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Integrarea activă socio-ocupaț ionala a femeilor 

expuse riscului de excluziune socială prin 

recunoaș terea competenț elor ș i prin 
învăț area de deprinderi soft pentru a oferi noi 

oportunităț i profesionale in societate. 

 

 



 

 

 

I. Despre Proiectul WhomeN   

 

Proiectul Women este un proiect Erasmus + implementat de Fundația 

Aljaraque din Spania în parteneriat cu alte 8 organizații din România, 

Bulgaria, Slovenia, Italia, Portugalia, Spania, Germania și Letonia. 

Scopul principal al proiectului WhomeN este de a oferi femeilor adulte cu 

risc de excluziune social: migrante, refugiate și femeilor de peste 45 de ani 

posibilitățile de a-și inbunatati abilitățile individuale și generale. 

Proiectul WhomeN utilizează o metodologie inovativa de recunoaștere a 

abilităților care cuprinde abilități transversale și soft. Acest proiect se 

bazează pe un protocol pentru autoevaluarea competențelor și a abilitatilor, 

asa cum este stabilit în directivele UE (pentru validare și recunoaștere), 

instrumentele ECVET și EQAVET. 

Protocolul proiectului WhomeN a fost creat cu scopul de a deveni un sprijin 

real pentru femei care detine o experiență bogata și competențe dar care 

lucrează fără o calificare profesională oficială. 

Proiectul WhomeN va elabora un program de instruire pentru profesioniștii 

din educația adulților. Această instruire va fi adaptată pentru a afla despre 

evaluarea competențelor și a abilitatilor, pe baza directivelor UE de validare 

și recunoaștere, respectiv instrumente ECVET și EQAVET. 

Aflați mai multe despre proiect aici: www.whomen.eu  

 

 

 

 



 

 

 

II. Ce este Protocolul WhomeN  

  

Scop:   

 Facilitarea identificării și evaluării 

abilităților soft; 

 Distribuirea de instrumente și metode 

pentru a preda / învăța și / sau a consolida 

abilități soft 

 Contribuie la noile strategii de orientare și 

integrare profesională care sunt eficiente 

în adaugarea de valoare la procesul de 

învățare formală și informală și care le pun în legătură cu educația formală și 

recunoașterea competențelor. 

 

Protocolul se bazează pe cercetarea „Studiu calitativ privind nevoile de formare ale femeilor cu 

risc de excludere socială” realizate de partenerii Proiectului Whomen în anul 2018. Îl puteți 

descărca gratuit aici: www.whomen.eu/proiect-products 

 

Prezentul protocol integrează toate activitățile realizate cu privire la: 

 Modul de abordare și instrumentele de susținere a femeilor cu risc de excludere socială 

pentru a-și dezvolta abilitățile sociale și, prin urmare, integrarea profesională; 

 Sprijin pentru profesioniștii care lucrează cu aceste grupuri țintă și cu recunoașterea 

abilităților soft. 

 

Protocolul constă din:: 

 Informatii despre femeile vizate de această metodologie - femei cu risc de excluziune 

socială, în special femei migrante și refugiate, femei peste 45 de ani și femei din mediul 

rural; 

 Informații despre importanța dobândirii și recunoașterii abilităților soft în educația 

adulților (AE), în special atunci când vorbim despre femei și despre ceea ce învață în 

context nonformal sau informal. 

http://www.whomen.eu/proiect-products


 

 

 

  Repere asupra abordării calității bazate pe conceptele ECVET și ECAVET 

  Directive pentru a asigura respectarea egalității de gen și respectul intercultural 

  Un instrument de autoevaluare a abilităților soft disponibil online, acesta poate fi 

completat în mai multe limbi și poate fi utilizat în moduri foarte flexibile (auto-evaluare 

sau cu alte instrumente); 

 Un curriculum de instruire de 5 zile pentru profesioniștii care lucrează cu femei migrante 

și refugiate, femei peste 45 de ani și femei din zonele rurale; 

 

