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Bevezetés 
 

A ReValue projekt egy Erasmus + projekt (2016-2019), amelyet az ERIFO olasz szervezet vezet 5 EU-országban: Olaszországban (vezető és 

partner), Franciaországban, Németországban, Magyarországon és az Egyesült Királyságban). Ennek egyik célja képet nyújtani a 

menekültválság (2015 óta) Európába érkező migránsokról, az oktatási és a munkaerő-piaci perspektívákat ötvözve. A 2015 óta közzétett 

demográfiai és földrajzi tanulmányokból hiányoznak részletes információk azok specifikus profiljáról - például az egyes kategóriák átlagos 

iskolai és szakmai szintjéről 

bevándorlók, például menekültek. Annak ellenére, hogy a projekt hat országban korlátozódik, és 250 migránsból áll (beleértve a menekülteket 

is), a profilnak és elvárásainak kulcsfontosságú elemeket kell tartalmaznia, amelyek hasznosak lehetnek a politikai döntéshozók számára a 

releváns közrend kidolgozása terén a munkaerő-beilleszkedés kérdése. 

 

 

A REVaLUE projekt első eredménye a „REStArT” - eszközkészlet a formális, nem formális és informális tudás, kompetencia és készségek, 

valamint a migránsok iskolai végzettségének értékelésére. Egyesíti a különféle eszközöket és útmutatásokat, amelyeket már a migránsok 

munkaerő-piaci átalakulásuk elősegítésére terveztek. Ez a szakemberekkel - mind a migráns szolgáltatókkal, mind a munkaügyi tanácsadókkal 

- foglalkozik, hogy meghatározzák a tapasztalatokat, az iskolai végzettséget és a kompetencia mesterét, és felmérjék a migránsok tudását, 

kompetenciáját és készségeit, ideértve a formális, informális és nem formális tanulást is. 

Ezt az eszközkészletet az iriv Conseil (Franciaország) készítette, és a szakemberek és a bevándorlók körében (Cité des Métiers, Párizs, 2017. 

szeptember – december) megvizsgálta annak tervezését, mielőtt elküldték a ReValue csoportba, amelyet tesztelni kell a projekt öt országában: 

Olaszország , Franciaország, Magyarország, Egyesült Királyság és Németország (2018. január – február). A tesztelésnek kettős célja van: 

egyrészt ez az eszközkészlet hatékonyságának tesztelése, másrészt az első vázlat a potenciális felhasználó számára; másrészt a tesztelésben 

részt vevő bevándorlók számára reálisabb önéletrajzot (CV) és karriertervet biztosít a munkakeresés és a karrierfejlesztés támogatására. A 

ReStart eszközkészletből származó önéletrajznak (CV) jobban tükröznie kell a bevándorlók tudását, kompetenciáját és készségeit, 

részletesebb, hatékonyabb és validáltabb információkat szolgáltatva a munkaadók számára. Az önéletrajzot (CV) a projekt partnerei - az Erifo 

& Programma Integra (Olaszország), az iriv Conseil & FISPE (Franciaország), Ashley és Rinova (Egyesült Királyság) és Jovokerek 

(Magyarország) „igazolják”, hogy garantálják a valóságot és a a nyújtott információ minősége. A cél a kulturális akadályok leküzdése és a 

potenciális munkáltatók szkepticizmusának megakadályozása, amikor egy bevándorlótól jelentkeznek. 

 

Ezért a ReValue megközelítés előnyös helyzetként jelenik meg: 

 

 

1- szakemberek számára ez a lehetőség az eszköz tesztelésére és a szükséges beállítások elvégzésére; 

2 - a bevándorlók számára javítják a képességeikkel, tapasztalataikkal és kompetenciáikkal jobban megfelelõ állást keresõ lehetõségeiket
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1.  A REVALUE CÉLKITŰZÉSEI 
 

A REVALUE célja a bevándorlók munkaerő-piaci integrációjának 

előmozdítása, ideértve a menekülteket, az alternatív védelem 

birtokosát és a menedékkérőket. A szakképzési tanfolyamokat 

tervezi és teszteli a migránsok igényeinek kielégítésére, az alap- és 

keresztirányú készségeket ötvözõ szakmai készségekre 

összpontosítva (hivatkozás a 8 kulcskompetenciára, európai keret, 

EK, Brüsszel, 2006).  

 

A ReValUe projekt hivatkozik a nemzetközi közösség ajánlására. 

Az UNCHR kijelenti, hogy a befogadó közösségeknek elő kell 

segíteniük a bevándorlók nyelvi és szakmai készségeinek 

fejlesztését, és segíteniük kell őket a foglalkoztatásban. 

(Megjegyzés a menekültek az Európai Unió, 2007). Hasonlóképpen 

az OECD (2016 és 2017) támogatta a migránsok munkaerő-piaci 

hozzáférésének megkönnyítését; a külföldi képesítések, szakmai 

tapasztalatok és készségek jobb nyilvántartása és értékelése; 

testreszabott integrációs megközelítések kidolgozása. A migráns 

munkavállalók lehetnek az egyik fő eszköz az európai 

munkaerőpiacokon. 

 

A menekültválság (2015) egyértelműen hangsúlyozta, hogy az 

összes európai ország érintett - nem csak a migránsok első érkezési 

országai (elsősorban Görögország és Olaszország). Ezért minden 

intézkedést transznacionálisan kell végrehajtani. Ezenkívül 

hasznosnak kell lennie a bevándorlók készségeinek kiértékelésére és 

a képzési módszertanra vonatkozó általános eszközök és eljárások 

használatához. Harmadsorban, az európai országok nemzeti szinten 

különféle szintű állami politikákat hajtottak végre a bevándorlók 

számára; részesülhetnek a kölcsönös megtermékenyítésből és a 

bevált gyakorlatok cseréjéből. Végül, mivel a migrációnak európai 

dimenziója van, hasznos, hogy a ReValue projekt tapasztalatait és 

eredményeit az Európai Unió egészében alkalmazzák. 

 

 
 

A REVALUE projekt fő céljai 
 

1- elősegíti a bevándorlók formális, nem formális és informális 

ismereteinek, kompetenciáinak és készségeinek elismerését, 

ideértve a menekülteket / kiegészítő védelmet birtokosokat / 

menedékkérőket is, a migránsok képességeinek értékelésére 

szolgáló eszközkészlet megtervezése és végrehajtása révén - KA2 

horizontális 2. prioritás „befogadó oktatás”, 

képzés és ifjúság ”és 5.„ átláthatóság és a készségek és képesítések 

elismerése ” 

 

2. új, magas szintű képzettséget kölcsönöz a bevándorlóknak, ideértve a 

menekülteket / kiegészítő védelmet birtokosokat / menedékkérőket, 

személyre szabott szakképzési kurzusokon keresztül, amelyek 

megfelelnek sajátos tanulási igényeiknek és sajátosságaiknak, 

különös tekintettel a nyelvre - KA2 horizontális prioritás 

1, 2 és 3; A szakképzés mezőspecifikus 3. és 4. prioritása; 

 

3 - a migránsok, köztük a menekültek / kiegészítő védelem birtokosai / 

menedékkérők gyakorlati tapasztalatokat biztosít a munkahelyi 

laboratóriumok létrehozása és végrehajtása révén - a szakképzés 

szakterületének 1. prioritása. 
 
Európai partnerek 
 
ERIFO, capofila (Italia) - http://www.erifo.it  

Programma Integra, partner (Italia)- https://www.programmaintegra.it  

Iriv conseil, partner (Francia)- http://www.iriv.net  

FISPE, partner (Francia)- http://www.fispe.fr  

GSub, partner (Germania)- https://www.gsub.de  

ACH, partner (Regno Unito)- https://www.ashleyhousing.com  

Rinova, partner (Regno Unito)- http://www.rinova.co.uk  

Jovokerek, partner (Ungheria)- http://www.jovokerek.hu

http://www.fispe.fr/
https://www.ashleyhousing.com/
http://www.rinova.co.uk/
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2.  Célcsoport – migránsok, menekültek,menedék 

kérők és migránsokat segítő szakemberek 
 

 
 

A Revalue első célcsoportja a nemrég Európába érkező menekültek / 

kiegészítő védelem birtokosai és menedékkérők. A projekt második 

szakaszában elsősorban a képzett / képzett bevándorlókkal foglalkoznak - 

a női bevándorlók külön figyelmet kapnak, integrálva a nemek közötti 

egyenlőség megközelítését a projekt termékeinek megtervezése és 

megvalósítása során. 

