbildning, utbildningsinstitutioner
och andra utbildnings-organ med potential att
integrera detta material.
• Bidra till den personliga utvecklingen av
invandrare och utvecklande av deras potential att
öka sitt bidrag till arbetsmarknaden och ekonomin

• Skapa större medvetenhet på arbetsplatser av
de positiva aspekterna av kulturell mångfald,
förbättra samhälleliga relationer och gemenskap,
integration genom att underlätta för unga
invandrare att få tillgång till mer varierande
arbetstillfällen.
Kursen utarbetas från grunderna för Foundations
for Work projektet och kommer att skräddarsy det
ursprungliga materialet som utvecklats av
DiversityWorks i Storbritannien för att möta
behoven hos unga invandrare i hela Europa.

98% av deltagarna skulle
materialen för sina kontakter.

rekommendera

Sportskor
I förhållande till grundläggande information om
Material alla aspekter utvärderade fick 100% av
de märken mellan Tillfredsställande till Mycket
effektivt.

Foundations for Work slutför Pilot Test

När det gäller pedagogik och didaktiska aspekter
alla ämnen utvärderas emot mellan 75% - 100%
av de märken mellan Tillfredsställande att mycket
effektiv.

Piloten testade de sju modulerna utarbetats för
projektet och deltar minst en lärare / handledare
och 12 migranter från fyra partnerländer.

Design & Presentation fick också mellan 75% 100% av de märken mellan Tillfredsställande att
mycket effektiv.

Pilotförsök påbörjades i februari och avslutades i
april. Fundacion Laboral del Metal arbetspaketet
bly analyserade de inlämnade uppgifterna och
sammanställt en rapport som publicerades på vår
hemsida baserad på varje partners slutsatser.

Som en övergripande utvärdering:
85% av utbildare anser det lönsamt att arbeta
med denna resurs
77% av utbildare anser FFW material skulle
kunna öka arbetstillfällen för sina användare
84% av lärare anser att man genom att använda
dessa material de kan skapa sina egna ytterligare
verksamheter och material
92% av utbildare bedömer att IT-resurser som
krävs för att använda dessa material är
genomförbara och tillgängliga i arbetsmiljön
92% av utbildare anser att deras förkunskaper är
lämplig för att kunna arbeta med dessa material

iakttagelser
Praktikanter
När granska 7 moduler:
100%
av
deltagarna
ansåg
FFW
utbildningsmaterial skulle hjälpa dem att förbättra
sina utsikter till arbete och att den totala
informationen bedömdes användbar och mycket
användbart.
Med tanke på majoriteten av varumärken givna,
deltagarna betygsatt volymen av de material som
rättvis, innehållet så användbart - mycket
användbart, tydligheten i moduler mellan mycket
tydlig och ganska klart och den planerade
verksamheten som användbara - mycket
användbart.

84% av utbildare skulle rekommendera dessa
material till sina kollegor och 77% uppgav att de
skulle använda materialen med sina elever.
Resultaten från denna pilottestet kommer att
möjliggöra för partnerskap för att ytterligare
anpassa utbildningsmaterial för unga invandrare.

Projektets hemsida
Besök vår hemsida www.foundationsforwork.eu

När bad om en total ränta från 1 till 10, 86%
gav märken 8-10.

Projekt partners

(UK) stödjer den positiva utvecklingen av
missgynnade och utsatta grupper genom kapacitetsuppbyggnad och
interkulturell förståelse. Tillsammans med sin systerorganisation,
Springboard, har DiversityWorks arbetat med över 2000 personer i en
rad utbildningsprogram. DiversityWorks använder ett personcentrerat
förhållningssätt och tror på en tvåvägs inlärningsprocess med elever
som är aktiva och påverkar sin utveckling och prestation.
DiversityWorks

Fundaciόn Laboral del Metal (Spanien) är en ideell organisation som

grundades 2004 för att tillhandahålla utbildning och lösningar för
metallindustrin i Cantabria, Spanien. FLM genomför gemensamma
projekt med regeringen, fackföreningar och gör skräddarsydda
utbildningsplaner för företag och offentliga organisationer på nya
tekniker och metoder för kvalifikationer, vidareutbildning och
kompetens utveckling.
Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet (Sverige)

är en av fem stiftelser knutna till universiteten i Stockholm, Uppsala,
Göteborg, Lund och Umeå, som erbjuder ett brett utbud av
vuxenutbildning i hela Sverige, inklusive gymnasier, yrkesutbildning
kurser för seniorer och utbildning, arbetsmarknadsutbildning och
vidareutbildning för arbetslivet.
Canice Consulting (UK) är ett internationellt konsultföretag som
arbetar inom lokal och regional utveckling, företagande och
sysselsättningsutveckling, samt förvaltning och tekniskt stöd till EUnätverk och program.
Doras Luimni (Irland) är en oberoende privat organisation som

grundades i Limerick och grundades år 2000 för att främja
rättigheterna för asylsökande, flyktingar och alla invandrare genom att
stödja dem på ett personligt plan och samtidigt bedriva
opinionsbildning för sina kollektiva intressen. Organisationens
värderingar är förankrade i de mänskliga rättigheternas ramverk, med
en tro på jämlikhet och icke-diskriminering i både offentliga och
privata livet och en förpliktelse att välkomna nya gemenskaper och att
utvidga särskilt stöd till de mest sårbara bland dem.
European Forum of Technical and Vocational Education and Training (Belgien) har över 200 medlemmar

i nästan alla medlemsländer, också medlemmar i Turkiet, Kanada och Ryssland. Forumet har möjlighet
att nå ut till över 1500 yrkesutbildningsinstitutioner i hela Europa. Detta europeiska nätverk har också
direkta kopplingar till andra europeiska organisationer inklusive EUCIS, EVTA, EUA, Solidar CSR,
Workers Education Association (Europa) och ungdomsforum.

