Tværgående færdigheder
og primære kompetencer

Titel: BREFE (BOOSTING REFUGEES ACCESS TO EMPLOYMENT)
Ressourcetype: Projekt
Land: : Italien, Spanien, Frankrig, Danmark
Sprog: Engelsk

BREFE projektet har til formål at simplificere vejen til arbejdsmarkedet for nytilkomne, ved at
træne de nytilkomne migranter i branchespecifikke sprogfærdigheder, identificering af
nøglekompetencer og transversale kompetencer.
For at opnå BREFE målsætningerne, følger projektet 3 Intellektuelle outputs:
• Værktøjskasse for sprogundervisere, socialarbejdere og frivillige.
• Metoder og værktøjer til at identificere og udvikle de nødvendige færdigheder den
nytilkomne skal bruge til ansættelse.
• Metoder og værktøjer til at forberede og støtte virksomheder i rekrutteringen af
nytilkomne.

Web link: https://www.brefe.eu/es/page/impulsar-el-acceso-de-los-refugiados-alempleo

Titel: INTERLABORA project
Ressourcetype: Projekt
Land: Spanien
Sprog: Spansk

Interlabora netværket er et arbejdsmarked inklusions projekt, støttet økonomisk af den
Europiske Sociale Fond(ESF) og Ministeriet for Arbejdsmarked og Social Sikkerhed i Spanien.
Det har til formål at hjælpe migranter igennem arbejdsmarkedsoplysningsfasen.
Formålene med projektet er:
• Finde og understøtte nøglekompetencerne hos migranterne.
• Fremme integrationen på arbejdsmarkedet omkring migranterne, ved også at modarbejde
diskriminering i tilgængeligheden til arbejdsmarkedet.
• At bringe efterspørgslen fra arbejdsmarkedet tættere på den situation jobsøgende
migranter står i.
Projektet tilbyder således 3 måder, hvorpå migranter hjælpes.

Web link:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=564,50026558,564_50026575,564_50026
588,564_50026606&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Titel: TRANSVERSAL MODEL FOR MIGRANT
Ressourcetype: Projekt

Lande: Grækenland, Cypern, Frankrig, Portugal, Bulgarien, Spanien, Tyrkiet
Sprog: Spansk, engelsk, fransk, bulgarsk, græsk, portugisisk og tyrkisk.

Den “Transversale Model for Migranter” forsøger at styrke undervisere,
vejledere og trænere i at styrke migranters sociale og økonomiske integration
inden for Europa.
Med dette formal, har de syv partnerorganisationer arbejdet sammen for at
udvikle modellen:
•
•
•
•
•

Identifikationen af mangler i færdigheder.
Fremme den professionelle udvikling af VET underviserer og
vejledningsafdelinger i at validere og anderkendelse af læringsoutputtet for
Migranter.
Designe aktiviteter baseret på den Transversale innovative pædagogiske
tilgang.
Skabe brugbare ressourcer til at udforer og udbrede metodiske tilgange til
at understøtte migranters integration i Europa.
Designe og implementere en innovativ digital platform og praktiske
værktøjer, både rettet mod undervisere og vejledere.

Web link: http://www.transversalmodel.eu/

3

