
 
 

 
 

Միջազգային ցանցային համաժողով. միգրանտների և փախստականների ներառում և 

հզորացում  

 

3STEPS ծրագրային ցանց Հունաստանում, Իտալիայում, Թուրքիայում, Ֆրանսիայում և 

Իսպանիայում 
 

  3STEPS միջազգային համաժողովը, որը կրում է «(Ցածր որակավորում ունեցող) 

միգրանտների և փախստականների սոցիալական ներառումը կրթության մեջ. Միացեք 

3STEPS ցանցին» վերնագիրը տեղի ունեցավ 2022 թվականի նոյեմբերի 23-ին 

Ստրասբուրգում։ ALDA-ի կողմից կազմակերպված գործընկերներն ու հյուրերը (ինչպես 

առցանց, այնպես էլ օֆլայն) ակտիվորեն միացան համաժողովին։ 
 

   Ընդհանուր տեսանկյունից 3STEPS ծրագիրը կոչված է աջակցելու միգրանտների և 

փախստականների սոցիալական ներառմանը` խրախուսելով նախկինում կիրառված 

երկու մեթոդաբանություն՝ լինեն դրանք «Հիմնական կրթության մեթոդաբանություն» և 

«Տանդեմ հիմա»: Մասնավորապես, ծրագիրը նպատակ ուներ մեծացնել միգրանտների և 

փախստականների՝ իրենց ընդունող երկրի կրթական և մասնագիտական համակարգում 

մնալու հնարավորությունները՝ նրանց տրամադրելով հիմնական հմտություններ, 

ինչպես նաև կայուն հիմք հետագա անձնական ձեռքբերումների համար: 
  
 

   Համաժողովի առաջին մասը նվիրված էր յուրաքանչյուր գործընկերոջ կողմից 

հավաքագրված տեղեկատվության հիման վրա իրականացված գործունեության և 

ծրագրի արդյունքների վերաբերյալ ներկայացմանը:  

Ահա հիմնական ոլորտները. 
 

● Caminos-ը, իսպանական ասոցիացիան և ծրագրի ղեկավարը, ներկայացրեց ծրագրի 

հիմնական ասպեկտները, ձեռնարկվելիք «3 քայլերը». 

○ Հիմնական կրթական ուսուցում՝ գրագիտության, թվային և թվային հմտությունների 

հմտությունները բարելավելու համար 

○ Մասնագիտական կողմնորոշում և խառը ուսուցում օրինակելի դաստիարակների 

կողմից 

○ Սոցիալական ներառում և փոխադարձ ուսուցման գործունեություն 
 

● Իտալական համատեքստի վերաբերյալ ընդհանուր զեկույց տրամադրելուց հետո CESIE-

ը ներկայացրեց մենթորության առումով ձեռնարկված աշխատանքը: Վերջինս 

վերաբերում է լեզվական և մշակութային տեսակետից  միգրանտների ծագում ունեցող 

https://www.asoccaminos.org/
https://cesie.org/en/
https://cesie.org/en/


մենթորի կարիքներին համապատասխան կողմնորոշման կամ տեղեկատվական 

գործունեությանը. 

● Նմանապես, Mozaik նշեց, թե ինչպես է 3STEPS ծրագրի շնորհիվ կազմակերպությունը 

կարողացել վայր ստեղծել Թուրքիայում երիտասարդ միգրանտների/փախստականների 

համար՝ իրենց տաղանդներով և ուժերով երկարաժամկետ նպաստելու ողջ 

հասարակության բարեկեցությանը։  Այսպիսով, դասընթացը նրանց մոտիվացիան 

մեծացնելու և ապագա ճանապարհները պատկերացնելու միջոց էր։ 
 

Միացե՛ք 3STEPS միջազգային ցանցին. կապվեք մեզ հետ: 

 

  Հիանալի հնարավորություն ինչպես առանց ուղեկցության անչափահասների հունական 

համատեքստի, այնպես էլ թրեյներների վերապատրաստման առումով: Որպես նաև 

աշխատանքային փաթեթի պատասխանատու՝ Symplexis-ը հանդիսատեսի հետ կիսվեց 

կատարված գործողություններով՝ միաժամանակ ներկայացնելով «մենթորների՝ որպես 

օրինակելի» հայեցակարգը կամավորության միջոցով: Այլ կերպ ասած, մենթորներն 

աջակցում են երիտասարդներին իրենց կարիերային կողմնորոշվելու, սովորելու և նրանց 

կյանքի հմտությունների ամրապնդման գործում: 

    Ի հավելումն, ինչպես նշեցին մասնակիցները, «Ներառական կրթությունը» քննարկելիս 

միանգամայն անհրաժեշտ է տարբեր շահագրգիռ կողմերի միջև համագործակցության 

բարելավումը՝ այդպիսով պահանջելով մշտական գործողություններ,գիտելիքներ, 

գործիքներ և լավ փորձի փոխանակում ամուր ցանցի միջոցով: 

 

   Վերջինս այսպիսով հանդիսանում է ծրագրի հիմքում ընկած ցանկություններից մեկը. 

Ստեղծել՝  թեմայով հետաքրքրվող մարդկանց խումբ, որպեսզի լինի միջազգային 

համագործակցություն՝ միաժամանակ աշխատելով մշակել քաղաքականության 

ամփոփագիր, որն օգտակար է հետագա ուսումնասիրությունների և բարելավումների 

համար: Համապարփակ մոտեցումը, որը հաշվի է առնում ինչպես կրթական, այնպես էլ 

մասնագիտական զարգացումը, կենտրոնանալով անհատների եզակիության վրա, ընկած 

է «Ներառական կրթության» հիմքում. հետևաբար, այս կարծիքները հեշտացնելու և 

արտացոլելու համար գործող ցանց ունենալը մեծ արժեք կունենա: 

 

   Ընդհանուր առմամբ, Միջազգային ցանցային համաժողովը կարևոր իրադարձություն է  

հետագա տեղայնացման գործում՝ Ստրասբուրգում կազմակերպությունների և 

քաղաքացիների հետ ներգրավվելու համար՝ միաժամանակ տարածելով ներառական 

կրթության վերաբերյալ իրազեկությունը և փոխանակումը: 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք մի կապվել՝ Անիտա Լուգլի հետ, 

Ծրագրի ղեկավար 

 

https://mozaik.org.tr/
mailto:anita@aldaintranet.org
mailto:anita@aldaintranet.org

