3 STEPS: metode de includere a tinerilor migranţi defavorizaţi
În perioada 24-25 mai 2022, la Atena, Grecia, a avut loc o reuniune a partenerilor transnaţionali ai
proiectului 3 STEPS, cu participarea atât la faţa locului, cât și online.
Înainte de a explora specificul evenimentului, să facem aruncăm o privire în trecut pentru a înţelege mai
bine conceptul acestei iniţiative.
În Declaraţia de la Paris din 2015, miniștrii europeni ai educaţiei și-au reiterat angajamentul pentru o
educaţie incluzivă ca factor de deschidere important al incluziunii sociale, prin urmare migranţii și refugiaţii
vor fi ajutaţi să-și asigure participarea deplină în societate, asigurându-le o bună educaţie pentru tranziţia
către piaţa muncii. Pentru a crește șansele migranţilor și refugiaţilor de a rămâne în sistemul educaţional și
profesional al ţării gazdă, proiectul 3 STEPS își propune să le ofere competenţe de bază, precum și o bază
stabilă pentru realizările personale ulterioare. Practicile promovate prin proiect (Educaţie de bază și
Tandem Now) urmăresc standardizarea unei metode de predare valide și adaptabile în diferitele ţări
implicate.
Având în vedere acest lucru, acum este timpul să ne întoarcem virtual la Atena. Astfel, în cadrul
întrevederii, partenerii au discutat despre implementarea fazelor de pilotare pentru ambele metode de
includere a tinerilor migranţi dezavantajaţi în cele 5 ţări de implementare, prin formarea
educatorilor/formatorilor/profesorilor și formarea mentorilor. În plus, partenerii au împărtășit bunele
practici în implementarea formării tinerilor refugiaţi și migranţi la nivel local, continuând în același timp să
discute diseminarea/explorarea proiectului, precum și crearea reţelei proiectului 3 STEPS.
Reţeaua 3 STEPS are scopul de a oferi canale prin care necesitatea incluziunii sociale a migranţilor și
refugiaţilor în ceea ce privește educaţia și formarea profesională își sporește vizibilitatea și puterea în
cele cinci ţări de implementare.
Scopul acestuia din urmă este de a oferi canale prin care necesitatea incluziunii sociale a migranţilor și
refugiaţilor în ceea ce privește educaţia și formarea profesională să-și sporească vizibilitatea și puterea în
cele cinci ţări de implementare (Spania, Turcia, Italia, Grecia și Franţa), iar diferitele entităţi, printre care
universităţi, organizaţii private, afaceri sociale în educaţie, școli care urmăresc o agendă de incluziune se
angajează să promoveze metodologii de succes pentru incluziune.
Rezultatul scontat este obţinerea unei reţele bine stabilite de școli, autorităţi publice, ONG-uri și
organizaţii de voluntari, importanţi factori de decizie, precum și instituţii transnaţionale capabile să solicite
reforma politicilor. Aderarea la reţeaua 3 STEPS înseamnă a avea o relaţie comunicativă, de încredere și
consolidată cu toate persoanele interesate de proiect și pe care dorim să o menţinem până la finalul
existenţei acestuia.
Cum să vă alăturaţi? Dacă sunteţi parte interesată în domeniul migraţiei, lucraţi la nivel local, naţional sau
european într-una dintre cele 5 ţări de implementare (Spania, Turcia, Italia, Grecia și Franţa) pentru a
promova incluziunea tinerilor refugiaţi și migranţi dezavantajaţi, trebuie doar să contactaţi partenerii
proiectului 3 STEPS prin intermediul site-ului web al proiectului.
În general, întâlnirea a fost ocazia unde întregul consorţiu să discute progresele și să reflecte asupra
promovării efective a materialelor și metodologiilor dezvoltate pentru a sprijini integrarea studenţilor
migranţi și refugiaţi!

***
3STEPS – Promovarea educaţiei și incluziunii studenţilor migranţi și refugiaţi dezavantajaţi este un proiect
UE finanţat de Erasmus Plus KA3, care implică parteneri din 5 ţări: Italia, Grecia, Turcia, Spania și Franţa.
Proiectul își propune să extindă două metode: cea dintâi bună practică cunoscută sub denumirea de
„Educaţie de bază”, iar a doua bună practică, „TANDEM NOW”, care implică mentori care să-i ajute pe
tinerii, foști migranţi, să dezvolte abilităţi sociale și profesionale, ca sprijin necesar pentru a rămâne
școlarizaţi.

