
ՔԱՅԼ. անապահով միգրանտ երիտասարդների ընդգրկման մեթոդներ

2022 թվականի մայիսի 24-25-ը Աթենքում (Հունաստան) տեղի ունեցավ 3 ՔԱՅԼ
ծրագրի Անդրազգային Գործընկերների հանդիպումը՝ գործընկերների հետ
ինչպես տեղում, այնպես էլ առցանց:

Մինչ իրադարձության առանձնահատկություններին ծանոթանալը եկեք մի քայլ հետ
գնանք այս նախաձեռնության հայեցակարգը ավելի լավ հասկանալու համար:

2015 թվականի Փարիզի հռչակագրում Կրթության Եվրոպայի նախարարները
վերահաստատել են ներառական կրթության՝ որպես սոցիալական ներառման կարևոր
դռներ բացող իրենց հանձնառությունը, հետևաբար միգրանտներին և փախստականներին
պետք է օգնել՝ ապահովելու իրենց լիարժեք մասնակցությունը հասարակությանը,
որակյալ կրթությունը և անցումը դեպի աշխատաշուկան։ Միգրանտների և
փախստականների՝ իրենց ընդունող երկրի կրթական և մասնագիտական   համակարգում
մնալու հնարավորությունները մեծացնելու համար 3   ՔԱՅԼ ծրագիրը նպատակ ունի
նրանց տրամադրել հիմնական հմտություններ, ինչպես նաև կայուն հիմք
հետագա անձնական ձեռքբերումների համար: Ծրագրի (Հիմնական կրթություն և
Tandem Now) միջոցով խթանվող պրակտիկաները նպատակ ունեն ստանդարտացնել
վավեր և հարմարվող ուսուցման մեթոդը ներգրավված տարբեր երկրներում:

Հաշվի առնելով դա՝ այժմ ժամանակն է վիրտուալ վերադառնալ Աթենք: Այսպիսով,
հանդիպման ընթացքում գործընկերները քննարկեցին 5 թիրախ երկրներում
անապահով միգրանտ երիտասարդների ընդգրկման երկու մեթոդների
փորձնական փուլերի իրականացումը
մանկավարժների/վերապատրաստողների/ուսուցիչների և մենթորների
վերապատրաստման միջոցով: Ավելին, գործընկերները կիսվեցին տեղական
մակարդակով երիտասարդ փախստականների և միգրանտների հետ երիտասարդների
ուսուցման իրականացման լավ փորձով՝ շարունակելով քննարկել ծրագրի
տարածման/շահագործման, ինչպես նաև 3 ՔԱՅԼ ցանցի ստեղծման հարցը:

3 ՔԱՅԼ ցանցը նպատակ ունի ապահովելու ուղիներ, որոնց միջոցով
միգրանտների և փախստականների սոցիալական ներառման

անհրաժեշտությունը կրթության և մասնագիտական   ուսուցման առումով
մեծացնում է դրա տեսանելիությունը և ուժը թիրախ հինգ երկրներում:

Վերջինիս նպատակն է ապահովել ուղիներ, որոնց միջոցով միգրանտների և
փախստականների սոցիալական ներառման անհրաժեշտությունը կրթության
և մասնագիտական   ուսուցման վերաբերյալ մեծացնում է դրա
տեսանելիությունը և ուժը իրականացման հինգ երկրներում (Իսպանիա,
Թուրքիա, Իտալիա, Հունաստան և Ֆրանսիա) տարբեր սուբյեկտների միջոցով, այդ թվում՝
համալսարանները, մասնավոր կազմակերպությունները, կրթական սոցիալական
բիզնեսները, դպրոցները, որոնք հետապնդում են ներառական օրակարգ և
պարտավորվում են խթանել ներառման հաջող մեթոդաբանությունները:



Ակնկալվող արդյունքը դպրոցների, պետական   մարմինների, ՀԿ-ների և
կամավորական կազմակերպությունների, կարևոր ազդեցիկ անձանց և որոշումներ
կայացնողների, ինչպես նաև ազգային հաստատությունների կայացած ցանցի
ձեռքբերումն է, որոնք կարող են կոչ անել քաղաքականության բարեփոխումներ
իրականացնել: 3 ՔԱՅԼ ցանցին միանալը նշանակում է շփվող, վստահելի և հզոր
հարաբերություններ ունենալ ծրագրով հետաքրքրված բոլոր մարդկանց հետ, և որը մենք
ցանկանում ենք պահպանել մինչև դրա գոյության ավարտը:

Ինչպե՞ս միանալ: Եթե   դուք միգրացիայի ոլորտում շահագրգիռ կողմ եք և աշխատում եք
տեղական, ազգային կամ եվրոպական մակարդակում 5 թիրախ երկրներից մեկում
(Իսպանիա, Թուրքիա, Իտալիա, Հունաստան և Ֆրանսիա)՝ նպաստելու երիտասարդ
անապահով փախստականների և միգրանտների ընդգրկմանը, ապա ձեզ պարզապես
անհրաժեշտ է կապ հաստատել 3 ՔԱՅԼ գործընկերների հետ ծրագրի կայքի միջոցով։

Ընդհանուր առմամբ, հանդիպումն առիթ հանդիսացավ, որպեսզի ողջ կոնսորցիումը
քննարկի առաջընթացը և խորհի մշակված նյութերի և մեթոդաբանությունների
արդյունավետ առաջմղման մասին՝ աջակցելու միգրանտների և փախստական
  սովորողների ինտեգրմանը:

***

3 ՔԱՅԼ – ԵՄ ծրագիր է՝ Խթանել կրթությունը և անապահով փախստականների և
միգրանտ սովորողների ներառումը, որը ֆինանսավորվում է Erasmus Plus KA3-ի կողմից՝
ներգրավելով գործընկերներ 5 երկրներից՝ Իտալիայից, Հունաստանից, Թուրքիայից,
Իսպանիայից և Ֆրանսիայից: Ծրագրի նպատակն է զարգացնել երկու մեթոդ. առաջին լավ
պրակտիկան հայտնի է որպես «Հիմնական կրթություն», իսկ երկրորդ լավ պրակտիկան՝
«TANDEM NOW», որը ներառում է էթնիկ դերային մոդելի մենթորներ և նպատակ ունի
օգնել միգրացիոն ծագում ունեցող երիտասարդներին զարգացնել սոցիալական և
մասնագիտական   հմտությունները որպես դպրոցում մնալու համար անհրաժեշտ
աջակցություն:

https://3steps.eu/contacts/
https://3steps.eu/fr/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform_en

