
No âmbito do projecto Migrantech, um kit
de 40 e-módulos destinados a
migrantes/refugiados e profissionais que
trabalham com este público e que
permitem o desenvolvimento das
competências mais valorizadas no
mercado de trabalho está disponível
gratuitamente na plataforma digital
migrantech.org migrantech.org
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A fim de melhorar o conteúdo dos módulos
electrónicos, bem como a concepção da
plataforma, esta última foi testada dentro
da AMSED por 40 migrantes e/ou
refugiados, que forneceram feedback sob
a forma de um questionário sobre o
conteúdo e a forma dos módulos, bem
como sobre a facilidade de navegação da
plataforma.

https://www.migrantech.org/


A ORGANIZAÇÃO DA FASE DE TESTES

O perfil dos participantes 

A plataforma foi testada por 40 participantes durante
5 sessões organizadas em Estrasburgo, na sede da
AMSED. 
Os perfis dos participantes eram muito diversos,
sendo de diferentes idades e nacionalidades:
vinham principalmente do Irão, Ucrânia, Geórgia,
Síria, Marrocos, Argélia, Chechénia, Tunísia,
Afeganistão e Vietname.
Esta diversidade de perfis foi também observada na
diferença dos percursos de vida dos candidatos e
nos seus níveis de qualificação, alguns tendo fugido
da guerra, outros tendo vivido em França durante
muito tempo, e ainda outros tendo-se formado. Foi
interessante notar que isto pode ter influenciado em
grande medida a sua abordagem ao programa de
formação e as suas necessidades. 

As cinco sessões da fase de testes foram
realizadas numa sala dedicada, onde cada
participante tinha um computador fornecido pela
AMSED. Cada sessão incluiu entre 10 e 20
participantes da base de dados AMSED. 
Depois de receber os participantes, a equipa da
AMSED apresentou o projecto e os seus principais
objectivos, e explicou que podia escolher um
módulo para completar na plataforma. Foram
então distribuídos questionários, aos quais os
participantes responderam de acordo com as suas
impressões sobre a plataforma e o conteúdo dos
e-módulos.

A condução das sessões  


