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En verdibasert tilnærming til migranters integreringsbehov
Om prosjektet
EVOLVE prosjekt – European Values of Social Life and Vocational
Integration – har som hensikt å utvikle et relevant læringstilbud for
migranter som svar på dagens europeiske migrasjonskrise.
Prosjektets mål er å fremheve EUs verdier, styrke migranters
språkferdigheter, og øke deres kompetanse i forhold til
forventningene i arbeidsmarkedet, og dermed forenkle veien til
arbeid.
For å styrke migranters sosiale og økonomiske integrering, legger
EVOLVE -prosjektet vekt på behovet for promotering av europeiske
verdier. Dette Erasmus Plus strategiske partnerskapet vil møte de
verdibaserte integreringsbehovene til migranter med kompetent
støtte gjennom individualisert veiledning og mentoring.

Prosjektresultater
Komparativ analyse av tverrkulturelle europeiske verdier
Denne studien er fokusert på migranters integrasjon i det
europeiske arbeidsmarkedet og sosial inkludering.
Digital app-basert verdi-navigeringsplattform som kan bidra til å
styrke sosial inkludering og integrering i arbeidslivet.
Dette er et kvalitetsverktøy som fanger opp migranters individuelle
behov, ferdigheter og kompetanse, og vil fremme bedre
integrering og rett jobbplassering i arbeidsmarkedet.
Ekskursjoner for migranter til forskjellige arenaer for sosial
inkludering (sosiale møtesteder, kunstarenaer, teater, sport, kultur,
religion).
Jobskygging for arbeidslivsintegrering i organisasjoner.

Målsettinger
 Forbedring av migranters muligheter ved å legge til rette for

nødvendig kunnskap og verktøy for å kartlegge individuelle behov,
utdanningsbakgrunn, individuelle ferdigheter og kompetanse som
kan fremme bedre integrering og en riktig plassering i
arbeidsmarkedet.
 Sikring av migranters tilgang til arbeidsmarkedstiltak.

En
skreddersydd
karriereutviklingsplan,
inkludert
et
selvevalueringsverktøy, vurdering, treningsprogram, kompetansegivende ekskursjoner, jobbskygging og sertifisering (basert på EQF og
ECVET).
Metodiske
retning slinjer
karriereveiledningsprogrammet

for

implementering

Lage storyboard for audiovisuell dokumentasjon av læringserfaringer

 Gi migranter innsikt i interkulturelle verdier, og forretnings- og

språkopplæring tilpasset deres
ferdigheter og ut fra de
profesjonelle krav som finnes i ønsket yrke eller for å lykkes som
gründer.
 Å skape et bærekraftig og verdiorientert integreringsprogram for

migranter.

www.evolve-project.eu

av

Dette prosjektet (2017-1-BE01-KA202-024743) er finansiert med støtte fra EUkommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler kun forfatterens synspunkter, og
kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk av opplysninger i publikasjonen.

