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Baigiamasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Nyderlanduose

Rugsėjo 20–21 d. Hertogenbose (Nyderlandai) įvyko paskutinis tarptautinis susitikimas pagal projektą

„Naujieji Europos piliečiai! Migrantų įtraukimo į Europos visuomenę priemonės“ („NAUJIEJI LAIKAI“).

Susitikimą organizavo ir moderavo projekto partneris „Tirantes“. Susitikime dalyvavo projekto partneriai

iš Italijos, Lietuvos, Ispanijos ir Nyderlandų. Rugsėjo 20 d. ryte partneriai susitiko „Participatiehuis“

susitikimų erdvėje, kur vyko įdomūs pristatymai ir diskusijos su savivaldybių atstovais. Diskusijų metu

partneriai išgirdo labai įdomią projekto „Bossche Sferen“ patirtį. Po pietų partneriai apžvelgė pasiektus

projekto rezultatus ir aptarė būsimą veiklą. Antrąją susitikimo dieną dalyviai bendravo su Hertogenbose

gyvenančiais migrantais. Diskusijoje daugiausia dėmesio buvo skiriama iššūkiams, su kuriais jiems tenka

susidurti, ir tam, kaip jie įsivaizduoja save ateityje. Pokalbyje taip pat buvo nagrinėjamas jų integracijos

procesas, ypač susijęs su religija, rasizmu ir įpročiais.
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Trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų mokymai (LTTA) Ispanijoje

Spalio 18–20 d. Madride (Ispanija) 23 projekto partnerių atstovai dalyvavo trumpalaikiuose jungtiniuose

darbuotojų mokymuose (LTTA), kuriuos organizavo „Asociacion El Olivar“. Pagrindinis LTTA tikslas –

sukurti tarptautinį tinklą, kuris skatintų inovacinės ir tobulinimo praktikos kūrimą ir keitimąsi ja.

Kiekviena organizacija partnerė delegavo darbuotojus iš šių kategorijų: mokytojai ir (ar) pedagogai,

specialistai, dirbantys su migrantais ir pabėgėliais. LTTA metu dalyviai išsamiai peržiūrėjo parengtą

metodinių rekomendacijų vadovą ir naują mokymo programą. Mokymų dalyviai patobulino savo žinias

migrantų ir pabėgėlių integracijos į visuomenę srityje.
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„NAUJIEJI LAIKAI“ projekto įgyvendinimas

Per 26 projekto mėnesius partneriai aštuonis kartus susitiko virtualiai ir surengė penkis kontaktinius

susitikimus Italijoje, Kipre, Lietuvoje, Ispanijoje ir Nyderlanduose. Kaip dalį gerosios patirties, susijusios su

socialinių ir pilietinių įgūdžių perdavimu suaugusiems gyventojams, projekto partneriai parengė

nacionalinių ataskaitų su gerosios patirties, susijusios su socialinių ir pilietinių įgūdžių perdavimu
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suaugusiems gyventojams, rinkiniu, apibendrinimą. Projekto partneriai aktyviai dalyvavo kitoje projekto

veikloje – išsamiame migrantų ir pabėgėlių švietimo poreikių ir socialinių bei pilietinių įgūdžių tyrime.

Kaip partnerystės veiklos rezultatą parengė Bendrą nacionalinių ataskaitų apie tikslinių grupių su

migrantais / pabėgėliais ir specialistais, dirbančiais su migrantais / pabėgėliais, ataskaitą. Galiausiai,

remdamiesi ankstesniais projekto produktais, partneriai parengė metodinių gairių vadovą ir naują

mokymo programą.
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Naujieji Europos piliečiai! Migrantų įtraukimo į Europos visuomenę priemonės, No. 2020-1-LT01-KA204-077886, finansuojamas iš

Europos Sąjungos programos Erasmus+. Portale www.kpmpc.lt paskelbta informacija ir jos autorių pareikštos nuomonės nebūtinai

atitinka Europos Komisijos poziciją.

© Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, 2022

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/new-european-citizens-tools-for-the-inclusion-of-migrants-in-european-society-no-2020-1-lt01-ka204-077886/
https://www.facebook.com/kpmpc/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCsYOttOk_zRwW4FUpGj9YtA
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/apie-mus-2/kontaktai-ir-struktura/kontaktai/

