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FOCUS OP : 
CREATIE VAN E-MODULES  IN

BELGIË

40 E-MODULES: dat is het hoofddoel van het Migrantech project! De e-modules duren elk 3 uur

en zijn gericht op het aanleren en ontwikkelen van transversale competenties ten behoeve van

de tewerkstelling van migranten en vluchtelingen. We hebben het werk verdeeld over de 4

partners. Zo heeft de vzw Familles du Monde er 10 gecreëerd. Hier volgt een nadere blik op

hun methodologie en de inhoud van hun modules.

METHODOLOGIE
Het onderwerp van de modules werd gekozen op basis
van de ervaring en de expertise van de organisatie. In het
geval van Familles du Monde vzw ligt hun expertise op
het vlak van migratie, geestelijke gezondheid en zachte
vaardigheden.

Nadat de onderwerpen van de modules in oktober 2021
waren bepaald, begon Familles du Monde aan een lange
periode van onderzoek. Het is belangrijk om bij het
creëren van een cursus tot in detail geïnformeerd te zijn
over het onderwerp van de cursus.

De leden van het team hebben zich ingeschreven voor
andere online modules en voor online cursussen over het
maken van e-modules. Ze hadden sessies in de
bibliotheek, ze gebruikten online universiteitsbibliotheek
of boeken die ze in hun bezit hadden.

Vervolgens structureerden zij de informatie. Ze begonnen
met het schrijven van de inhoud. Ze structureerden de
inhoud opnieuw. Ze corrigeerden de manier van schrijven
zodat het gemakkelijk te vertalen en te begrijpen was
voor iedereen. Zij stelden vragenlijsten voor zelfevaluatie
op. Ze hielden ook samen sessies om te leren hoe ze het
platform moesten gebruiken. Ze uploadden de inhoud en
begonnen met het maken van afbeeldingen, schema's, enz.
om het aantrekkelijker en begrijpelijker te maken. Tot slot
hadden ze verschillende sessies om de laatste details te
verifiëren en te corrigeren, ter voorbereiding op de
testfase!

 Familles du Monde heeft op verschillende
manieren gewerkt :
- individueel
- per twee op afstand (twee telefoons en
een gedeeld document!)
- per paar in persoon
- in grotere groepen
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AANPASSINGSPROCES 1 :

TEAMWORK 1 :
We horen veel over het belang en de voordelen van
teamwork, maar we weten niet altijd wat het inhoudt! In
deze eerste module maken we een reis door de
basisconcepten en basiselementen van teamwork: hoe
vertrouwen opbouwen, omgaan met conflicten,
verantwoordelijkheid, betrokkenheid en managen om de
resultaten te bereiken. Teamwork moet vanaf de wortels
worden opgebouwd!

AANPASSINGSPROCES 3 :

KRITISCH DEKKEN :
Kritisch denken is een zeer ruim begrip. In deze module
proberen we het te begrijpen als een instrument en een
vermogen om de nauwkeurigheid van onze manier van werken
te verbeteren. We ontwikkelen twee hoofdmethoden om
kritisch te leren zijn bij het ontvangen van informatie, het
voorbereiden van ons werk, interactie met mensen, of bij het
oplossen van problemen. Ook hier wordt een zelfevaluatie
voorgesteld om jezelf in deze basisvaardigheid te situeren en
om de zwakke punten te identificeren.

AANPASSINGSPROCES 5 :

AAANPASSINGSPROCES 2 :

AANPASSINGSPROCES 4 :

MINDFULNESS OP HET WERK :

TEAMWORK 2 :
Na de basis, de details : wat is leiderschap ? Wat betekent het?
Wat maakt een leider tot een leider? En over de andere leden :
welke rollen bestaan er in een team ? We zien ook de
verschillende stappen van teamwork, we identificeren de
sleutelelementen en leren hoe we die kunnen verbeteren en
naar de volgende stap kunnen gaan. Tenslotte zien we
verschillende hulpmiddelen om het groepswerk te evalueren,
alvorens onze eigen bekwaamheden te evalueren en de punten
te identificeren die we moeten verbeteren!

LOGISCH DENKEN :
Net als het bovenstaande, hebben we een grote en complexe
vaardigheid. Dus wat houdt logisch denken in? Welke
verschillende soorten zijn er? Wat zijn de verschillende
manieren om logisch denken te structureren? En dan : de
probleemboom : hoe werkt die ? Wat zijn de stappen om deze
techniek te gebruiken? De hele module behandelt
basisbegrippen en becommentarieerde oefeningen, waarbij
wordt uitgelegd welke stappen moeten worden genomen bij het
doen van logisch denken tests.

E-MODULES - FAMILLES DU MONDE ASBL

Brief description

Ik voel me gestrest over de toekomst en kan niet
stoppen met denken aan het verleden. Hoe kan ik
daarmee omgaan? Deze e-module laat je kennismaken
met Mindfulness, een type techniek die je helpt om te
gaan met stress en emoties in elke context of omgeving.
Je zal inzicht krijgen in je emoties en stress en enkele
coping tools/strategieën aangereikt krijgen!

Wat is geestelijke gezondheid? Hoe kan ik mijn
geestelijke gezondheid evalueren?
Laten we beginnen met het begrijpen van wat
eigenwaarde is en wat onze emoties zijn!
Deze module is de eerste van een serie van 5! We gaan
een reis maken om onszelf te ontdekken, ons bewust te
worden van ons aanpassingsproces in een
migratieproces.

Deze 2e module geeft je toegang tot sleutelconcepten! Deze
zullen je in staat stellen om het onderwerp van mentale
gezondheid op het werk in de context van migratie uit te
diepen.
We zullen het hebben over stress, migratie, het migratieproces,
...
Deze reis om jezelf te begrijpen stelt je in staat om je mentale
gezondheid op het werk te begrijpen en te verbeteren!

Nu, wat is het aanpassingsproces ? Wat houdt dat in ?
Hoe staat het in verband met geestelijke gezondheid ?
De verschillende aspecten en onderdelen van dit proces,
zoals familie, cultuur, sociale status, integriteit, enz.
worden in deze modules gedefinieerd. En je krijgt ook
een aantal strategieën om de moeilijkheden die kunnen
komen, het hoofd te bieden!

Het aanpassingsproces heeft 12 kenmerken. 
Maar welke zijn dat? Hoe zijn ze aanwezig in ons
dagelijks leven of op het werk? 
We zullen ze eerst bekijken vanuit het standpunt van de
migrant. "Ik ben dankbaar dat ik hier ben, maar toch ben ik niet
gelukkig", waarom voel ik me zo? Hoe verandert mijn identiteit
en waarom? Wat zijn de gevolgen voor mijn kinderen, de
volgende generatie? En nog veel meer...

Wie had gedacht dat dit proces en deze kenmerken ook
betrekking hebben op degenen die niet verhuisd zijn ? 
Hoe zijn die kenmerken van toepassing op mensen die
niet zijn verhuisd? Is het anders dan voor de migranten? 
We herinneren ons dit aspect van migratie: het betreft evenzeer
migranten als niet-migranten. Elk gezichtspunt heeft dezelfde
waarde. Deze e-module besluit de reeks over het
aanpassingsproces en de geestelijke gezondheid! 


