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Представяне на демократичното частие
и интеграция на мигранти

ИСТОРИИ В ТОВА
ИЗДАНИЕ
ЗА ПРОЕКТА – 1

За проекта
Представете си, че сте политически мигрант или бежанец, който пристига в страна-

ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА
СРЕЩА – 2

членка на ЕС и се установявате в нов град. Страната, в която пристигате, може да бъде

ПАРТНЬОРИ – 3

абсолютно и принципно различна от тази, от която идвате. Системата на организация

СЛЕДВАЙТЕ НИ -3

и на право може да бъдат много различни от това, което вие познавате от къщи. Какво
се очаква от вас като гражданин може да бъде много различно от това, към което вие
сте привикнали. В същото време, вашето ново общество иска вие да бъдете активна
част от обществото и общността и да живеете спрямо задълженията, които вие имате
като гражданин.
Какво да направите? От къде да се научите? Къде да отидете, за да се включите?
Гражданското образование включва всички тези аспекти на интеграция и участие.
Предоставяне на знания на мигранти, даването на възможност да научат нормите и
ценностите, ролите и отговорностите на различните институции в обществото.
Проект ПРОМ ПАР

/
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цели да развие нова рамка на гражданското

образование за мигранти. Предварителното изследване показва, че гражданското
образование за мигранти липсва м много европейски страни. В рамките на проекта от
септември
Еразъм

+

2019

до август

2021,

партньори от шест европейски страни, в рамките на

проект, ще работят заедно, за да развият ефективна система на гражданско

образование. Това е, за да се увеличи автономността, самочувствието и знанието на
мигрантите, както и тяхното включване в обществения живот.
За да постигне това, проект ПРОМ ПАР
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ще развие отворен он-лайн

образователен ресурс, който включва модули на граждански теми, както за
новодошлите, така и за установените вече политически мигранти/потребители на
международна защита. Ще бъде предложена и акредитация за обучаемите, за да
получат валиден сертификат при завършване на модулното обучение.

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 .

Гражданското образование
е централно за
интеграционния процес на
мигрантите в техните
страни на пристигане.

Във Верона, ние започнахме нашата история ...
Първа партньорска среща
......

с по-малко драматургия от Шекспир, но с

Общо определение на концепцията за гражданско

намерение и позитивност, която може да съперничи

образование

дори на най-голямата любовна история!

следващите фази на проекта, така че всички партньори

Такава беше атмосферата по време на първата

да могат да продължат с картографирането на най-

партньорска среща, домакинствана от

Factory

съвременните технологии, събирането на най-добри

г. През тези дни

практики и да се консултират със заинтересованите

партньорите се срещнаха и поставиха основите за

страни и бежанците/мигрантите чрез фокус групи. Този

предстоящата работа.

продукт ще бъде завършен до март

във Верона на
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ноември
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Glocal

беше

постигната,

за

да

се

2020

улеснят

г. Той ще

информира за развитието на учебна програма по
Инициирана бе обща дискусия по темата „гражданско

модули за гражданско образование, така че да отговаря

образование“, тъй като това е основната точка на

на заявените нужди и пропуски.

проекта.

Данните

на

партньорите

показват,

че

терминът не се използва широко в образованието и

Накрая партньорите обсъдиха предстоящите дейности

още по-малко, когато е във връзка с образователни

и обсъдиха следващата транснационална среща на

възможности за мигранти.

партньорите във Вейле, Дания през март.
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