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Este seminário faz parte da 4ª atividade do projeto Migrantech (2020-1-FR01-KA204-080342). As

atividades foram organizadas no município de Anderlecht, Bruxelas, por Familles du Monde asbl. Cada

país (França, Turquia e Portugal, Bélgica) trouxe pelo menos 5 participantes, para um total de 28 pessoas

que participaram no seminário. Devido à pandemia, foi o primeiro seminário que pôde ser organizado "ao

vivo" para o projeto Migrantech!

OS OBJETIVOS

Proporcionar aos participantes competências em
coaching e ferramentas para promover a
empregabilidade através do desenvolvimento de
capacidades e autonomia;

Reflexão e criação de uma ferramenta comum para
a certificação das competências adquiridas;

Capitalizar e criar instrumentos para profissionais
que facilitem a inclusão de refugiados/migrantes:
aprendizagem de línguas, NTIC, workshop coletivo
de mobilização para o emprego, métodos de
procura de emprego, nichos de emprego para
migrantes/refugiados.

Partilhar e trocar experiências, soluções e boas
práticas que facilitem e melhorem a inclusão de
migrantes e refugiados;

Incentivar a compreensão dos conceitos: migrante,
refugiado, requerente de asilo, país de partida,
acolhimento e trânsito, inclusão sócio-educativa e
profissional, empregabilidade...

Identificar e compreender os contextos e
necessidades dos refugiados/migrantes e os
problemas e obstáculos relacionados com a sua
inclusão;

Ao reunirmo-nos, refletindo juntos, pensando

juntos, conseguimos desenvolver informação

interessante e útil para a continuação do projeto.

A organização diária alternou apresentações ou

intervenções externas de profissionais com grupos

focais. Cada grupo tinha pelo menos uma pessoa

de cada parceiro, para poder integrar as diferentes

realidades nacionais nas discussões.



MIGRANTECH Newsletter

O primeiro dia foi introduzido por Julien Milquet, conselheiro municipal de
Anderlecht. Retomámos os objetivos do projeto e do seminário. A primeira
atividade, sobre os "conceitos-chave", permitiu-nos chegar a um
entendimento comum de palavras como "migrante", "refugiado", "emprego",
etc. 
Depois, a apresentação dos resultados do inquérito ajudou a começar a
estruturar os módulos com base nas necessidades identificadas.
Finalmente, nada melhor do que uma noite intercultural acolhedora para nos
conhecermos melhor uns aos outros!
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A seguir na lista: as recomendações e a divulgação. Cada país partilhou as
suas recomendações nacionais para alimentar o conteúdo e a metodologia
dos módulos.
O brainstorming sobre as formas de divulgar os nossos resultados tem sido
frutuoso!
Durante a tarde, começámos a primeira parte da análise e avaliação das boas
práticas. A organização de tais seminários é importante para aprender com a
experiência e o trabalho de pessoas de outros países.Temos também o prazer
de vos dizer que recebemos a visita de um repórter da RRBF!

Esse dia começou com uma atividade especial: a Familles du Monde
apresentou ao grupo um dos seus instrumentos sobre processos de migração.
Permitiu-nos refletir sobre nós próprios e sensibilizar para a forma como
reagiríamos em situações difíceis, desconhecidas ou inesperadas,
relacionadas com a migração. Isto deu-nos um outro ponto de vista sobre
como desenvolveríamos as nossas competências de coaching, outro ponto do
programa, para o projeto.
Terminámos o dia concentrando-nos nas boas práticas digitais. Estes três dias
foram já muito intensos, com muitos materiais e ideias novas!

O dia 4 veio para enquadrar todo o trabalho realizado até então. A AMSED
apresentou a plataforma que vai ser utilizada para os módulos eletrónicos
MIGRANTECH. Aprendemos assim o básico do Moodle, as suas utilizações e
discutimos sobre como o poderíamos adaptar às necessidades do nosso
projeto.
Depois, fizemos um longo e intenso brainstorming para criar uma lista dos 40
módulos. Esta atividade foi muito importante, uma vez que tivemos de ter em
conta todos os outros grupos focais e intervenções que tivemos no último
dia, para retomar e filtrar toda a informação para a nossa produção.

O último ponto que tivemos de discutir foi a certificação: como e qual a
certificação que consideramos ser a melhor para os nossos módulos?
Também fizemos um rápido treino sobre o Moodle, criando um grupo de
discussão online para partilhar a informação uma vez em casa, e sermos
capazes de continuar a criar os e-módulos juntos.
Finalmente tivemos uma sessão de avaliação que refletiu sobre toda a
semana, primeiro individualmente e depois em grupo, estes são sempre
momentos inesquecíveis!
E, claro, levámos tempo a dar a todos o seu certificado!
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