 

A ReValue második célcsoportja a migránsokkal foglalkozó 

szakemberek - mind migráns szolgáltatók, mind munkaügyi tanácsadók. 

Különböző profilokat gyűjtöttek a különböző országokban: az 

egyesületek és nem kormányzati szervezetek szociális munkásai, a 

bevándorlók fogadására szentelt állami testületek köztisztviselői, az 

oktatók (tanárok és oktatók) egyesületekben és állami testületekben ... 

eltérő státusuk is lehet: sok önkéntes munka a migránsokkal foglalkozó 

szövetségekben és nem kormányzati szervezetekben fizetett 

alkalmazottakkal. 

 

Annak érdekében, hogy gyakorlati alapon megválaszoljuk e két közönség 

elvárásait, a ReStart eszközkészlet (IO1) kialakítását kombináltuk az iriv 

Conseil (az IO1ért felelős francia partner) által készített első 

szerszámkészlet tesztelésével. a Cité des Métiers-ben (2012 óta) kínált 

havi klubok keretében. A szakembereket - elsősorban a migránsokat a 

munkaerőpiacra való áttérésük során támogató szociális munkásokkal - 

társították különböző háttérrel rendelkező afrikai, latin-amerikai és 

európai migránsokkal. A tesztelésre 2017. szeptember és december 

között került sor, és átlagosan 10 résztvevőt gyűjtöttek össze (minden 

klubban 8–12 fő volt). A bevándorlóknak 4 ülésen kellett részt venniük - 

a gyakorlati módszertan ismerteti (12. oldal). 

Menekültek menedékkérők és migránsok jellemzői 
 

 

Az Európában védelmet igénylő humanitárius migránsok száma folyamatosan 

növekszik. 2015 utolsó három hónapjában a menedékkérők száma 426000 volt, 

több mint 130% -kal nőtt az előző évhez képest 

2014. Az adatok azt mutatják, hogy a kérelmezők körülbelül 50% -a kap 

valamilyen humanitárius védelmet. Ez azt jelenti, hogy az európai társadalom 

tagjai lesznek. A társadalom szerves részévé válhat azonban csak akkor, ha 

hatékony társadalmi integráció történik. 

 

Az UNHCR tanulmánya szerint a menekültek a leginkább integrálódónak érzik 

magukat a munkahely. Az OECD nemrégiben megjelent „Az integráció 

működőképessé tétele” című (2016) szakasza kijelenti, hogy „minél előbb a 

migránsok lépnek be a munkaerőpiacra, annál jobb integrációs kilátásuk hosszú 

távon”. A menekülteknek azonban általában több nehézségük van a foglalkoztatási 

integráció elérésében, mint a többi bevándorlónak. Még ha munkát is találnak, 

gyakran túlképzettek arra, hogy ezt a munkát végezzék: a bevándorlók 

túlképzettségi aránya 12% -kal magasabb, mint az őslakosoknál, a menekültek 

pedig a legmagasabb. 

 

Az UNHCR tanulmánya szerint a képesített menekülteket még negatívabban 

érintik, mint más bevándorlókat. Ennek oka a tényezők kombinációja. 

Mindenekelőtt a menekülteknek ritkán van bizonyítékuk korábbi tanulmányaikról, 

és még akkor is, amikor megteszik; nehéz a hivatalos elismerést megszerezni a 

fogadó országban. Másodszor, az otthoni tapasztalatokat nem ismeri el, és 

elutasítják azokat a helyi munkáltatók, akik inkább csak a fogadó országban 

szerzett tapasztalatokat értékelik. A menekültek hosszú inaktivitási periódusokkal 

is szembesülnek, amelyek demotivációhoz és munkaviszony megszűnéséhez 

vezetnek, ami viszont azt jelenti, hogy a menekültek csak alacsonyan képzett 

munkahelyeket fogadhatnak el, és továbbra is az alacsony társadalmi-gazdasági 

ciklus csapdájába esnek. Sőt, hiányzik a helyi nyelv ismerete, és a munkáltatók 

általában diszkriminatív hozzáállásuk van velük szemben.
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3.  Módszertani megközelítés – Restart módszertan 
 

A nem formális tanulás érvényesítése során átláthatóvá tehetjük a nem 

formális kompetenciákat. A nem formális és informális készségek 

átláthatósága képviseli a kompetenciák „azonosításának és érvényesítésének 

folyamatát”. 

 

Ez a folyamat egy szolgáltatás, amelynek célja az ember által a formális 

tanulás újjáépítése és értékelése révén megszerzett készségek felismerése, 

még akkor is, ha a formális, nem formális és informális tanulási út 

megszakad. Fontos szem előtt tartani, hogy az érvényesítés egyik 

legfontosabb jellemzője, hogy ez egy "az illetékes hatóság által a megfelelő 

szabványhoz viszonyított mérési eredmények megszerzésének 

megerősítésére irányuló folyamat" (EU Tanács, 2012, 5. o.) ). 

 

Az érvényesítés alapvetően azt akarja mutatni, hogy gazdag és sokféleségű 

legyen az, amit egy alany megtanult. A tanulás gyakran a formális oktatás 

és képzés keretein kívül zajlik, többnyire a munkahelyen vagy a szabadidős 

tevékenységek során, és gyakran alábecsülik és figyelmen kívül hagyják. 

Másodszor, az érvényesítés célja, hogy értéket tulajdonítson a tantárgy 

megtanultjának, függetlenül attól, hogy milyen körülmények között zajlott a 

tanulás. 

 

A BEVÉTELT tehát nem lehet úgy definiálni, mint amely a tanulás formális 

érvényesítéséhez vezet, mivel a próbafolyamatot az érvényesítésre jogosult 

alany nem gyakorolja. Valószínűleg elképzelhető, hogy a módszertani tervet 

a projekt élettartamain túl a tanulás formális érvényesítésére jogosult 

alanyok is megszerezhetik és kihasználhatják.

A készségek azonosításának és érvényesítésének hivatalos folyamata négy 

lépésből áll: 

 

1. A személy nem formális és informális tanulással megszerzett tanulási 

eredmények azonosítása; 

2. A személy nem formális és informális tanulás révén elsajátított tanulási 

eredményeinek dokumentálása; 

3. a személy által nem formális és informális tanulás révén elsajátított tanulási 

eredmények értékelése; 

4. A személy nem formális és informális tanulással elsajátított tanulási 

eredmények tanúsítása olyan képesítések vagy kredit formájában, amelyek 

hozzájárulnak a képesítés megszerzéséhez, vagy adott esetben más formában 

(az Európai Unió Tanácsa, 2012, 1. o.). 3. pont, 2a-2d. Pont). 

 

Ezt az utat a REVALUE kísérletbe mozgatva az 1. és a 2. fázist a Migrapass 

módszertan alapján hajtják végre, míg a 3. és 4. fázist a menekülteket fogadó 

vagy foglalkoztató cégekre bízják. 

 

Ezért az ÉRTÉKESÍTÉSBEN a tanulás „értékelését” a piac „szabályozza”, 

míg a „tanúsítást” vállalkozásnak kell végeznie. Más szavakkal, az értékelés 

eredménye a felvétel során valósul meg, míg a munkaszerződés a „tanúsítás” 

funkciót veszi át. 

 

Az 1. és a 2. szakasz az ESCO - Európai készségek / kompetenciák, 

foglalkozások és képesítések repertoárján alapul; a repertoár mindegyik 

profilja kiemeli azokat a tanulási eredményeket, amelyek a nem formális és az 

informális tanulás mérésével kapcsolatosak. Az ESCO, az ÉRTÉK-ben, a 

tanulás azonosításának és mérésének színvonalát képviseli. 

