Newsletter FairGuidance
De mai bine de un an, mai multe organizatii din Bulgaria, Germania si Romania au colaborat
în cadrul proiectului FairGuidance, cu scopul de a oferi acces la educație și calificare
profesională persoanelor din grupuri dezavantajate. Asadar, este timpul pentru evaluarea
rezultatelor obtinute până în prezent și, desigur, pentru o perspectivă asupra dezvoltării
viitoare.
FairGuidance este un parteneriat strategic finantat de Comisia Europeana pentru perioada
septembrie 2015 – august 2017. Instituțiile participante din Germania sunt Ministerul
Educației, Tineretului și Sportului din Baden-Württemberg și TTG Team Training GmbH din
Tuebingen (coordonator de proiect). Din Bulgaria cei doi parteneri sunt Universitatea Angel
Kanchev din Ruse și Organizația Teritoriala a Cercetatorilor (TOR) din Ruse. Din România,
AMFSS, o instituție socială a parohiei Sf Spiridon și Agenția Judeteana pentru Ocuparea
Fortei de Munca Galati, AIDRom București, o asociație ecumenică a cinci biserici,
completează consorțiul.

Participantii la cursul de pregatire transnational, Stuttgart, Octombrie 2016
Una dintre cele mai importante realizari ale proiectului este manualul modular de pregatire
FairGuidance. Toate instituțiile partenere au contribuit fiecare cu expertiza proprie. Continutul
acestui manual va fi utilizat de către consilieri, indrumatori si practicieni din domeniul
consilierii educationale și profesionale a grupurilor dezavantajate; acesta va avea un impact
asupra dezvoltării si calificarii profesionale ale acestora. Prin urmare, beneficiarii finali ai
proiectului sunt persoanele din grupurile vulnerabile precum migranți, șomeri de lunga
durata, persoane cu nivel scăzut de calificare sau alte grupuri marginalizate.
Manualul FairGuidance cuprinde urmatoarele module:



Bazele consilierii si orientarii
Standarde de calitate in consiliere si orientare







Consiliere mobila ( educationala si vocationala)
Diversitate si drepturile omului
Orientarea in cariera a grupurilor dezavantajate
Orientare pentru antreprenoriat
Conceptul de munca voluntara si stagii de practica pentru grupurile vulnerabile

Acest manual oferă foarte multe informații utile, abordări inovatoare, metode și instrumente
pentru a veni in sprijinul clientilor cu oferte individualizate si strategii de orientare.
În luna octombrie 2016, toate modulele au fost testate în cadrul unui curs de formare
transnațional. Participanții au fost rugați să examineze conținutul prezentat pentru utilitatea și
aplicabilitatea sa în practică..
În momentul de față, modulele primesc ultimele retușuri înainte ca manualul FairGuidance sa
fie tipărit în limba bulgară, română, germană și engleză. De asemenea, toate documentele
vor fi disponibile în mod gratuit pe site-ul proiectului www.fairguidance-project.eu, după
finalizare (preconizat in martie 2017).
La începutul anului 2017, va fi creata o platformă e-learning ce va sustine conținutul cursului
FairGuidance, acesta fiind următorul pas important din proiect. Ministerul Educației BadenWürttemberg este responsabil de crearea acestei platforme care va permite practicienilor in
orientare să-si extindă competențele si cunostintele de consiliere in mod independent.
Ambele rezultate ale proiectului ar trebui, desigur, să fie utilizate de cât mai mulți practicieni
in orientare care lucrează cu diverse grupuri vulnerabile. În cadrul conferinței transnaționale
ce se va desfasura în luna iunie 2017 la Stuttgart, manualul FairGuidance și platforma de elearning vor fi prezentate într-un cadru festiv.
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