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Prezentarea proiectului
Cunoştinţele de limba sunt competenţa cheie pentru integrarea vocaţională a
migranţilor in ţara gazda. A nu putea vorbi limba fara greşeli este adesea considerat
a fi incompetent; astfel incat a găsi o muncă adecvată si calificată este o mare
provocare pentru cei mai mulţi migranţi. In acest sens, profesorii care predau cursuri
pentru cea de-a doua limbă scot in evidenţă faptul că o cunoaştere diferenţiată a
termenilor, expresiilor sau a codului de conduită cerute in viaţa profesionala ar
contribui la imbunătăţirea oportunităţilor migranţilor de pe piaţa muncii; in acelaşi
timp increderea in sine a migranţilor va fi sprijinită prin inzestrarea lor cu cunoştinţe
vocaţionale specifice.
Un alt aspect important in acest sens este faptul că având statutul de migrant este
adesea prejudiciat atunci cand solicită un loc de muncă; mai ales tinerii si aduţtii
migranţi străini sunt supuşi discriminarii pe piaţa muncii. Adesea solicitarea
prezentării in scris a cererilor sau in formă verbală precum si cunoştinţele de limbă
necesare pentru a-şi desfaşura activitatea la locul de muncă sunt diferite. Astfel este
de o importanţă crucială sensibilizarea angajatorilor in legătură cu discrepanţele
menţionate mai sus. Importante ar fi şi informatiile despre punctul de vedere şi
pretenţiile angajatorilor pentru munca instructorilor. Acest lucru este valabil şi pentru
materialul didactic care ofera termenii necesari specifici, cerinţe sau prezinta
aşteptările intro anumită profesie.

Obiectivele proiectului
In cooperare cu experţi vocaţionali profesorii de limbă va fi realizat un material
didactic vocaţional pentru a :
 Imbunătăţi educaţia specifică a migranţilor;
 Imbunătăţi posibilităţile migranţilor de a accesa piaţa muncii;
 Sprijini opţiunile de integrare a migranţilor;
 Sprijini identitatea migrantilor in mediul unei a doua limbi (vocţtionala);
 Sensibiliza angajatorii in ceea ce este o provocarea pentru migrant intr-o anumita
profesie.
 Intregul material va fi prezentat intr-un Compendiu incluzand anumite profesii.

Grupuri ţintă
Compendiul este dezvoltat pentru profesorii celei de a doua limbi si este gândit ca
o resursă pentru cursurile lor de limbă.
In plus Compendiul va include material de studiu individual pentru migranti.

Proiectul concret
Fiecare partener de proiect va produce material didactic specific (de bază) pentru un
anumit domeniu de muncă. Acesta se va realiza in cooperare strânsa cu experţi
pentru fiecare profesie si cu expertiza unui profesor de limbă. Materialul deja existent
va fi luat in considerare si va fi inclus in Compendiu. Concret, materialul va fi
dezvoltat pentru vânzatori en gros si en detail, prestaţii in hotel şi restaurant,
sociale, construcţii si sudura. In consecinţă accentul va fi pus pe profesii cu nevoi
prezente si viitoare.
Materialul va fi disponibil online pentru toţi profesorii celei de doua limbi pentru a fi
siguri ca in timp mulţi migranţi pot beneficia de produsul/rezultatele proiectului in
cadrul cursurilor de limbă.
Este important să accentuam faptul că materialul nu conţine o curricula specifică dar
este menită să ofere in mod flexibil materiale didactice vocaţionale pentru cursurile
“generale” pentru cea de-a doua limba.
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