 

 

 

Forrás: Forrás: Erifo, Roma, 2017. július.7
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3.1 Portfólió megközelítés 
 
A portfólió «szervezett anyaggyűjtemény, amely bemutatja és 
igazolja a tapasztalatok alapján megszerzett készségeket és 
ismereteket. Különösen fontos a nem formális és az informális 
tanulás validálása szempontjából, mivel lehetővé teszi az egyéni 
jelöltek számára, hogy aktívan hozzájáruljanak a 
bizonyításgyűjtéshez, és olyan megközelítések keverékét is kínálja, 
amelyek megerősítik a folyamat általános érvényességét. 
"(Cedefop, 2009). 
 
A portfólió tartalmazhat olyan dokumentumokat, mint például 
„önéletrajzok, teljesítményértékelések, referenciák a jelenlegi és a 
korábbi munkáltatóktól, a felügyeletektől és kollégáktól, valamint 
az elvégzett munkák fotói, amelyeket egy bíró igazol.” (B. Lietard, 
CNAM, 2005) 
 
Ez az emberi erőforrás eszköz öt fő funkciót tölt be: 
1- aktív memória, 
2. fejlesztett eszköz a kompetenciák azonosításához és 
megismeréséhez, 
3 - kollektív és konzervatív eszköz, 
4- önértékelés, 
5 - személyes adatbázis, az informális kompetenciák adott értéke. 
 
A portfólió egyaránt eszköz és módszer a formális, informális és 
nem formális tanulás azonosításához és értékeléséhez, hogy 
beilleszkedjen szakmai karrierjükbe. Ennek hatása két szempontból 
tekinthető: rövid távon: eszköz és módszer javaslata a megszerzett 
és fejlesztett kompetencia azonosítása és értékelése érdekében; 
mind a diplomások, mind a szakemberek (fizetett alkalmazottak 
vagy önkéntesek), akik a migránsokkal dolgoznak 
; hosszú távon: bármilyen szakember képzése a portfólió 
használatához, annak gazdagítása, figyelembe véve a különböző 
profilokat (társadalmi és szakmai) és hátteret (eltérő státusz és 
származási országok).

 

A Migrapass példa 
 

Ami a Migrapass által javasolt portfóliót illeti, a migránsoknak a következő 

folyamatot kell követniük: 

 

a) a migránsok életében tapasztalt legnehezebb kihívásokkal járó helyzetek 

részletezése, ideértve a holisztikus megközelítést: szakmai, társadalmi, 

migrációs és személyes tapasztalatok; összpontosítva állapotukra / 

funkciókra, felelősségi körükre; a végrehajtott feladatok fő elemei, a 

nehézségek leküzdésének módjai és módjai (például a migrációs útvonalon); 

b) kapcsolat létesítése különféle tapasztalataik és a fejlett kompetenciák 

között, gazdag háttérüknek köszönhetően: tizenkét fő kompetenciát 

kínálnak: dolgok készítése, saját kezek szervezése és szervezése; projekt 

kidolgozása; munka egy csapatban; communciating; hálózatok fejlesztése; 

hatékony információgyűjtés és felhasználás; egy nehéz helyzet leküzdése; a 

különféle kulturális környezetekhez való alkalmazkodás; átadja a 

tapasztalatait; új közösség integrálása; jogok védelme 

c) ennek eredményeként cselekvési terv előterjesztése: átmenet a 

munkaerőpiacra, amelynek középpontjában az elérni kívánt cél van, amikor 

egy speciális kompetencia, az elvégzendő cselekvés, a cél elérésére fordított 

idő és a várt eredmény (személyes ütemterv) mérlegelésre kerül. 

 

A folyamat bármely szakaszában a migránsoknak nagyon konkrét példákat 

és bizonyítékokat kell mutatniuk az elvégzett munkáról. A portfólió nem 

deklaratív folyamat: minden tapasztalatot vagy azonosított kompetenciát 

kézzelfogható eredménnyel kell igazolni. Az portfólió dinamikus folyamat: a 

migránsoknak mindegyiket frissíteniük kell 

időnként szükség lehet a kompetencia azonosítására és igazolására 

 

Forrás: Halba (B), ed (2012), a Migrapass végleges kiadványa.
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3.2 A szak- és nyelvi képzés kombinálása 
 

A migrációs folyamatok globalizációja akadályozza a bevándorlók 

által használt közös nyelvek hagyományos használatát a 

munkahelyi rendes kommunikáció és együttműködés kezelése 

érdekében. Az új szervezeti minták és az új technológiák 

meghatározzák a nyelvi készségek párhuzamos növekedését, 

amelyet bármilyen, még alacsony képzettségű munkavállaló is 

igényel - mind a megértés, az olvasás és a beszéd szempontjából, 

mind az írásbeli kommunikáció bizonyos szintű elsajátítása 

szempontjából, amely a jelentések átható használatához 

kapcsolódik, adattárolás, visszacsatolások. Az évjáratnak 

figyelembe kell vennie két európai keretet - az ECFR nyelvi 

szintjét (amelyet az Európa Tanács 1991 óta hajt végre) és a 

kulcskompetenciákat megközelítés (az Európai Parlament és az 

Európai Parlament által végrehajtott) Bizottság, 2006 óta). 

A nyelvtanulás, mint bármely emberi tanulási tevékenység, 

egyértelműen különféle dimenzióktól és kiváltó tényezőktől függ: a 

kognitív lehetőségektől és a személyes tanulási stílusoktól (ez azt 

jelenti, hogy a képzési ajánlatokat differenciált igények szerint kell 

megkülönböztetni), az érzelmi dimenzióktól és motivációktól (a 

tanulás mindig a közelségtől függ) a tanulási eredményeknek a 

tanulók érdekeihez és érdeklődéséhez, valamint részvételéhez az 

elérhető és megosztott tanulási eredmények meghatározásában), a 

tanulás relációs és társadalmi lehetőségeitől (az interakció kritikus 

dimenziója, amely a legfontosabb szerepet játszik) fontosságú a 

nyelvtanulásban) .A puszta „képzési perspektíva” irányából kell 

átállnunk, amely konszolidált didaktikai stratégiákat von maga után 

egy „tanulóközpontú”. Ez a fogalmi és gyakorlati elmozdulás 

lehetővé tenné a nyelvtanulás innovatív megközelítését, amely 

hatékonyabbá és megfelelőbbé teszi a gyorsan változó kontextust, 

figyelembe véve mind a vállalatokban felmerülő igényeket, mind a 

tanulók elvárásait. 

forrás: ECAP, Genf (Svájc), 2014

A Vintage példa 
Az Erasmus + projekt, amelyet a svájci ECAP The Vintage Alapítvány vezet, 

magában foglalja az e-learning megközelítést egy digitális platformon. - 

Forrásközpont, amely a szakképzés és a nyelvtanulás területén bevált 

gyakorlatok válogatását kínálja szabadon a nyelvi tanulásban részt vevő tanárok 

és oktatók számára. & VET. A tanároknak és az oktatóknak két különféle 

tanulási folyamatot kell összekapcsolniuk - a munkaerő-piacon a szakmai 

profilnak megfelelő helyzetben lévő készségeken és kompetenciákon alapuló 

VET-megközelítést (helyzet, foglalkoztatás, képesítés) és a nyelvi készségeken 

alapuló nyelvi megközelítést (a közös európai Nyelvi referenciakeret (CEFR), 

amely eltérhet a szakmai profiltól: Az EU országaiban két fő stratégiát 

támogatnak: elsősorban a nyelvi szint igazolása (első nyelv), valamint a nyelv és 

a szakmai lehetőségeket integráló képzési út megépítése (nyelv a szakképzésben 

megközelítés ugyanakkor). 