III.  Cine poate folosi Protocolul ? 

 

 Utilizatorii principali ai protocolului, dar 

fără a se limita doar la acestia, sunt:: 

 Autoritățile naționale responsabile de 

primirea și integrarea refugiaților 

 Centre de primire a refugiaților 

 Servicii de asistență la angajare 

 Consilieri în educație și formare 

 Servicii sociale 

 Organizații non-guvernamentale și 

organizații de caritate care oferă 

servicii femeilor, migranților și refugiaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. Abordarea Inovatoare a Protocolului WhomeN  

Principala inovație a protocolului WomeN se concentrează pe recunoașterea competențelor soft 

și a competențelor personale pentru femeile cu risc de excludere socială. Secțiunile protocolului 

sunt::  

 Curricula privind abilitățile soft necesare pentru femeile cu risc de excludere socială. 

 Curricula și material pedagogic pentru formatorii de abilități soft. 

V. Abordarea Inovatoare a Protocolului WhomeN  

 Directive privind modul de implementare a protocolului WhomeN. 

 Directive privind introducerea diversității culturale și a egalității de gen în Protocolul 

WhomeN 

 Curricula pentru implementarea pilot a protocolului: Cursuri de formare profesională pentru 

abilități soft pentru femeile cu risc de excluziune socială. 

VI. Abilități transversale urmarite de Protocolul WhomeN  

Gândire strategică și creativă 

 Abilități de comunicare 
 Flexibilitate 

 Creativitate 

 Auto-reflectie 

 Managementul timpului 
 Gestionarea conflictele 

 Munca în echipă 

 

Capacitate de luare a deciziilor  

 responsabilitate 
 Proactivitate 

 Empatie 

 Flexibilitate 
 Auto-reflectie 

 Capacitatea vedeea alte perspective 

 Gândire analitică 

 

Abilitati de negociere 

 Empatie 
 Flexibilitate 

 Creativitate 

 Sinceritate 

 Stimă de sine 
 Incredere în sine 

 Toleranţă 

 Abilități de comunicare 
 Rezistenta la stres 

 Disponibilitate și capacitate de 

compromis 

Rezolvarea Problemelor 

 Empatie 
 Flexibilitate  

 Auto-reflecție  

 Creativitate  
 Organizare  



 

 

 

 Gândire analitică și gestionarea 

timpului  

 Abilități de comunicare  
 Disponibilitate și capacitate de 

compromis 

 

 

Competente Interculturale  

 Empatie 

 Flexibilitate 
 Sinceritate 

 Toleranţă 

 Reflectie de sine 
 Creativitate 

 Gandire analitica 

 Abilități de comunicare 

 

VII. Training pentru traineri 

 Curriculumul pentru formare este format din următoarele capitole::   

1. Nevoile femeilor în căutarea unui loc de muncă; 

2. Competențe transversale și abilități soft; 

2.1. Gândire strategică și inovatoare; 

2.2. Luarea deciziilor; 

2.3. Capacitate de negociere; 

2.4. Competența de rezolvare a problemelor; 

2.5. Competențe interculturale; 

3. Standarde care să respecte diversitatea culturală și egalitatea de gen în 

educația adulților și în protocol; 

 3. Instrument pentru aplicarea protocolului și pentru efectuarea unei 

autoevaluări a recunoașterii competențelor pentru femeile cu risc de excluziune 

socială și cu mai puține oportunități educaționale;   

VIII. Modele de bune practici: 

Protocolul introduce și descrie noi tipuri de învățare situațională: mentorat, ucenicie, activități de 

grup, învățare bazată pe joc, interviul, metode pictoriale și metode de memorie. 

Profesioniștii vor învăța noi metode de formare a persoanelor cum ar fi: cartografierea minții, 

șase pălării de gândire, interviuri de consiliere, metoda artistului, instruirea pentru interviuri de 

muncă, jocul de rol, dilema prizonierului, metoda cu 4 câmpuri, metoda loci și Metoda de 

formare a argumentelor. 
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