Europæiske værktøjer for
anderkendelse, validering og
opkvalificering af migranter

Titel: FROMSKILLS2WORK
Ressourcetype:: Projekt / God Praksis
Land: Belgien, Ungarn, Irland, Italien, Holland, Slovakiet, Slovenien, Spanien og England.
Sprog: Engelsk, Italiensk, Fransk, Slovensk, Spansk, Slovakisk, tysk, ungarsk og arabisk.

“FromsSkills2Work” projektet arbejder for at fremme integrationen på arbejdsmarkedet for
de borgere der er underlagt international beskyttelse, ved at fremme tidlige validering af
formelle og uformelle færdigheder og kompetencer. Dett er opnået ved at understøtte
modtagelsen og modtagelsen af denne gruppe, og ved at understøtte de relevante
autoriteter og arbejdsgivere. Derved øges mulighederne for information og anderkendelse af
færdigheder.
“FromSkills2Work” er en digital informationsplatform for validering af færdigheder, og for
arbejdsmarkeds integration, som tilbyder information der kan have værdi for både borgere,
arbejdsgivere, lokale autoriteter mfl.
Projektet varede fra Januar 2016 til December 2017.
Web link: http://www.fromskills2work.eu/

Titel: LIGHTHOUSE
Ressourcetype: Projekt, God praksis
Land: Spanien, Norge, Grækenland, Frankrig, Cypern og Østrig.
Sprog: Engelsk, Norsk, Græsk, Fransk, og Tysk.

“Lighthouse” er et europæisk projekt, der har til formål at etablere en innovativ model,
såvel som værktøjer for at understøtte livslang læring og karriereveje for migranter. Dette
gøres gennem vejleding og anderkendelse af tidligere erfaringer. Projektet kombinerer to
forskellige succesfulde strukturer:
Den østrigske model (LOT-house), udviklet af den østrigske partner BEST, og den
veletablerede franske model for at anderkende ikke-formel uddannelse.
De 7 partnere fra Spanien, Norge, Grækenland, Frankrig, Cypern og Østrig var alle
ansvarlige for at implementere projektet. Projektet havde følgende Intellektuelle outputs:
• State of the Art rapport: for at have en klar forstående for den nationale kontekst.
• Lighthouse interaktive model: for at have en introduktion og guide til migranterne.
• Lighthouse træningspensum: et ECVET-baseret værktøj designet til at udvikle de
nødvendige færdigheder og kompetencer for de professionelle.
• Lighthouse vejledning: for at tilbyde klare og relevante anbefalinger.
• Lighthouse værktøjskasse: for at klæde professionelle karrierevejledere tilstrækkeligt
på.
Web link: http://lighthouse-project.eu/

2

Titel: MAKE IT
Ressourcetype: Projekt
Land: Belgien, Spanien, Ungarn, Norge og Portugal
Sprog: Dansk

“MAKE IT” projektet adressere det europæiske problem, hvor af det Europæiskea arbejdsmarked har
efterlyst kvalificerede og nyuddannede medarbejdere.
Gennem MAKE IT projektet, forsøge partnerlandene er fremme samarbejdet mellem regioner og
lande, ved at sikre og oplyse om, at flere kvalifikationer, er anderkendte på tværs af grænser.
Hoved formålet med projektet var at udvikle et Europæisk anderkendt kvalifikations system og
etablere et strømlignet system for svejsearbejderne, så deres evner bliver anderkendt ens på tværs af
EU grænser. For at oprette et sådan system, forventes følgende af de lokale landsorganisationer:
• Implementering af principperne for ” European Credit system for Vocational Education and Training
(ECVET)”
• Integrering af innovative tilgange
• Forbeding af EQAVET i svejsebranchen
Web link: https://skillstools.eu/make-it/

Titel: REFUSKILLS
Ressourcetype: Projekt
Land: Norway, Austria, Belgium, Spain, France, Italy, Portugal, Germany and Turkey.
Sprog: Dansk, Spansk

“RefuSkills” er et projekt der bruger samme system og erfaringer fra ”Færdighedsbanken”,
for at lave en hurtig vurdering, af hvilke kompetencer og færdigheder en flygtninge eller
anden borger har.

Projektets formål er:
Etablering a en “let I brug” mekanisme, som giver flygtninge en muligfor for at dokumentere
deres færdigheder og kompetencer, ved brug af basal ECVET og ”lærings outcome”
principper.
Afkortning af behandlingstiden for håndteringen af flygtninge og asylansøgeres diverse
ansøgninger.
Forbedring af modtagelseslandenes muligheder for at lave en lyn identifikation af migranters
færdigheder og kompetencer.
Undersøgelse af mulighederne ved at udbrede ”Refupass”, hvori et individs primære
kompetencer er nedskrevet i en portefølje.
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