Az első leckének a lehető legtisztábbnak kell lennie a két tanulási 

megközelítésről - a nyelvi és a szakképzésről. Az első olyan pedagógiát 

alkalmaz, amelyet már régóta tesztelnek a felnőtt bevándorlók körében - a 

CEFR (Európa Tanács, Strasbourg, 

1991) az oktatók és tanárok teljes mértékben használják és alkalmazzák. A 

második tanulási megközelítés - a szakképzés - újabb a migránsoknak nyújtott 

támogatásban, különösen a kompetencia-megközelítésben. A megtanult 

második lecke a pedagógiára vonatkozik. A Vintage projekt egy egész életen át 

tartó tanulás perspektívájának keretében kidolgozott képzési program - humán 

erőforrás-orientált. Ez más a többi programban, ahol a nyelvre összpontosítanak. 

A szüreti megközelítést alkalmazó tanárokat és oktatókat az általános nyelvi 

alapelvek emlékeztetése után felhívják a tanulási stratégiákra, hogy leküzdjék a 

munkaerő-piaci akadályokat. A megtanult harmadik lecke a tanulók - migránsok 

és mobil munkavállalók elvárásainak megválaszolása. A negyedik leckét a 

releváns eszköz és stratégia folyamatos frissítése jelenti a migránsok szakmai 

lehetőségeinek javítása érdekében. Az ötödik tanulság az, hogy a Vintage 

képzést a résztvevők további visszajelzéseivel kell gazdagítani. A mindkét 

területen dolgozó szakemberek (tanárok és oktatók) tapasztalatai a jövőben 

gazdagítják a Vintage megközelítést. 

forrás: Halba (B), 2016, EAPRIL konferencia, Lisszabon (Portugália).
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3.3 A kompetencia alapú megközelítés 
 

Minden polgárnak kulcsfontosságú kompetenciák széles skálájára 

van szüksége ahhoz, hogy rugalmasan alkalmazkodjanak a gyorsan 

változó és szorosan összekapcsolt világhoz. Az oktatás kettős, 

társadalmi és gazdasági szerepében kulcsfontosságú szerepet játszik 

annak biztosításában, hogy az európai polgárok megszerezzék 

azokat a kulcskompetenciákat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 

rugalmasan alkalmazkodjanak az ilyen változásokhoz. A 

kompetenciákat itt a kontextusnak megfelelő tudás, készségek és 

hozzáállás kombinációjaként definiáljuk. A kulcskompetenciák 

azok, amelyek mindenkinek szükségesek a személyes teljesítéshez 

és fejlődéshez, az aktív polgársághoz, a társadalmi befogadáshoz 

és foglalkoztatás. 

 

Az EU referenciakeretének fő céljai a következők: 

 

1) meghatározza és meghatározza a személyes teljesítéshez, az 

aktív polgársághoz, a társadalmi kohézióhoz és a 

foglalkoztathatósághoz szükséges kulcskompetenciákat egy 

tudásalapú társadalomban; 

2) támogassa a tagállamok munkáját annak biztosításában, hogy az 

alapoktatás és képzés végére a fiatalok a kulcskompetenciákat 

olyan szintre fejlesszék ki, amely felkészíti őket felnőttkori 

életükre, és amely alapot képez a továbbtanuláshoz és a 

munkavégzéshez, valamint hogy a felnőttek képesek fejleszteni és 

frissíteni kulcskompetenciáikat egész életük során; 

3) európai szintű referenciaeszköz biztosítása a politikai 

döntéshozók, az oktatók, a munkaadók és a tanulók számára, hogy 

megkönnyítsék a nemzeti és európai szintű erőfeszítéseket a 

közösen elfogadott célok elérése érdekében 

4) keretet biztosít a további közösségi szintű fellépéshez az 

„Oktatás és képzés 2010” munkaprogramban és a közösségi 

oktatási és képzési programokban egyaránt 

A Key Tutor példa 
A Key Tutors egy európai projekt, amelyet az Erasmus + program 

keretében dolgoztak ki. 5 EU-tagállam - Franciaország (vezető), 

Finnország, Litvánia, Lengyelország és Spanyolország - gyűjtött össze 

2015 és 2017 között. Célja, hogy előmozdítsa az innovatív gyakorla-

tok fejlesztését és végrehajtását a felnőttkori oktatás területén. A 

kevesebb lehetőségekkel rendelkező felnőtt tanulók - hosszú távú 

munkanélküliek, fogyatékossággal élők, bevándorlók - számára 

eszközt és módszert dolgoztak ki a kulcskompetenciák azonosításához 

és értékeléséhez (az Európai Bizottság, Brüsszel, 2006). A javasolt 

ötlet és pedagógiai stratégia a alapkompetencia és komplex 

kompetencia. Az első szellemi eredmény alapján a Key Tutors projekt 

oktatási útmutatást is kidolgozott a felnőttképzés területén dolgozó 

szakemberek (oktatók és oktatók vállalatokban, helyi hatóságok, 

egyesületek stb.) Számára, hogy jobban támogassa ezeket a kevesebb 

kevesebb felnőtt tanulót. lehetőségeket. Ezért a Key A projekt célja az 

volt, hogy támogassa e tanulók átmenetet az oktatás és képzés 

világából a munka világába, pontosabban az egyesületek, a helyi 

hatóságok vagy a kkv-k közötti bármilyen foglalkoztatást. A projekt 

megtervezésekor az egyes partnerek egy alapvető kulcskompe-tencia 

és egy komplex kulcskompetencia kombinációját jelölték ki, 

figyelembe véve az ország sajátosságát (kulcskompetencia 

megközelítés, szakképzés és képzés…), valamint a társadalmi-szakmai 

hátteret is. Franciaor-szágot illetően a kombináció az anyanyelvű KC1 

kommu-nikáció volt és KC - 6 társadalmi és polgári kompetencia, 

Finnország számára - KC4 - digitális kompetenciák és KC7 – 

kezdeményezőkész-ség és vállalkozói készség, Litvánia számára KC3 

- Matematikai kompeten-cia és alapvető kompetenciák a tudományban 

és a technoló-giában és KC - 5 Tanulás tanuláshoz, Lengyelország, 

KC1 – kommu-nikáció anyanyelven és KC 5- tanulás megtanulása, 

Spanyolország esetében KC 2 - idegen nyelvű kommunikáció és KC8 

- kulturális tudatosság és kifejezés. A kombinációt összekapcsolták 

társadalmi-professzionális környezetükkel.  

Forrás: Halba (B), 2017, végleges kiadvány.



 

 

3.4 A VPL megközelítés 
 
Az európai iránymutatások bevezetésében (Cedefop, 2009) az 

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ hangsúlyozza, hogy „A 

nem formális és az informális tanulás érvényesítését egyre inkább 

az egész életen át tartó tanulás és az egész életen át tartó tanulás 

javításának egyik módjaként tekintik. Több európai ország 

hangsúlyozza a formális oktatási és képzési intézményeken kívüli, 

például a munkahelyi, a szabadidős tevékenységek és az otthoni 

tanulás láthatóságának és értékelésének fontosságát. Egyrészt a 

politikai döntéshozóknak jogi / hivatalos keretet kell javasolniuk a 

folyamat fokozása érdekében (felülről lefelé irányuló 

megközelítés), másrészt 

konkrét szerszámot és módszert kínálnak a helyszíni folyamat 

támogatására annak valósággá tételéhez (alulról felfelé irányuló 

megközelítés). A formális oktatásban és képzésben a nem formális 

és az informális tanulás érvényesítésének és tanúsításának 

kölcsönös függése 

A rendszer és az érdekelt felek szélesebb köre, mint amennyire a 

formális tanulás megköveteli, kulcsfontosságú kérdések, valamint 

az érvényesítési megközelítések és módszerek 

összehasonlíthatósága és átláthatósága az országhatárokon 

átnyúlóan. Ha elfogadjuk a nemzeti képesítési rendszer fogalmát 

(OECD, 2007), mint „egy ország tevékenységének minden olyan 

aspektusa, amely a tanulás elismerését eredményezi. Ezek a 

rendszerek magukban foglalják a képesítésekre, az intézményes 

rendszerekre, a minőségbiztosítási folyamatokra, az értékelési és 

odaítélési folyamatokra, a készségek elismerésére és az oktatás és 

képzés összekapcsolását a munkaerőpiacra és a civil társadalomra 

összpontosító nemzeti vagy regionális politika kidolgozására és 

végrehajtására szolgáló eszközöket ”. 

