
Міжнародна Конференція у мережі інтернет: інклюзивність та
можливості для мігрантів та біженців

Проект 3STEPS онлайн у Греції, Італії, Туреччині, Франції та Іспанії

Міжнародна конференція в рамках проекту 3STEPS під назвою “Соціальна інклюзія
низькокваліфікованих мігрантів та біженців у сфері освіти. Приєднання до мережі
«3STEPS» відбулася 23 листопада 2022 року у Страсбурзі. Організована ALDA, партнери
та гості (як онлайн, так і оффлайн) активно приєдналися до конференції, захопивши її
максимум.

Із загальної точки зору, проект 3STEPS призначений для підтримки соціальної інтеграції
мігрантів і біженців шляхом розвитку двох методологій, які були впроваджені раніше
–«Методологія базової освіти» і «Тандем Зараз». Зокрема, проект мав на меті
збільшити шанси мігрантів і біженців залишитися в освітній та професійно-технічній
системі приймаючої країни, надаючи їм базові навички, а також стабільну основу для
подальших особистих досягнень.

Перша частина конференції була присвячена аналізу реалізованих заходів та
результатів проекту на основі інформації, зібраної кожним партнером. Ось її основні
аспекти:

● Caminos, іспанська асоціація та лідер проекту, надала огляд ключових аспектів
проекту «3 кроки», які потрібно зробити:

○ Базове навчання для вдосконалення навичок грамотності, рахування
та цифрових навичок
○ Професійна орієнтація та змішане навчання від менторів
○ Соціальна інтеграція та взаємне навчання

● Після огляду проекту в італійському контексті, CESIE проілюстрував роботу,

виконану з точки зору наставництва. Останнє відноситься до діяльності з
орієнтації або інформації, розробленої відповідно до потреб наставника з
мігрантським походженням, досвідченим з мовної та культурної точки зору.

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


● Подібним чином, Mozaik нагадав, як завдяки проекту 3STEPS організація змогла
створити простір для молодих мігрантів/біженців у Туреччині, щоб своїми
талантами та сильними сторонами зробити внесок у добробут усього
суспільства в довгостроковій перспективі. Тому, тренінг був способом підвищити
їхню мотивацію та уявити свій майбутній шлях.

Приєднуйтесь до міжнародної мережі 3STEPS: зв’яжіться з нами!

Цей проект є чудовою можливістю як з точки зору грецького контексту щодо
неповнолітніх без супроводу, так і з точки зору підготовки тренерів. Будучи також
відповідальним за робочий пакет, Symplexis поділився з аудиторією виконаною
діяльністю, вводячи концепцію «наставників як зразків для наслідування» через
волонтерство. Іншими словами, наставники підтримують молодь у її професійній
орієнтації, навчанні та зміцненні життєвих навичок.

Крім того, як зазначили учасники, те, що вкрай необхідно під час обговорення
«Інклюзивної освіти», — це покращення співпраці між різними зацікавленими
сторонами, що вимагає постійних дій і обміну знаннями, інструментами та передовим
досвідом через міцну мережу.

Таким чином, останнє завдання є частиною проекту: створення групи людей,

зацікавлених у темі, щоб мати міжнародне співробітництво, одночасно працюючи над
розробкою концептуальної записки, корисної для подальших досліджень і
вдосконалень. Цілісний підхід, який враховує як освітній, так і професійний розвиток,

зосереджуючись на індивідуальних особливостях, є основою «Інклюзивної освіти»:

отже, мати мережу, яка працює над полегшенням і обдумуванням цих підказок, буде
дуже цінним.

Загалом, Міжнародна мережева конференція стала важливою віхою в подальшій
локалізації події, у взаємодії з організаціями та громадянами Страсбурга, а також у
подальшому поширенні обізнаності та обміні інформацією щодо інклюзивної освіти.

Для отримання більшої інформації, будь ласка не вагайтеся звертатися: Anita Lugli,

Project Manager
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