WhomeN Project: 2017-1-ES01-KA204-038221
Aktivno socialno in poklicno vključevanje žensk, ki jim
grozi socialna izključenost, s priznavanjem kompetenc
in z učenjem mehkih spretnosti za zagotavljanje novih
poklicnih priložnosti v domači družbi.

WHOMEN
PROTOKOL
POVZETEK
Protokol za evalvacijo in prepoznavanje mehkih veščin
in kompetenc za socialno ogrožene ženske.

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Vsebina publikacije odraža samo stališča avtorjev in je
njihova odgovornost. Komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo podatkov, ki jih publikacija vsebuje.

I. About WhomeN Project

Projekt WhomeN je Erasmus + projekt, voden s strani Španske organizacije,
v njem pa sodeluje še 8 organizacij, ki prihajajo iz Romunije, Bolgarije,
Slovenije, Italije, Portugalske, Španije, Nemčije in Latvije.
Glavni cilj projekta je, ponuditi ženskam, ki jim grozi socialna izključenost (
begunke, migrantke, ženske starejše od 45 let) priložnost povečati njihove
individualne in splošne spretnosti.
Projekt WhomeN uporablja inovativno metodologijo, ki temelji na
priznavanju znanja in obsega transverzalne in mehke veščine. Projekt
temelji na protokolu za samoocenjevanje kompetenc, ki so utemeljene s
strani EU smernic (za potrjevanje in priznavanje) in orodjih.; ECVET in
EQAVET.
Protokol za projekt WhomeN je bil pripravljen v podporo ženskam, ki imajo
širok spekter izkušenj in kompetenc in opravljajo delo brez kakršnih koli
poklicnih kvalifikacij.
Projekt WhomeN bo razvil program usposabljanja za strokovnjake iz
področja izobraževanja odraslih. To usposabljanje bo prilagojeno učenju
vrednotenja spretnosti in kompetenc, ki temeljijo na EU smernicah in
orodjih ECVET in EQAVET.
Več o projektu: www.whomen.eu

II. Kaj je WhomeN protokol?
Cilj protokola:
Olajšati identifikacijo in vrednotenje mehkih veščin.
Spoznavanje orodij in metod za učenje in
utrjevanje mehkih veščin.
Prispeva k novim poklicnim usmeritvam
in

integracijskim

učinkovite

pri

strategijam,
dvigovanju

ki so

vrednosti

formalnega in neformalnega učenja in se
povezujejo s formalnim izobraževanjem
in prepoznavanjem spretnosti.
Protokol temelji na »Kvalitativni študiji izobraževalnih potreb socialno ogroženih žensk«, ki je
bila izvedena s strani partnerjev projekta WhomeN leta 2018. Brezplačno jo lahko prenesete
tukaj: www.whomen.eu/project-products.
Protokol vključuje naslednje aktivnosti:
Pristop in orodje za podporo socialno ogroženim ženskam, za podporo njihovim
socialnim spretnostim in poklicni integraciji.
Pomoč strokovnjakom pri delovanju s to ciljno skupino in prepoznavanju mehkih veščin.

Protokol vsebuje:
Refleksijo o ciljni skupini žensk, katero zajema ta metodologija – socialno ogrožene
ženske, večinoma migrantke, begunke, ženske starejše od 45 let in ženske iz podeželja.
Vpogled v pomembnost pridobivanja in prepoznavanja mehkih veščin v izobraževanju
odraslih ( IO), še posebno, ko govorimo o ženskah in njihovem znanju osvojenem z
neformalnim ali priložnostnim učenjem.
Poudarja kakovostni pristop, ki temelji na pogledih in konceptih ECVET in EQAVET.
Smernice za zagotavljanje spolne enakosti in medkulturnega spoštovanja.

Orodje za samoocenjevanje mehkih veščin je dostopno na spletu, izpolnjuje se lahko v
različnih jezikih, prav tako se lahko uporablja na različne načine ( samostojno ali v
povezavi z drugim instrumentom).
5 dnevni kurikulum usposabljanja za strokovnjake, ki delajo z migrantkami, begunkami,
ženskami starejšimi od 45 let in ženskami iz podeželja.

III. Kdo lahko uporablja protokol ?
Glavni uporabniki protokola so ( vendar ni
omejen samo na njih):
državni organi pristojni za sprejem in
integracijo beguncev,
centri za sprejem beguncev,
zavod za zaposlovanje,
svetovalci

za

izobraževanje

in

usposabljanje,
centri za socialno delo,
nevladne organizacije in dobrodelne
ustanove, ki nudijo pomoč ženskam, migrantom in beguncem.

IV.WhomeN Protokol inovativni pristop
Glavna inovacija WhomeN protokola je usmerjenost na mehke veščine in prepoznavanje osebnih
kompetenc socialno ogroženih žensk. Glavna področja protokola so :
kurikulum o potrebnih mehkih veščinah za socialno ogrožene ženske,
kurikulum in pedagoški material za trenerje mehkih veščin,
smernice o tem, kako vključiti WhomeN protokol,
smernice za predstavitev kulturnih razlik in spolne enakosti v protokolu,
kurikulum za pilotno izvajanje protokola: Treningi mehkih veščin za socialno ogrožene
ženske.

V. Transverzalne spretnosti v WhomeN Protokolu
samozavest
tolerantnost
komunikacijske spretnosti
Odpornost na stres
Pripravljenost in sposobnost sklepati
kompromise

Strateško in kreativno mišljenje
komunikacijska spretnost
prilagodljivost
kreativnost
zmožnost samo-refleksije
organizacija in upravljanje s časom
sposobnost reševanja konfliktov
zmožnost timskega dela

Kompetence reševanja problemov
empatija
prilagodljivost
samo-refleksija
kreativnost
analitično mišljenje
organizacija in upravljanje s časom
komunikacijske spretnosti
pripravljenost in sposobnost sklepati
kompromise

Spodobnost odločanja
odgovornost
pro-aktivnost
empatija
prilagodljivost
samo-refleksija
Zmožnost menjati perspektive
zmožnost analitičnega mišljenja

Medkulturne kompetence

Zmožnost pogajanja
empatija
prilagodljivost
kreativnost
odprtost
samopodoba

empatija
fleksibilnost
odprtost
tolerantnost
samo-refleksija
kreativnost
analitično mišljenje
komunikacijske spretnosti

VI.Usposabljanje trenerjev
Kurikulum za usposabljanje vsebuje naslednja poglavja:
1. Potrebe žensk pri iskanju zaposlitve
2. Transverzalne kompetence in mehke veščine
2.1. Strateško in inovativno mišljenje
2.2. Oblikovanje odločitev
2.3. Zmožnost pogajanja
2.4. Kompetence reševanja problemov
2.5. Medkulturne kompetence

3. Standardi za spoštovanje kulturne različnosti in spolne enakosti v
izobraževanju odraslih in protokolu
4. Orodje za uporabo protokola in oblikovanje samo-evalvacije prepoznavanja
kompetenc za socialno ogrožene in manj izobražene ženske

VII. Metode in dobra praksa
Protokol predstavlja in opisuje nove tipe situacijskega učenja: Mentorstvo, vajeništvo, skupinske
aktivnosti, učenje na osnovi iger, intervju, slikovna metoda in metoda spomina.
Strokovnjaki se bodo naučili novih metod za učenje, kot so : metoda miselnih vzorcev, 6
klobukov razmišljanja, svetovalni intervjuji, ustvarjalna metoda, usposabljanje za razgovore o
zaposlitvi, igranje vlog, dilema zapornika, metoda 4-ih polj, metoda loci in metoda treniranja
oblikovanja argumentov.

