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O objetivo deste projeto é criar uma plataforma digital

que forneça ferramentas e métodos de e-learning não só

para migrantes e refugiados, como também para os

profissionais que apoiam este grupo-alvo na sua

formação e procura de emprego.

Esta plataforma procura fomentar a inclusão social e

profissional dos refugiados, bem como reduzir a

discriminação direcionada a estes.

Ao longo deste projeto, as políticas e práticas

relacionadas com a inclusão dos refugiados, na vida

social e profissional, serão analisadas

Permitir aos educadores e profissionais expandir os seus

conhecimentos e desenvolver competências para ajudar os

seus formandos a entrar no mercado de trabalho.

OBJETIVOS

Contrariar a discriminação contra migrantes e/ou

refugiados;

Promover a coexistência entre a comunidade local e as

comunidades de migrantes e/ou refugiados;

Entender a educação e a formação como elementos-chave

para a coesão e integração social;

Fornecer ferramentas e métodos de e-learning adaptados

para profissionais que trabalham com migrantes e

refugiados, a fim de facilitar a sua inclusão socioprofissional;

Identificar as competências mais procuradas pelas empresas

e empregadores;

PROJETO RESULTADOS

GRUPO-ALVO
O grupo-alvo do projeto inclui migrantes/refugiados,

profissionais que trabalham com migrantes/refugiados, e

empresas e empregadores que os contratam.

Estudo sobre as competências digitais e
transversais mais relevantes e procuradas pelo
mercado laboral.

A parceria apresentará os 5 seguintes principais
resultados:

Identificação de boas práticas educativas e de
integração para migrantes e refugiados adultos
com base nas TIC. Definição das competências
transversais procuradas pelas empresas e
empregadores. E por fim desenvolver uma
ferramenta para certificar as competências
adquiridas.

Desenvolvimento de um curso de formação (40
módulos em formato digital) e um seminário
para troca de experiências e boas práticas.

Concepção da plataforma e colocar online 40
módulos interativos (incluindo objetivos, contexto
teórico e questionários de avaliação), seguido
da formação de "tutores para aulas virtuais".

Criação de um guia de e-learning explicando
o curso de formação online e métodos de
utilização da plataforma; e o desenvolvimento
de 2 gráficos (representantes das
competências transversais e digitais) relevantes
para a pessoa envolvida na formação.


