3 КРОКИ: методи інклюзії малозабезпеченої мігрантської молоді
24-25 травня 2022 відбулася зустріч Транснаціональних Партнерів проекту 3 STEPS в Афінах, Греція,
з партнерами як на місці, так і онлайн.
Перш ніж заглиблюватися в особливості заходу, давайте зробимо крок назад, щоб краще зрозуміти
концепцію цієї ініціативи.
У Паризькій декларації 2015 року, Європейські міністри освіти знову оголосили про свій внесок
інклюзивній освіті як важливому, що відкриває двері для соціальної інтеграції, тому мігрантам та
біженцям потрібно допомогти забезпечити їх повну участь у житті суспільства, хорошу освіту та
перехід до ринку праці. Щоб збільшити шанси мігрантів і біженців залишитися в освітній та
професійній системі країни перебування, проект «3 КРОКИ» має на меті надати їм базові навички, а
також стабільну основу для подальших особистих досягнень. Практика, яка просувається в рамках
проекту (базова освіта та Tandem Now), спрямована на стандартизацію дійсних та адаптивних методів
навчання в різних країнах.
Маючи це на увазі, повернемося до Афін. Таким чином, під час зустрічі партнери обговорили
впровадження етапів пілотування для обох методів інклюзії молоді з неблагополучних сімей
мігрантів у 5 країнах, які впроваджують програму, шляхом навчання освітян/тренерів/викладачів та
навчання наставників. Крім того, партнери поділилися передовими практиками впровадження
молодіжного навчання з молодими біженцями та мігрантами на місцевому рівні, продовживши
обговорення поширення/використання проекту, а також створення мережі 3 STEPS.
Мережа 3 STEPS має на меті забезпечити канали, за допомогою яких необхідність соціальної
інтеграції мігрантів і біженців з точки зору освіти та професійної підготовки підвищує її
важливість і потенціал у реалізації в п'яти країнах
Метою проекту є забезпечення каналів, за допомогою яких необхідність соціальної інтеграції
мігрантів і біженців з точки зору освіти та професійної підготовки збільшує її важливість і потенціал
у п’яти країнах я (Іспанія, Туреччина, Італія, Греція та Франція) серед різних установ по всьому світу,
таких яких університети, приватні організації, соціальний бізнес у сфері освіти, школи, які
дотримуються інклюзивного підходу та мають намір просувати успішні методології інклюзії.
Очікуваним результатом є створення добре налагодженої мережі шкіл, органів державної влади,
неурядових та волонтерських організацій, важливих стейкхолдерів, які впливають і приймають
рішення, а також транснаціональних інституцій, здатних закликати до реформування політики.
Приєднатися до мережі 3 STEPS означає мати комунікативні, надійні та повноважені відносини з
усіма людьми, зацікавленими в проекті, і які ми хочемо підтримувати до кінця його існування.
Як приєднатися? Якщо ви є зацікавленою стороною у сфері міграції, працюєте на місцевому,
національному або європейському рівні в одній із 5 країн, де впроваджується проект (Іспанія,
Туреччина, Італія, Греція та Франція), щоб сприяти включенню молодих біженців та мігрантів з
неблагополучних умов, вам потрібно зв’язатися з партнерами 3 STEPS на вебсайті проекту.
Загалом, зустріч стала нагодою для всього консорціуму обговорити прогрес та подумати над
ефективним просуванням розроблених матеріалів та методологій для підтримки інтеграції учнівмігрантів та біженців!

***
3STEPS – Сприяння освіті та інклюзії біженців та мігрантів, які навчаються з неблагополучних
умов, є проектом ЄС, який фінансується Erasmus Plus KA3 і включає партнерів з 5 країн, як Італія,
Греція, Туреччина, Іспанія і Франція. The project aims to upscale two methods: first good practice is
known as “Basic Education” and the second good practice, “TANDEM NOW” which involves Ethnic Role
Model Mentors and aims at helping youth with a migration background develop social and professional
skills as well as the support needed to stay in school. Проект має на меті покращити два методи: перший
практичний досвід відомий як «базова освіта», а другий практичний досвід, «TANDEM NOW», який
залучає наставників з етнічних ролей і спрямований на те, щоб допомогти молоді з міграційним
походженням також розвивати соціальні та професійні навички, - це необхідна підтримка, щоб
залишитися в школі.