Forrás: CEDEFOP, 2009. 
 

 

. 

AzAllinhe példa 
 

A Hollandiában, Finnországban, Dániában, Franciaországban, Romániában, 

Szlovéniában, az Egyesült Királyságban és Dél-Koreában, az Inholland Egyetem 

által vezetett Erasmus projekt fő hozzáadott értéke (2011-2014, 

www.ALLinHE.eu) a korábbi érvényesítési módszereinek összekapcsolása 

Tanulás (VPL) az alulreprezentált és nem hagyományos tanulók speciális 

célcsoportjainak társadalmi befogadására irányuló gyakorlati stratégia: 

bevándorlók és etnikai kisebbségek, 50 éven felüli személyek és fogyatékkal élők 

számára. Európának dinamikus felsőoktatásra van szüksége ahhoz, hogy 

versenyképes maradjon, ám nincs „nyitott ajtó politikája”. Felülről lefelé építkező 

eszközök vannak érvényben (jogszabályok, EKKR stb.), De a felsőoktatás (alulról 

felfelé történő gyakorlat) megnyitásának gyakorlati módszere gyakran kudarcot 

vall. A VPL megnyitja és támogatja az állampolgárok tanulási esélyeit, de 

többnyire fejletlen és nem megfelelően kihasználva. Az innovatív VPL 

tesztelésének meg kell könnyítenie a felsőoktatáshoz való hozzáférést a 

célcsoportok társadalmi beilleszkedése érdekében, és áthidalnia kell a 

szakképzettség közötti szakadékot. 

lefelé és az alulról felfelé irányuló gyakorlatok a felsőoktatásban. A projekt fő 

feltételezése az, hogy a meglévő VPL-módszertant többcélú megközelítésré 

alakítja 

nemcsak újítja a VPL módszertanát, hanem arra is irányítja a felsőoktatási 

intézményt, hogy mindenki számára tanulási lehetőségeket teremtsen. A projekt 

megvalósítja: többcélú VPL modellt, amely diagnosztikai vagy személyre szabott, 

formázó és összegző megközelítést biztosít; a VPL módszereinek és 

megközelítéseinek összehasonlító elemzése a három fő azonosított célcsoport 

számára; képzési program a felsőoktatási szakemberek számára 

hogyan kell dolgozni a VPL modellel; a többcélú VPL-modell kísérleti csoportja 

és a teszteredmények szintézise, az európai sokféleség kezelésére összpontosítva; 

új stratégiák és módszerek keresztirányú elemzése, amelynek eredményeként 

olyan kézikönyv készül, amely kiemeli a felsőoktatási szakemberek bevált 

gyakorlatait a többcélú VPL-modell segítségével; egy ALLinHE hálózat, amely 

összegyűjti a befogadó VPL gyakorlatok kutatását, tesztelését és értékelését; egy 

európai tudományos javaslat 

banki hitelrendszer. 

Forrás: Halba B (2014), a VPL első európai biennáléja (Rotterdam) 
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4 - Egy eszköz a migránsok segítésére  

ReStart - 4 lépcsős, körkörös folyamat 

1. lépés- a migránsok tapasztalatainak és tanulásának azonosítása 
személyes és szakmai tapasztalat 
formális, de elsősorban a nem formális és informális tanulásra összpontosít 

javasolt eszközök - Migrapass portfólió és útmutató a hitelesítő adatok értékelőinek 

(ENIC – NARIC) 
 

4. lépés – akcióterv készítése 
1. lehetőség javítandó tapasztalatok 
2. lehetőség: tréning ajánlott 

3. lehetőség: VPL tanácsot kell adni                                        2. lépés - tapasztalatok kifejezése a kompetenciák terén 

 
A Migrapass portfólió által javasolt 12 kompetencia alapján 
kombinálva a Key Tutors megközelítéssel és a Vintage megközelítéssel - a 
szakképzés és a szakképzés összekapcsolásával 
nyelv és az összes vonatkozó információ megadása a hitelesített önéletrajz 
elkészítéséhez 

Javasolt eszközök: Migrapass és kulcsfontosságú oktatók és 8 KC (EC, 
2006) 
 

 

3. lépés - Assessing a level of competence 
0 szint - Nem tudom megérteni és megszerezni a KC-inkompetencia szintet 

1. szint: Meg tudom érteni és elsajátítani a KC-t, ha támogatott szintű kompetenciát kapok 

2. szint: Képes vagyok megérteni és elsajátítani a KC-t mások kollektív kompetenciájával 

3. szint: Képes vagyok megérteni és elsajátítani a KC-t az önállóság szintjén 

4. szint Meg tudom magyarázni másoknak a KC-szintű szakértelmet 

5. szint Képes vagyok új KC-szintű létrehozást létrehozni 
 

Az ESCO ESCO - Európai készségek / kompetenciák, foglalkozások és képesítések repertoárja szem előtt tartva 
Javasolt eszközök: Migrapass és kulcsfontosságú oktatók és mindenféle megközelítés a VPL számára… 
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5.   A ReStart megközelítés - alkalmazás 
 

A folyamat során a különböző partnerek különböző módszereket és 

tanulási stratégiákat javasolnak, figyelembe véve a tanulók - 

menekültek és menedékkérők profilját, a velük dolgozó szakemberek 

profilját 

 

A tanulmányok során magyarázandó pontok 

 

1. pont: a tapasztalatok - személyes, szakmai, társadalmi - 

összetevőinek magyarázata (Migrapass, 2012) 

2. pont: a kompetencia-megközelítés magyarázata (európai keret, 8 

kulcskompetencia, EK, Brüsszel, 2006) 

3. pont: kis csoportokban történő munka a tanulókkal a tapasztalataik 

alapján, a munkakeresés során felmerült problémák és az, hogy milyen 

mértékben lehet összekapcsolni az állapotukkal 

4. pont: a kis csoportokban végzett munka bemutatása a plenáris ülésen 

annak érdekében, hogy a tanulók megmagyarázzák a folyamatot - a 

felmerült problémától a legrelevánsabb cselekvési terv 

meghatározásáig) 

5. pont: a kompetencia önértékelésének, a szakember általi értékelésnek 

és a figyelembe veendő kritériumoknak a különféle módszereinek 

megvitatása 

Az oktató / oktató munkája: a kapott visszajelzések és a felmerült 

problémák összefoglalása 

Tanulási eredmények a tanulók számára: képesség kifejezni a 

tapasztalatot a kompetencia szempontjából, azonosítani és értékelni, 

figyelembe véve az ESCO-Európai készségek / kompetenciák, 

foglalkozások és képesítések repertoárját

Példa a franciaországi tesztelésre - Club de l’iriv, a 

Cité des Métiers-ben - www.club-iriv.net 

 
A ReStart eszközkészlet (IO1) tervezéséhez az iriv conseil a 

következő tesztet hajtotta végre 

A tesztelés háttere - Club de l'iriv a Cité des Métiers alapelvén: 

Minden résztvevőt felkérhetnek hosszú távon oktató / oktatóvá 

válni más résztvevők számára - például egy profi vagy migráns, 

aki legalább 3 ülésen részt vett oktató a jövőbeli klubok számára 

Feltételek: különféle tanulók, női / férfi bevándorlók, franciául 

beszélt vagy nem, de a nyelvi szint legalább A2-B1 (a 

munkaerőpiacon kötelező), képzettek vagy alacsonyan képzettek, 

a világ bármely országából érkeznek. 

