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PROM PAR og corona-virussen

I DETTE NUMMER:

PROM PAR OG CORONAVIRUSSEN – 1

Hvad gør man i tider med forandring og krise?
Vi har alle fået en prøvesmagning på dette i løbet af de seneste måneder,
hvor corona-virussen er løbet gennem Europa.

Vores samfund har sat

nødprocedurer i værks for at håndtere de smittede og syge, og vi har alle i

RESULTATER FRA
UNDERSØGELSE MED
INTERESSENTER – 3
PROM PAR ONLINE - 4

praksis følt konsekvenserne af dette på vores liv. Vores frie bevægelse og
sociale interaktioner er blevet indskrænket, vi har være nødt til at tilpasse
os hurtige forandringer og uvished om fremtiden, og vi har formentlig alle
oplevet en vis grad af utryghed, uvished og mangel på viden om, hvordan
vi bedst agerer i situationen.

Dette

er

nogle

af

de

samme

følelse

og

udfordringer,

flygtninge

og

asylansøgere står overfor, når de ankommer til et nyt land. De have trukket
deres

egne

rødder

op

og

måske

også

hele

deres

families.

De

har

formentlig udsat sig for risici og farer på deres vej, og nu slår de sig ned i
et

samfund,

som

ofte

er

bemærkelsesværdigt

anderledes,

end

det

de

kender.

Som vi går sommeren i møde, begynder vi heldigvis at mærke vores liv
vende tilbage til mere kendte mønstre. Men måske burde vi omfavne
denne mulighed for at omfavne disse følelser og anerkende, hvordan
andre står i denne situation på uvis tid.

EUROPA-KOMMISSIONENS STØTTE TIL PRODUKTIONEN AF DENNE PUBLIKATION UDGØR IKKE EN GODKENDELSE AF
INDHOLDET, SOM KUN AFSPEJLER FORFATTERNES EGNE SYNSPUNKTER, OG KOMMISSIONEN KAN IKKE HOLDES
ANSVARLIG FOR DEN BRUG, DER MÅTTE BLIVE GJORT AF DE DERI INDEHOLDTE OPLYSNINGER.

Så, hvad tager vi med os?
Som vi lærer at tilpasse os den nye virkelighed, retter vi også opmærksomheden på, hvordan coronaens
konsekvenser kan påvirke den viden, vi arbejder med at undervise i, i dette projekt. Da vores mål er at
udvikle et læringsmiljø med moduler om kultur og samfundsforhold rettet mod flygtninge/indvandrere,
har vi med emner som civilsamfundsfærdigheder, kulturelle og sociale normer og arbejdsmarked.

Dette er områder, der alle pt. er påvirket af situation og det er endnu uvist, hvor længe nogle af disse
ændringer vil vare og hvordan vores virkelighed ser ud på den anden side. For eksempel påstår nogle
eksperter at vi måske aldrig går tilbage til at bruge håndtryk eller kindkys, som det har været for vane at
gøre i vores partnerlande. Derudover er online møder og fjernarbejde blevet en forventning på nogle
arbejdspladser.

Det er noget vi følger tæt i projektet og vi sørger for at det bliver afspejlet i det endelige produkt af
vores PROM PAR-projekt, for at guide flygtninge og asylansøger gennem deres situation med så stor
viden som muligt.

Tilpasninger må der laves…
…og det har også været tilfældet for implementeringen af PROM PAR-projektet. Da partnerne er
placeret i fem forskellige lande, er vi alle under forskellige omstændigheder og påvirket forskelligt. En
ting er sikkert, og det er, at vi ikke har været i stand til at mødes fysisk siden midten af marts, hvor der
blev sat restriktioner for rejser i mange europæiske lande. Det planlagte partnermøde i Vejle, Danmark,
i slutningen af marts kunne ikke finde sted og partnerne har været nødsaget til at gennemføre deres
arbejde og interaktion via online platforme indtil videre.

Dette har dog ikke forsinket projektets leveringer, og vi arbejder i henhold til planen om at have online
modulerne og en første version af læringsindholdet klart til sensommeren.

Resultater fra undersøgelse med interessenter
Den første opgave i projektet var at undersøge status på civic education (kultur og samfundsforhold)
for flygtninge/indvandrere i hvert land, og kigge nærmere på perspektiver fra og behov hos
interessenterne – i dette tilfælde flygtninge og asylansøgere, såvel som de undervisere og fagpersoner,
der arbejder med dem.

Undersøgelsen viste, at alle lande i partnerskaber har et vist niveau af civic education i deres
undervisningssystem. Dog er der i de fleste lande mangler på klare politikker og retningslinker, når det
kommer til uddannelsen af flygtninge/indvandrere i emnet.

Når det handler om metodologi og undervisningstilgange, ser det ud til at der er materialer til rådighed
i landene, men der var generelt en tendens til at de var gammeldags og primært baseret på en
traditionel klassebaseret forelæsningsform.

En række gode eksempler på praksis blev fundet i de forskellige lande. Generelt viste det et behov for
materialer, der er engagerende, deltagende, fremmer inklusion og kritisk tænkning.

Fokusgrupperne, der blev gennemført, understregede behov og ønsker hos både flygtninge/
indvandrerne selv og de interessenter, der møder dem i deres arbejder, så som undervisere og lærere.
Der viste sig et behov for en pædagogik der er aktiv og eksperimenterende, og baseret på de livs- og
jobfærdigheder, der er essentielle for at klare sig.

De områder, hvor undersøgelsen fandt et behov, var:
Sprogbarrierer
Integration med lokalsamfundet og forståelse af den lokale kultur
Adgang til information, lovgivning og rettigheder
Arbejdsmarkedskompetencer
Viden om velfærdssystemet
Kulturelle færdigheder
Medborgerskab og aktiv demokratisk deltagelse
Forbedring af bløde kompetencer
Kønsroller

Identifikationen af disse emner var af stor værdi for partnerne for at fastsætte de moduler, der er de
centrale for vores online læringsplatform. Vi kommer til at beskæftige os med alle de ovenstående
emner på en eller anden måde, med undtagelse af sprog, der ikke er en del af dette projekt.

Læs den fulde rapport (på engelsk) HER

PROM PAR online
Vidste du, at I løbet af den sidste måned, har du kunne læse om TAKORAMA Filmfestival for børn,
om bekæmpelse af disinformation om corona-virus og en introduktion til projektets koordinator,
Glocal Factory, på vores Facebook-side?

Hvis du ikke ønsker at gå glip af nyheder som dem i fremtiden, så skynd dig at følg vores side på
Facebook!

Du kan nu også besøge vores hjemmeside, hvor du kan finde detaljer om projektet, partnerne, og
de seneste resultater, som projektet leverer.

Besøg prompar-civiceducation.eu/

Følg os!
Sociale medier
www.facebook.com/promparciviceducation/

@promparciviced1

