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Over het project

Het Erasmus+-project „NIEUWE Europese burgers! Instrumenten voor de integratie van migranten in de

Europese samenleving" heeft tot doel goede praktijken op transnationaal en Europees niveau uit te

wisselen en nieuwe benaderingen te schetsen, methoden en instrumenten voor de opleiding van

migranten en vluchtelingen uit derde landen als toekomstbewuste en verantwoordelijke Europese

burgers. De doelstellingen van de projectpartners zijn het creëren van een transnationaal netwerk om

de ontwikkeling en uitwisseling van innovatieve praktijken, het herkennen van richtlijnen die het de

verschillende organisaties mogelijk maken om migranten en vluchtelingen te ondersteunen. Het gaat

hierbij om hen te begeleiden bij het verwerven van complexe sociale en maatschappelijke

vaardigheden; denk aan programma’s die specifiek bedoeld zijn voor migranten en vluchtelingen om

kennis op te doem van democratische waarden, grondrechten en de geschiedenis van de EU, het leggen

van een basis voor de toekomstige realisatie van Europese cursussen burgerschapsvorming, gericht op

migranten en vluchtelingen.
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Derde virtuele vergadering

Tijdens de pandemie was het niet mogelijk voor de partners van NEW TIMES om te reizen. Middels de

technologieën van de 21ste eeuw konden we wel periodiek via online bijeenkomsten in contact zijn. De

partners in het NEW TIMES project zijn: Qualifications and Vocational Education and Training

Development Centre“ (Litouwen), Consorzio Scuola Comunità Impresa and Prometeo (Italië), SHIPCON

LIMASSOL LIMITED (Cyprus), TIRANTES (Nederland), Asociacion El Olivar (Spanje). Tijdens de online

vergaderingen hebben we de belangrijkste plannen en het handboek voor het projectmanagement

besproken en goedgekeurd. Het betreft hier het project management handboek (inclusief een

uitgebreid risicoplan), een kwaliteitsborging- en evaluatieplan, communicatie- en disseminatieplannen

(inclusief suggesties voor het projectlogo), overzichten gedeeld van instellingen van elk partnerland, die

de beste aanpakken hebben voor ondersteuning van migranten en vluchtelingen, goedgekeurde

formats voor het verzamelen van goede praktijken. Bovendien is er een project management groep

geformeerd.
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Laten we enkele goede praktijken van onze partners introduceren. Het project "Een

geïntegreerde methode om migranten te ondersteunen"

Dit project is geïnspireerd op de aanbeveling van “A new skills agenda for Europe” (Een nieuwe

vaardigheden agenda voor Europa), waarin wordt aangedrongen op bijscholing en omscholing van de

Europese beroepsbevolking met digitale vaardigheden, om de beroepsbevolking bij te scholen in de

baan die ze uitoefenen en om volwassenen te ondersteunen bij het verwerven van een minimumniveau

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/naujieji-europos-pilieciai-migrantu-itraukimo-i-europos-visuomene-priemones/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/naujieji-europos-pilieciai-migrantu-itraukimo-i-europos-visuomene-priemones/
https://shipcon.eu.com/new-times-project-3d-virtual-meeting/


van sleutelvaardigheden en het verwerven van een bredere reeks vaardigheden die nodig zijn om door

te stromen naar een hoger onderwijsniveau. Tijdens de looptijd van het project zullen 200

laaggeschoolde werkloze volwassen migranten en of vluchtelingen profiteren van het traject als

experimentgroep en zij zullen door hun ervaring bijdragen aan de validering van de uiteindelijk

ontwikkelde instrumenten binnen een Europese dimensie.
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De situatie van migranten en vluchtelingen in Europa

Gedurende de geschiedenis zijn mensen van de ene plaats naar de andere gemigreerd. Elke dag

proberen migranten en vluchtelingen de EU te bereiken om bescherming en een beter leven te zoeken.

Sommigen gebruiken legale manieren, anderen riskeren hun leven op zee, om te ontsnappen aan

politieke onderdrukking, oorlog, natuurrampen en armoede. Wat doet de EU om de migratiecrisis aan te

pakken?
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