Csoport: átlagosan 10 résztvevő (8–12 fő) Jutalom: Legalább 3 

ülésen való részvétel után és az önéletrajzuk benyújtása után 

hivatalos részvételi igazolványt kapnak, mivel az iriv Conseil 

hivatalosan elismert szakképzési szervezetként szerepel a 

Foglalkoztatási és Munkaügyi Igazgatóság körében. Munkaerő Ile 

de France-ban - DIRECCTE) 

 

Javaslatok - 2017. szeptember – december 

1. alkalom - kompetencia-megközelítés 

hivatkozás: 8 kulcskompetencia, amelyet magyarázni kell, és más 

kompetenciákra utaló keretrendszer gazdagítja 

2. munkamenet a tapasztalattól a kompetenciáig - a portfólió 

folyamat referenciája - a Migrapass portfólió vagy bármely más 

portfólió (vagy online elérhető e-portfólió, például a YouPass 

3. alkalom - kompetenciák értékelése 

referencia - az 5 kompetenciaszint tipológiája példákkal, valamint 

az EU nyelvi kerete CECR A1-C2 szinttel 

4. ülés - cselekvési terv 

referencia - 1–3. lehetőség a VPL Allinhe stratégiájának 

felhasználásával
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6.   SWOT 

analízis 
 

Erősségek 

 
• Képes azonosítani és kifejezni tapasztalatait egy holisztikus 

megközelítéssel (Migrapass megközelítés) 

• Képes kombinálni a szakképzést és a nyelvi megközelítést 

(Vintage megközelítés) 

• Képesség kifejezni a kompetencia szempontjából a 

kulcskompetenciára összpontosítva (Key Tutors 

megközelítés) 

• Képesség önértékelésre és tapasztalati értékelésre 

kompetencia összekapcsolása az ESCO-val 

• Képes dinamikus pedagógiai stratégiát alkalmazni körkörös 

megközelítéssel (szemben a leíró és statikus 

megközelítéssel) 

• Képesség egy hatékony cselekvési terv felépítésére 
 

Lehetőségek 

 

• A REVALUE projekt lehetővé teszi a kompetencia kritikus 

gondolkodását és gyakorlati megközelítését, és konkrét 

kapcsolatot létesít az EU nemzeti munkaerőpiacán 

megkövetelt ESCO-képesítéssel. 

• A szakembereket kiképzik a már alkalmazott eszközök és 

módszerek kombinálására és a menekültek sajátos 

profiljához történő adaptálására 

• A szakemberek és a menekültek együtt fejlesztik tudásukat 

és saját kompetenciáikat az EU-n kívül szerzett 

tapasztalatok azonosításával és értékelésével. Ez a 

REVALUE stratégia egyik fő tanulási eredménye. 

Gyengeségek 

 

• a tanulók profilja - menekültek, akik sok adminisztratív kérdéssel 

szembesülnek 

• a menekültek nyelvi szintje, amely fő kérdés lehet, mivel a kínált 

eszközök és módszerek megkövetelik legalább A2 és B1 szintű 

mestert, amely megfelel az EU-B1 munkaerőpiacán megkövetelt 

nyelvi szintnek; 

• az uniós munkaerőpiacok intézményi hátterének és a követendő 

folyamat ismeretének hiánya, mind a bevándorlás, mind a 

foglalkoztatás területén releváns főbb szereplőkkel 

• a kevés lehetőség a kulcskompetencia-megközelítés 

alkalmazására, ha nem aktívan gondolkodnak munkát keresni 

• „kevesebb lehetőségekkel rendelkező tanulóknak” minősülnek  

• lehet megbélyegző 

• a tanulók tapasztalatának a képzési megközelítés középpontjában 

kell lennie, mivel a kompetencia közvetlenül kapcsolódik ehhez 

 

Veszélyek 

 

• a diploma és a képesítés elismerésének hiánya a származási 

országukban, ha nem rendelkeznek a bizonyítékok bemutatására 

szolgáló megfelelő dokumentumokkal 

• a korábbi szakmai tapasztalat elismerésének hiánya, mivel nincs 

semmi jogi dokumentum, amely megmutatja a munka valóságát 

• a foglalkoztatási szolgálatok / programok által finanszírozott 

képzési programok és tanfolyamok a szakmai és szakmai 

készségek fejlesztésére összpontosítanak, nem pedig az alapvető 

/ keresztirányú készségekre, és különösen a nyelvi készségekre 

• szakmai profiljuk versenyzése az állampolgárokkal
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Mellékletek 
 
 
 

A- Az eszköz tesztelése 5 országban - az elmélettől a gyakorlatig (visszajelzés) 

 

B- Európai keret - 8 kulcskompetencia 

 

C - Az inspiráció forrásaként más javasolt uniós projektek is vannak 

 

D- Európai csapat 

 

E- Szószedet 

 

F- Bibliográfia 
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A- A ReStart eszköz tesztelése a menekültek 

készségeinek és kompetenciáinak azonosításához és 

értékeléséhez (IO1) 

 

Első lépés: 50 résztvevő kiválasztása, azaz migránsok, köztük 

menekültek, menedékkérők és szakemberek támogatása 

 

Második lépés: tanulási munkamenet a migránsok körében, beleértve a 

menekülteket is 

és menedékkérők, hogy teszteljék a ReStart eszközt. Célja: azonosítani a 

konkrét problémákat, amelyekkel a célcsoportok szembesülnek; 

magyarázza a fogalmakat (portfólió, szakképzés és nyelvi tanulás, 

kompetenciák); megvitatják a menekültek és menedékkérők 

támogatásának legfontosabb eszközét és módszerét a munkaerőpiacra való 

áttérésük során. Módszerek: gyakorlati csereprogramok, elméleti 

hozzájárulások 

 

Harmadik lépés - fókuszcsoportok: különféle profilú nemzeti érdekelt 

felek összegyűjtése a migránsok támogatása érdekében, beleértve a 

menekülteket és a menedékkérőket 

 

Negyedik lépés - transznacionális találkozók és virtuális fókuszcsoportok 

az EU csapata körében. Tartalom:. A KC releváns értékelési eszközeinek 

megvitatása, amelyeket a partnerek kidolgoztak a nemzeti ülésszakok 

során; eszköz és módszer kitöltése; a közös kérdések azonosítása; a bevált 

gyakorlatok cseréje a felmerült problémák alapján; képzés megtervezése a 

hátrányos helyzetű tanulók számára a kulcsfontosságú készségek 

értékelésére. Módszerek: Fogalmi hozzájárulás, műhelyek, pedagógiai 

produkciók 

 

Ötödik lépés - a tesztelésből kapott visszajelzések szintézise az 5 

országban, amelyeket be kell építeni a ReStartba (IO1) 

A tanulási foglalkozások során elért eredmények:  

Életrajz - rövid oklevelet kérnek mind az oktatók, mind a tanárok 

bevándorlók, ideértve a menekülteket és menedékkérőket is 

tapasztalat (személyes, társadalmi és szakmai), képesítés és 

oklevél, készségek és kompetenciák betartandó formátumban 

(legfeljebb 10 à 15 sor - legfeljebb 300 szó) az igazolt önéletrajz 

elkészítéséhez 

 

A releváns képesítéssel, a kompetenciákkal kapcsolatos szakmai 

profil alapján felmerült főbb nehézségek, a kompetenciák 

kiválasztása, az oktatókat / oktatókat felkérik a tanulókkal együtt, 

hogy értékeljék a főbb nehézségeket, amelyekkel szembesülnek, 

és azokat, amelyekkel szembesülhetnek, figyelembe véve a a 

nemzeti munkaerőpiacok és a menekült sajátos státusza (és 

mobilitása) 

 

Olyan módszerek és eszközök, amelyeket már kipróbáltak, hogy 

legyőzzék a nehézségeket, például más tanulókkal vagy más 

bevándorlókkal, valamint a ReVALUE megközelítés 

hasznosságát a szakmai gyakorlat fejlesztése érdekében, hogy 

elősegítsék a menekültek átmenetet a munkaerőpiacra való 

áttérésük során. 

