
    

Oportunități pentru calificarea  
femeilor din Europa 

 

Lucrăm 

împreună 

 pentru a 

îmbunătății 

accesul la  

locuri de muncă 

pentru femeile 

aflate în risc  

de excluziune 

socială în  

Europa Cofinanțat prin  
programul Erasmus + 

al Uniunii Europene 
 

Cofinanțat prin  
programul Erasmus + 

al Uniunii Europene 
 

Mai multe informații: 

Contactați-ne în România:  

ilioni.flavius@yahoo.ro 

Website:  

www.whomen.eu    

www.whomenplatform.eu  

www.aidrom.ro 

 

 

Urmăriți-ne si pe: 

@projectwhomen 

   @pwhomen 

Oportunități pentru  
calificarea femeilor  
din Europa 

 

http://www.whomen.eu/
http://www.whomenplatform.eu/


   

WhomeN  
Este un proiect Erasmus + dezvoltat de 

Fundația Aljaraque în cooperare cu alte 8 

organizații din România, Bulgaria, 

Slovenia, Italia, Portugalia, Spania, 

Germania și Letonia. 

Proiectul WhomeN 

utilizează metodologii 

inovatoare pentru 

recunoașterea 

abilităților transversale 

și soft. Pentru aceasta, a 

fost elaborat un 

protocol pentru 

autoevaluarea 

competențelor, urmând 

standardele europene și 

instrumentele de 

validare și 

recunoașterea 

competențelor precum 

ECVET și EQAVET 

“ 

- Facilitarea identificării și evaluării 

abilităților soft (abilități sociale cele mai 

solicitate pe piața muncii); 

- Partajarea de instrumente și metode de 

predare / învățare și / sau consolidare a 

abilităților soft; 

- Oferirea de noi orientări profesionale și 

strategii de incluziune care adaugă valoare 

învățării formale și informale și 

încorporează măsuri pentru recunoașterea 

abilităților; 

 

Puteți găsi toate produsele și rezultatele din 

proiectul de pe site-ul www.whomen.eu  și 

de pe platforma www.whomenplatform.eu  

Obiectivele protocolului  

WhomeN 

Instruire pentru formatori 
Un alt rezultat al proiectului WhomeN a fost crearea unui curriculum pentru 

formarea profesioniștilor din domeniul orientării sociale și a muncii și a 

educației adulților, care include următoarele capitole: 

 

1. Descrierea nevoilor femeilor în căutarea unui loc de muncă 

2.  Aptitudini transversale și abilități soft 

 Gândire inovatoare și strategică  

 Luarea deciziilor  

 Negociere 

 Abilități interculturale  

3. Standarde pentru respectarea diversității culturale și a egalității de gen în 

educația adulților 

4. Platforma online pentru aplicarea protocolului și realizarea autoevaluări 

competențelor în rândul femeilor cu risc de excludere socială și cu mai 

puține oportunități de formare. 

Platforma online pentru 

recunoașterea abilităților soft  

 

Această platformă oferă un chestionar care permite femeilor să își evalueze 

principalele abilități soft. Poate fi realizat în mod autonom de către utilizatorul 

însuși (ca autoevaluare) sau efectuat într-un mod ghidat cu sprijinul unui 

profesionist. Chestionarul este disponibil în 10 limbi. La sfârșitul 

chestionarului, se obține un scor care vă permite să vă măsurați abilitățile și să 

determinați care sunt punctele tari și care sunt slabe. 

www.whomenplatform.eu 
 

www.whomen.eu 
 

www.whomen.eu 
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