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PROM PAR и корона вируса

ИСТОРИИ В ТОВА
ИЗДАНИЕ :

Как да се справим във времена на промяна и криза?

PROM PAR И
КОРОНА ВИРУСА - 1

Всички сме имали необходимостта да се справим с проблема
„корона вирус“ през последните месеци, когато вирусът е
преминавал през Европа. Нашите общества въведоха спешни
процедури за справяне със засегнатите и болни хора и всички
почувствахме последствията съвсем на практика в собствения
си живот. Бяхме ограничени в движението и социалното
взаимодействие лице в лице, трябваше да се адаптираме към
бързите промени и неизвестните перспективи на бъдещето и
вероятно всички изпитваме известна доза несигурност,
непознаване и липса на знания как да действаме правилно в
ситуацията.

RРЕЗУЛТАТИ ОТ
КОНСУЛТАЦИЯТА СЪС
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ - 3
PROM PAR ОНЛАЙН - 4

Това са едни и същи чувства и предизвикателства, с които се
сблъскват бежанците и търсещите убежище, когато пристигнат
в нова страна. Те се чувстват откъснати, а може би и цялото им
семейство, най-вероятно са рискували и са се сблъсквали с
опасности по пътя си и сега се установяват в общество, което
често е значително различно от това, което те знаят и познават.
С наближаването на лятото, за щастие всички започваме да
чувстваме живота си да се връща към известните ни модели, но
може би трябва да използваме тази възможност да разпознаем
тези чувства и да признаем как се чувстват другите са в тази
нестабилна позиция по-неопределено време.

ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ НЕ ВКЛЮЧВА ОДОБРЕНИЕ
НА СЪДЪРЖАНИЕТО Й . ТО ОТРАЗЯВА ВИЖДАНИЯТА САМО НА АВТОРИТЕ И КОМИСИЯТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ОТГОВОРНА ЗА КАКВОТО И ДА БИЛО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАЩАТА СЕ В МАТЕРИАЛА , ИНФОРМАЦИЯ .

И така, какво вземаме със себе си, научавайки?
Докато се учим да се адаптираме към новата реалност, ние също така осъзнаваме как
последиците от корона вируса могат да се отразят на знанието, което преподаваме по
време на този проект. Тъй като нашата цел е да разработим учебна среда с модули за
гражданско образование, насочени към мигрантите, ние се занимаваме с теми като
граждански умения, културни и социални норми и пазар на труда.
ова са области, които понастоящем са засегнати от ситуацията и все още не е известно,
колко дълго ще продължат някои промени или как изглежда нашата реалност от другата
страна. Например, някои експерти твърдят, че може никога да не се върнем към
използването на ръкостискане или целувки по бузата, както беше обичайно в страните
ни. Също така онлайн срещите и работата от разстояние се превърнаха в очакване за
някои работни места.
T

Това е нещо, което ще следим отблизо и ще се уверим, че е отразено в крайния продукт
на нашия проект PROM PAR, за да насочим бежанците и търсещите убежище в тази
ситуация и да им дадем възможно най-много информация.

Адаптации трябва да бъдат направени ...
и това се е случило и при реализацията на проекта PROM PAR. Тъй като партньорите са
разположени в 5 различни държави, всички ние работим при различни обстоятелства и
сме различно засегнати. Това, което е сигурно е, че не успяхме да се срещнем лично след
средата на март, когато пътуванията бяха ограничени в много европейски страни.
Планираната партньорска среща във Вейле, Дания, в края на март не можа да бъде
осъществена и партньорите трябваше да провеждат работата си и взаимодействието си в
онлайн платформите до следващо решение.
...

Това обаче не забави резултатите от проекта и ние работим по график, за да имаме
онлайн модулите на разположение и първата версия на учебното съдържание в края на
лятото.

Резултати от консултациите със
заинтересованите страни
Първата задача на проекта беше да проучи състоянието на гражданското образование за
мигранти във всяка страна и да разгледа нуждите и перспективата на заинтересованите
страни - в случая бежанци и търсещи убежище, както и на учителите и професионалистите,
работещи с тях.
Изследването показа, че всички страни в партньорството имат някакво ниво на гражданско
образование в образователната си система, но що се отнася до образованието на мигранти
по същата тема, в повечето страни липсват ясни политики.
Що се отнася до методологията и подходите за преподаване, изглежда, че материалите са
налични в страните, но съществува обща тенденция те да са старомодни и да се основават
на традиционни лекции.
Поредица от добри практики за това как може да се направи, бяха идентифицирани в
страните. Като цяло, бе отчетена необходимостта от материали, които ангажират, участват,
насърчават, включват критичното мислене.
Фокус групите, проведени в рамките на проекта, подчертаха нуждите и желанията, както
заявени от самите мигранти, така и от заинтересованите страни, с които работят, като
учители, обучители и преподаватели. Те показаха нужда от педагогика, която да е активна
и базирана на жизнените и работните умения, които са от съществено значение за успеха.
Основните области на потребностите, споделени по време на този изследователски процес,
бяха:
Езикови бариери
Интеграция с местната общност и разбиране на местната култура
Достъп до информация, законодателство и права
Умения и способности на пазара на труда
Познаване на системата за социално подпомагане
Културна ориентация
Гражданство и активно демократично участие
Подобряване на т.нар. „меки“ умения
Роли основани на пола
Тези тематични области бяха много ценни за партньорите, за да идентифицират модулите,
които ще бъдат основни за нашата онлайн платформа за обучение. Ние имаме поглед над
повечето от тях под една или друга форма, с изключение на езика, тъй като това не е в
обхвата или ресурсите на този проект.
Прочетете пълния доклад ТУК

PROM PAR online
Знаете ли, че през изминалия месец вие имахте възможност да прочетете за
филмовия фестивал TAKORAMA за деца, борейки се с дезинформация за коронавируса
и да се запознаете с координатора на нашия проект, Glocal Factory, на нашата
страница във Facebook??
Ако в бъдеще не искате да пропускате подобни новини, не забравяйте да следите
нашата страница!
Сега можете да посетите нашия уебсайт, където можете да намерите подробности за
проекта, партньорите и най-новите резултати от нашия проект.
Посетете prompar-civiceducation.eu/

Слейдвайте ни!
Социални медии
www.facebook.com/promparciviceducation/

@promparciviced1