 

Hitelesített önéletrajz ez a végső eredmény, amelyet a BEVÉTEL 

várhat, miután a szakemberek minden lépést megtettek tanulókkal 

- menekültekkel együtt
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A-2 Teszt Franciaországban 

 
 
A migránsokkal foglalkozó emberek szakmai profiljai, ideértve a 

menekülteket és a menedékkérőket 

 

• szociális munkások - elsősorban a migránsok támogatására 

szakosodott szociális asszisztensek és oktatók 

• Egyesületek Párizsban és Sarcelles-ben (Val d’Oise) 

 

Visszajelzés a szakembertől és a tanulótól 

 

• a klub kollektív megközelítését a szakemberek által nyújtott 

egyedi támogatással kell kiegészíteni, amely személyre 

szabott támogatást nyújt a tanulóknak 

 

A menekültek és menedékkérők nehézségei a ReStart tesztelése során 

 

 

• a portfólió folyamat időt vesz igénybe 

• a nyelvi szintnek legalább A2-nek kell lennie szóbeli és 

írásbeli formában 

 

 

A ReStart megközelítés javításához releváns módszerek vagy 

eszközök 

 

 

 

Migrapass portfólió - Leonardo da Vinci, 2010–2012 

útmutató VAE - Allinhe projekt, Erasmus, 2011-2014 

Tesztelést a Iriv klubban (www.club-iriv.net) 

 
2017-ben két fókuszcsoportot tartottak Párizsban: 

 

• az első 2017 januárjában, a Cité des Métiers Espar 

projektjével (FAMI, milánói egyetemi katolikus) 

kombinálva 

• a második a 2017 júliusában, a FISPE francia társulással, a 

francia második francia partnerével közösen 

az ÉRTÉK, a Szövetségek Házában a 17 

kerület Párizsban 

 

2017. szeptember és 2018. március között az iriv Conseil a 

ReStart eszközt kipróbálta a Cité des Métiers klubjában. 

 

• 2017 szeptembertől decemberig, a France Terre d’Asile 

egyesülettel együttműködésben (a 

Párizs 19. kerülete) - 4 ülést tartottak a menekültek 

támogatására a 

Indítsa újra az eszközt 

• 2018. január és március között, a MAAVAR egyesülettel 

(Sarcelles, Val d’Oise) együttműködve 3 ülésszak is a 

menekültek és menedékkérők támogatására ugyanazon 

folyamat során 

• a ReValue folyamat elismerése: ha a tanulók legalább 3 

ülésen részt vettek, és elküldték az önéletrajzukat, igazolást 

kapnak az önéletrajzuk szakképzési részének frissítéséhez (3 

munkamenet + e-tanulás = 10 óra).
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B- Európai keret - 8 kulcskompetencia (EK, 2006) 

 
Négy alapkompetencia, amelyet alapvetőnek vagy egyszerűnek tekintnek: 

 

1. Kommunikáció az anyanyelvén: képesség kifejezni és értelmezni a 

fogalmakat, gondolatokat, érzéseket, tényeket és véleményeket szóbeli és 

írásbeli formában (hallgatás, beszéd, olvasás és írás), valamint megfelelő 

és kreatív módon nyelvi kölcsönhatásba lépni. társadalmi és kulturális 

összefüggések teljes skálája; oktatás és képzés, munka, otthon és 

szabadidő területén 

2. Kommunikáció idegen nyelveken: képesség a fogalmak, gondolatok, 

érzések, tények és vélemények megértésére, kifejezésére és értelmezésére 

mind szóbeli, mind írásbeli formában (hallgatás, beszéd, olvasás és írás) 

megfelelő társadalmi és kulturális kontextusban ( oktatás és képzés, 

munka, otthon és szabadidő) kívánságainak vagy szükségleteinek 

megfelelően. 

3. Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a tudományban és 

a technológiában - képesség a matematikai gondolkodás fejlesztésére és 

alkalmazására a mindennapi helyzetekben felmerülő problémák 

megoldására. A számolás pontos elsajátítására építve a hangsúly a 

folyamatra és a tevékenységekre, valamint a tudásra koncentrál. A 

matematikai kompetencia különböző mértékben magában foglalja a 

képességét és hajlandóságát a gondolkodásmód (logikai és térbeli 

gondolkodás) és a prezentáció (képletek, modellek, konstrukciók, 

grafikonok, diagramok) felhasználására. 

4. Digitális kompetenciák - az információs társadalom technológiájának 

(IST) magabiztos és kritikus felhasználása a munka, a szabadidő és a 

kommunikáció területén. Ezt támasztják alá az IKT alapvető ismeretei: 

számítógépek használata információk gyűjtésére, értékelésére, tárolására, 

előállítására, bemutatására és cseréjére, valamint az interneten keresztüli 

kommunikációra és az együttműködési hálózatokban való részvételre. 

  

Négy kulcskompetencia, amelyeket transzverzálisnak vagy komplexnek 

tekintünk 

 

5. Tanulás tanulása - A tanulás megtanulása a tanulás folytatására és 

kitartására való képesség, a tanulás megszervezése, ideértve az idő és 

információ hatékony kezelését az egyén és a csoportok egyaránt 

 

6. Társadalmi és polgári kompetenciák - Ezek magukban foglalják a 

személyes, interperszonális és interkulturális kompetenciákat, és 

lefedik a magatartás minden formáját, amely felkészíti az egyéneket 

a társadalmi és a munka életében való hatékony és konstruktív 

részvételre, és 

különösen az egyre sokszínűbb társadalmakban, és szükség esetén 

oldja meg a konfliktusokat. 

 

7. A kezdeményezés és a vállalkozói készség - Ez arra utal, hogy az 

egyén képes az ötleteket cselekvésre váltani. Ez magában foglalja a 

kreativitást, az innovációt és a kockázatvállalást, valamint a 

projektek tervezési és irányítási képességét a célok elérése 

érdekében. 

 

8. Kulturális tudatosság és kifejezés: Az ötletek, tapasztalatok és 

érzelmek kreatív kifejezésének fontosságának felmérése különféle 

médiumokban, beleértve a zenét, az előadóművészetet, az irodalmat 

és a képzőművészetet. 

 

Emellett számos témát alkalmaznak az egész referenciakeretben: a 

kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezés, a 

problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal és az 

érzések konstruktív kezelése szerepet játszanak mind a nyolc 

kulcskompetenciában ... 

 

Forrás: Európai Bizottság (2006), az Európai Parlament és a Tanács 

ajánlása, 2006. december, Kulcskompetenciák az egész életen át 

tartó tanuláshoz
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C- Javasolt EU projektek ReStart továbbfejlesztéséhez 
 
MIGRAPASS- Leonardo da Vinci (LLP 2010-2012) projekt a foglalkoztathatóság elérési útjának lépcsőzetes kialakítására, amely oktatást, 

készségeket és képzést biztosít a foglalkoztatáshoz – elérhető : http://www.iriv-migrations.net/index.php?id=5&lang=en & 

http://migrapass.blogspot.fr/ 
 

ALLINHE- egy Erasmus projekt (2011 - 2014), amely elősegíti az előző tanulás érvényesítésének innovatív megközelítését (VPL). Különleges 

igényű célcsoportokra összpontosított (50 év felettiek, bevándorlók és fogyatékkal élők), és célja a többcélú és az alulról felfelé építkező 

megközelítések fokozása a VPL-módszer alkalmazásával -  www.allinhe.eu & http://allinhefr.blogspot.fr/ 
 

Di&Di- a Leonardo da Vinci (LLP 2013-2015) projekt – http://www.di-di.eu/ & http://www.di-di.fr/ 
 

Key Tutors- an Erasmus + projekt (2015-2017)- www.keytutors.eu & https://keytutors.blogspot.fr/ 
 

E_EPSOL. -  egy tudástranszfer-projekt a foglalkoztathatóság elérési útjának lépcsőzetes kialakításához, amely oktatást, készségeket 

és képzést biztosít a foglalkoztatáshoz -   www.eepsol.eu/learning-and-teaching-material 
 

RSGAE!- READY STUDY GO AROUND EUROPE! (2013-2015) követte az Európai Nyelvi Díj 2008 nyertesét Ready-Study-Go 

