
Conferința Internațională a Rețelei: incluziunea și abilitarea migranților și

refugiaților

Rețeaua proiectului 3STEPS în Grecia, Italia, Turcia, Franța și Spania

Conferința internațională 3STEPS, intitulată "Incluziunea socială a migranților (slab calificați) și a

refugiaților în educație. Alăturați-vă rețelei 3STEPS" a avut loc la 23 noiembrie 2022 la Strasbourg.

Găzduiți de ALDA, partenerii și invitații (atât online, cât și offline) s-au alăturat în mod activ la

conferință, profitând la maximum de ea.

Dintr-o perspectivă generală, proiectul 3STEPS este menit să sprijine incluziunea socială a

migranților și refugiaților prin promovarea a două metodologii implementate anterior -

"Metodologia educației de bază" și "Tandem Now". În mod specific, proiectul a urmărit să
sporească șansele migranților și refugiaților de a rămâne în cadrul sistemului educațional și

profesional din țara gazdă, oferindu-le competențe de bază, precum și o bază stabilă pentru

realizări personale ulterioare.

Prima parte a conferinței a fost dedicată analizei activităților implementate și a rezultatelor

proiectului pe baza informațiilor colectate de fiecare partener. Iată care sunt principalele aspecte:

● Caminos, asociația din Spania și liderul proiectului, a oferit o imagine de ansamblu asupra

aspectelor cheie ale proiectului, cei "3 pași" de urmat:

○ Formare în domeniul educației de bază pentru a îmbunătăți competențele de

alfabetizare, de calcul și digitale

○ Orientarea profesională și învățarea mixtă prin modele de mentori

○ Activități de incluziune socială și de învățare reciprocă

● După ce a oferit o imagine de ansamblu asupra contextului italian, CESIE a ilustrat

activitatea desfășurată în ceea ce privește mentoratul. Acesta din urmă se referă la

activitățile de orientare sau de informare dezvoltate în funcție de nevoile discipolilor

mentorilor cu experiență de origine migrantă din punct de vedere lingvistic și cultural.

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


● În mod similar, Mozaik a reamintit cum, datorită proiectului 3STEPS, organizația a reușit să
creeze un spațiu pentru ca tinerii migranți/refugiați din Turcia să contribuie cu talentele și

punctele lor forte la bunăstarea întregii societăți pe termen lung. Prin urmare, formarea a

fost o modalitate de a le spori motivația și de a le întrevedea căile de viitor

Alăturați-vă rețelei internaționale 3STEPS: intrați în contact cu noi!

O perspectivă excelentă atât în ceea ce privește contextul grec privind minorii neînsoțiți, cât și în

ceea ce privește formarea formatorilor. În calitate de responsabil și pentru pachetul de lucru,

Symplexis a împărtășit audienței activitățile desfășurate, introducând în același timp conceptul de

"mentori ca modele de rol", prin intermediul voluntariatului. Cu alte cuvinte, mentorii îi sprijină pe

tineri în orientarea lor profesională, în studii și în consolidarea abilităților de viață.

În plus, după cum au subliniat participanții, ceea ce este foarte necesar atunci când se discută
despre "Educația incluzivă" este îmbunătățirea colaborării între diferitele părți interesate,

necesitând astfel acțiuni constante și schimbul de cunoștințe, instrumente și bune practici printr-o

rețea solidă.

Acesta din urmă este, așadar, unul dintre scopurile proiectului: crearea unui grup de persoane

interesate de acest subiect, pentru a avea o colaborare internațională, lucrând în același timp la

elaborarea unei note analitice, utile pentru studii și îmbunătățiri ulterioare. O abordare holistică,

care ia în considerare atât dezvoltarea educațională, cât și cea profesională, concentrându-se pe

particularitățile indivizilor, care află în centrul "educației incluzive": prin urmare, existența unei

rețele care să faciliteze și să reflecteze asupra acestor aspecte va fi de mare valoare.

În general, Conferința Internațională a Rețelei a marcat o etapă importantă în continuarea

localizării evenimentului, în implicarea organizațiilor și a cetățenilor din Strasbourg, în timp ce a

continuat să răspândească conștientizarea și schimbul de informații cu privire la educația
incluzivă.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați: Anita Lugli, manageră de

proiect

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

