
 
 

 
 

საერთაშორისო კონფერენცია: მიგრანტების და ლტოლვილების ინტეგრაცია და 

გაძლიერება  

 

პროექტი -3STEPS -  საბერძნეთში, იტალიაში, თურქეთში, საფრანგეთსა და ესპანეთში 
 

პროექტის 3STEPS საერთაშორისო კონფერენცია, სახელწოდებით „ლტოლვილების 

სოციალური ინტეგრაცია საზოგადოებაში და  განათლების ხელმისაწვდომობა. 

შემოუერთდით  3STEPS-ის ქსელს’’ გაიმართა 2022 წლის 23 ნოემბერს სტრასბურგში. 

კონფერენციას უმასპინძლა ALDA-მ. ასოციაციის პარტნიორები და სტუმრები აქტიურად 

შეუერთდნენ შეხვედრას, როგორც პირისპირ, ასევე ონლაინ ფორმატში.     
 

პროექტი 3STEPS მიზნად ისახავს  მიგრანტების სოციალური ინტეგრაციას ორი 

მეთოდოლოგიის გამოყენების  გზით - ესენია „საბაზისო განათლების მეთოდოლოგია“ 

და ,,მენტორობა და პროფესიული დახმარება მიგრანტი ახალგაზრდებისთვის („Tandem 

Now )“. კონკრეტულად, პროექტის ფარგლებში  საბაზისო უნარ-ჩვევების მიწოდებით 

მიგრანტებს გაეზარდებათ  შანსები იმისა, რომ თანდათან  უფრო შეეგუონ  მასპინძელი 

ქვეყნის საგანმანათლებლო და პროფესიულ სისტემას, რაც შეიძლება ითქვას წინ 

გადადგმული ნაბიჯი იქნება  შემდგომში  მათი პირადი  მიღწევებისთვის. 
  
 

კონფერენციის პირველი ნაწილი დაეთმო თითოეული პარტნიორის მიერ შეგროვებული 

ინფორმაციის საფუძველზე განხორციელებული აქტივობებისა და პროექტის შედეგების 

მიმოხილვას. ძირითადი ასპექტები გაკეთდა შემდეგზე: 

● ესპანურმა ასოციაციამ და პროექტის ლიდერმა Caminos, მიმოიხილა პროექტის 

ძირითადი ასპექტები, ე.წ „3 ნაბიჯი“: 

○ საბაზისო განათლების ტრენინგი წიგნიერებისა და ციფრული უნარების 

გასაუმჯობესებლად 

○ პროფესიული ორიენტაცია და ჰიბრიდული სასწავლო მიდგომა 

განხორციელებული პროფესიონალი მენტორების მიერ  

○ სოციალური ჩართულობა და ურთიერთსწავლების აქტივობები 

 

● იტალიური კონტექსტის მიმოხილვის შემდეგ, CESIE -მ წარმოადგინა სწავლების 

კუთხით შესრულებული სამუშაოს ილუსტრაცია. ეს უკანასკნელი ეხება 

პროფესიული ორიენტაციის აქტივობებს ან ინფორმაციას, რომელიც 

შემუშავებულია ლინგვისტური და კულტურული თვალსაზრისით გამოცდილი 

მიგრანტული წარმომავლობის მქონე მენტორის საჭიროებების მიხედვით. 

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


● ანალოგიურად, Mozaik  გაიხსენა პროექტის  (3STEPS) წყალობით, ორგანიზაციამ  

როგორ შეძლო შეექმნა სივრცე თურქეთში ახალგაზრდა 

მიგრანტებისთვის/ლტოლვილებისთვის, რათა თავიანთი ნიჭითა და ძალებით 

გრძელვადიან პერსპექტივაში წვლილი შეეტანათ  მთელი საზოგადოების 

კეთილდღეობაში.  

 

გახდით პროექტის 3STEPS საერთაშორისო ქსელის წევრი: დაგვიკავშირდით! 
 

შესანიშბნავი ხედვა წარმოადგინა ბერძნულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ 

არასრულწლოვნებთან და ტრენერების გადამზადების საკითხთან დაკავშირებით. 

Symplexis-მა  აუდიტორიას გაუზიარა განხორციელებული აქტივობები და „მენტორების, 

როგორც მისაბაძი მოდელების“ კონცეფცია.  სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მენტორები 

მხარს უჭერენ ახალგაზრდებს კარიერის არჩევაში, სწავლაში და ცხოვრებისეული 

უნარების გაძლიერებაში. გარდა ამისა, როგორც მონაწილეებმა აღნიშნეს, „ინკლუზიური 

განათლების“ განხილვისას  აუცილებელია თანამშრომლობის გაუმჯობესება სხვადასხვა 

დაინტერესებულ მხარეებს შორის, რაც მოითხოვს მუდმივ ქმედებებს და ცოდნის, 

ინსტრუმენტებისა და კარგი პრაქტიკის გაზიარებას მყარი ქსელის მეშვეობით. 
 
 

ამგვარად, საერთაშორისო ქსელის შექმნის მიზანია   გააერთიანოს  აღნიშნული თემით 

დაინტერესებული ადამიანთა ჯგუფი, ხელი შეუწყოს  საერთაშორისო თანამშრომლობას  

ერთობლივად შეიმუშავონ  პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც სასარგებლო იქნება 

შემდგომი კვლევებისა და არსებული სიტუაციის გაუმჯობესებისთვის. ჰოლისტიკური 

მიდგომა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც საგანმანათლებლო, ისე პროფესიულ 

განვითარებას, ფოკუსირებულია ინდივიდების თავისებურებებზე და  არის 

„ინკლუზიური განათლების“ ბირთვი: შესაბამისად,  აღნიშნულ თემაზე  მომუშავე 

ქსელის არსებობას დიდი მნიშვნელობა ექნება.  
 
 

საერთო ჯამში, საერთაშორისო ქსელურმა კონფერენციამ გააერთიანა მოქალაქეები და 

ორგანიზაციები სტრასბურგში, ხელი შეუწყო ინკლუზიური განათლების შესახებ 

ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმაციის გავრცელებას.  
 

დამატებითი ინდორმაციისთვის დაუკავშირდით ანიტა ლუგლის, პროექტის მენეჯერს 

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