(2005-2008) - http://www.rsgo.eu/  & http://www.rsgo.eu/user_guide.pdf 
 

POOLS-T - Két szoftver eszköz, amely támogathatja a CLIL-sel dolgozó tanárokat és hallgatóikat (tartalmi és nyelvi integrált tanulás) 

beleértve az LWUTL-t (kevésbé használt és tanított nyelvek). http://www.languages.dk/ 
 

YELL -     YELL fiatal európai szerelmi nyelvek. Számos eszközt azonosít a figyelem felkeltése és a nyelvtanulás fontosságának 

bemutatása érdekében, amelyek elősegítik a nyelvtanítás hatékonyságát.  http://www.yell-project.eu/en/top-menu-en/virtual- 

documentation-center/vdc 
 

INCOM-VET-  A hallgatók és oktatók interkulturális kompetenciájának fejlesztése az EU szakképzési intézményeiben - http://incom-

vet.eu/en/training- material/

 

 

 

 

 

 

http://www.iriv-migrations.net/index.php?id=5&lang=en
http://www.iriv-migrations.net/index.php?id=5&lang=en
http://migrapass.blogspot.fr/
http://www.allinhe.eu/
http://www.allinhe.eu/
http://www.di-di.eu/
http://www.di-di.eu/
http://www.keytutors.eu/
http://www.keytutors.eu/
http://www.eepsol.eu/learning-and-teaching-material
http://www.rsgo.eu/
http://www.rsgo.eu/
http://www.languages.dk/
http://www.yell-project.eu/en/top-menu-en/virtual-documentation-center/vdc
http://www.yell-project.eu/en/top-menu-en/virtual-documentation-center/vdc
http://incom-vet.eu/en/training-material/
http://incom-vet.eu/en/training-material/
http://incom-vet.eu/en/training-material/
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D- European team –  - (100 words maximum) 

 

ERIFO is a VET  

 

is an organization in Italy 

 

 Conseil was created in 2000 by the Institute for Research and Information on 

Volunteering (www.iriv.net) founded in 1997- a free private institution, nonprofit, independent 

of public administrations and economic interests, with the aim to improve knowledge and 

practice within the nonprofit sector. It has been partner, coordinator or leader of more than 50 

European , regional & national projects since 1997. Bénédicte HALBA, founder of iriv, is doctor 

in Economics (Panthéon-Sorbonne, 1996). 

 

 was created in 2015 to support migrants in their linguistic learning by 

offering  

 

 
 

 

is a German organization  

 

 

 is a British organization  

 
 

is a British organization 

 

 

 is a Hungarian organization  
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E- Szószedet 
 
Kompetenciák értékelése - az egyén elsajátításának (tudás, know-how és / 

vagy kompetenciák) értékeléséhez használt módszerek és folyamatok 

összege, valamint a tanúsításhoz vezető típusok értékelése (az értékelést a 

képzési módszerek vagy a szolgáltatók értékelésére használják) 

Kompetenciák tanúsítása - Az egyén által a szabványosított értékelési 

eljárás szerint megszerzett tudás, k és / vagy kompetenciák formális 

érvényesítésének folyamata. A tanúsítvány eredményeként igazolások vagy 

bizonylatok állnak ki 

akkreditált szerv által kiállított oklevelek. 

Kompetencia - Bizonyított és bizonyított képesség az ismeretek, a know-

how-hoz kapcsolódó ismeretek alkalmazására szokásos és / vagy változó 

munkahelyzetben 

Foglalkoztathatóság - az alkalmazkodóképesség mértéke, amelyet az egyén 

demonstrál munkahelyet megtartani és frissíteni a foglalkozási 

kompetenciákat (ez nem csak az egyének tudásának és kompetenciájának 

megfelelőségétől függ, hanem az ösztönzőktől is 

az egyéneknek munkakeresési lehetőségek) 

Know-how - gyakorlati tudás vagy készségek ismerete 

Tudás - a tudás meghatározása légió, mindazonáltal a tudás modern fogalma 

nagyjából több alapvető megkülönböztetésen nyugszik: 

a) a deklaratív (elméleti) tudás különbözik az eljárási (gyakorlati) 

ismeretektől; b) a tudás különféle formái megfelelnek a tanulás különféle 

módjainak: objektív (természetes / tudományos) tudás; szubjektív (irodalmi 

/esztétikai) tudás; erkölcsi (emberi / normatív) ismeretek; vallási (isteni) 

tudás; (c) a tudás magában foglalja a hallgatólagos (a tanuló nem feltétlenül 

ismeri azt) és az explicit (a tudás, amelyet a tanuló képes tudatosan 

ellenőrizze) a tudást 

A formális tanulás-tanulás, amelyet általában egy oktatási vagy képzési 

intézmény nyújt, strukturált (a tanulási célok, a tanulási idő vagy a tanulási 

támogatás szempontjából) és tanúsításhoz vezet. A formális tanulás a tanuló 

szempontjából szándékos. 

 

Informális tanulás - tanulás, amely a munkával, a családdal vagy a 

szabadidővel kapcsolatos mindennapi életből származik. Nem 

strukturált (a tanulási célok, a tanulási idő vagy a tanulási támogatás 

szempontjából), és nem vezet tanúsításhoz. Az informális tanulás 

lehet szándékos vagy nem szándékos (vagy véletlenszerű / 

véletlenszerű). 

 

Egész életen át tartó tanulás - az egész életen át tartó tanulási 

tevékenység, amelynek célja a tudás, készségek és kompetenciák 

fejlesztése személyes, polgári, társadalmi és / vagy foglalkoztatási 

szempontból 

 

Nem formális tanulás - tanulás, amelyet beépítenek a tervezett 

tevékenységekbe, amelyeket kifejezetten tanulásnak jelölnek, de 

amelyek tartalmaznak fontos tanulási elemeket (valami félig 

strukturált tanulás). A tanuló szempontjából szándékos. A nem 

formális tanulás nem vezet a tanúsításhoz. 

 

Az informális / nem formális tanulás érvényesítése - a készségek 

és kompetenciák széles skálájának értékelési és elismerési folyamata, 

amelyet az emberek fejlesztenek életük során és különböző 

összefüggésekben, például oktatás, munka és szabadidős 

tevékenységek révén 

 

A tanulás értékelése - a (formális, nem formális, informális) 

tanulásban való részvétel és eredményei elismerésének folyamata 

annak tudatosítása érdekében a tanulás belső értékéről és a tanulás 

jutalmazására 

 

Forrás: Hivatkozás: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 

(CEDEFOP), 2001, 2002 és 2009.
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 Ez az eszköz az első szellemi terméke az alábbiaknak (IO1) 
 

• 2016. december - első bemutató a római kezdő találkozón és a Migrapass portfólió átadása a referencia eszközként az újraindítás 
tervezéséhez 

• 2017. január - hozzájárulások a Migrapass (2010-2012), a Vintage (2014-2016) és a Di & Di (2013-2015) elméleti háttérhez 

• 2017. január - 1. fókuszcsoport a Párizsban a Cité des Métiersben, a menekülteket és menedékkérőket támogató francia érdekeltek körében 

• 2017. február - iránymutatások az iriv conseil által kidolgozott bevált gyakorlatok példáinak kiválasztására 

• 2017. március - a bevándorlók / menekültek társadalmi és szakmai beilleszkedésének támogatására szolgáló bevált gyakorlatok példái 
Franciaországban 

• 2017. április - visszajelzések a különböző partnerektől 

• 2017. május - virtuális fókuszcsoport az EU-csoport között gondolatok megosztására 

• 2017. július - második francia fókuszcsoport Párizs helyi kerületében 

• 2017. július - gondolatok megosztása az ERIFO csapatával az IO1 általános keretéről 

• 2017. szeptember - az iriv conseil által javasolt ReStart eszköz áttekintése 

• 2017. szeptember-december - tesztelés a francia érdekelt felek, menekültek és menedékkérők között Párizsban - Cité des Métiers, az iriv 
conseil által 

• 2018. január-február - tesztelés az öt európai országban 

• 2018. február - az IO1 végleges változata 

 

Az IO1 első felhasználói szakemberek, akik támogatják a migránsokat a munkaerőpiacra való áttérésük során 
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