Integrācijas programma
“Dzīvošana Eiropā”
ES programma Erasmus+ atbalstītājā projektā ir iesaistītas 6 Eiropas
valstis: Vācija, Portugāle, Ziemeļmaķedonija, Itālija, Lietuva un Latvija
(EMIC) ar mērķi izstrādāt jaunu integrācijas prgrammu
“Dzīvošana Eiropā”.
Mācību programma tika izstrādāta kā daļa no integarācijas kursiem
bēgļiem un imigrantiem dažādās Eiropas valstīs. Mērķis ir snsiegt zināšana
par Eiropu un tās pamatvērtībām.
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“Dzīvošana Eiropā”
pilotprojekts klasē

3

KO MĒS DARĀM?

Kas turpmāk?

3

* Tiek izstrādāti mācību materiāli Eiropas integrācijas kursiem, iekļaujot
dažādus didaktiskos materiālus un metodoloģiskos līdzekļus.

Projekta partneri
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* Tiks izveidota E-platforma, kas kalpos kā atbalsts informācijas apmaiņas
un komunikācijas līdzeklis.
* Tiks izstrādāti Ppolitikas plānošanas dokumenti, kas balstīti uz projekta
partneru pieredzi, sniedzot priekšlikumus par iespējamajām izmaiņām šajos
jautājumos.

MĒRĶA GRUPA
Projekta tiešā mērķa grupas:
* nevalststiskās organizācijas, institucijas un organizācijas, kas sniedz atbalstu bēgļiem vai piedāvā integrācijas kursus.
* Projekta netiešā mērķa grupas: imigranti un bēgļi, kuri apmeklē integrācijas kursus, kuros iekļauta informācija par Eiropas vērtībām.

Atziņa:
“Bēgļi nav jūsu
ienaidnieki.
Jūsu ienaidnieki ir
tie, kas veicina
cilvēkiem būt par
bēgļiem”

— Tariq Ramadan
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Projekta atklāšanas sanāksme
Vācijā
2018. gada 3.-5. oktobrī Bonnā un
Sīgburgā notika notika projekta
atklāšanas sanāksme.
Projekta partneri iepazinās ar nevalstsikās organizācijas VESBE.eV.
darbu ar bēgļiem un imigrantiem,
kā arī piedalījās radošās darbnīcas
norisē.
Ir ļoti svarīgi bēgļiem un imigrantiem
no citām valstīm sniegt pēc iespējas
plašākas zināšanas par ES vērtībām
un ieguvumiem.

“Izglītība nav tikai skolas apmeklējums
un grāda iegūšana.
Tas paplašina tavu redzesloku un dod iespēju
pieņemt dzīves patiesību.”
Shakuntala Devi

Projekta sanāksme Latvijā
2019. gada 4-5.martā Rīgā, Latvijā
notika otrā projekta partneru tikšanās.
Pēc izpētes darbu veikšanas un dokumentu analīzes projekta partneri
vienojās par šādiem mācību materiāla tematiem:
 Eiropas Savienības vēsture;
 Eiropas Savienības politikas aspekti;
 Eiropieši & Globālā sabiedrība;
 Dzīve Eiropas Savienībā;
 Eiropas Savienības fundamentālās
pamtvērtības;

VISIT OUR WEBSITE

http://emicproject.eu/
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Mācību programmas “Dzīvošana Eiropā ”
pilotprojekts
Projekta ietvaros iztrādātais mācību materiāls
“Dzīvošana Eiropā” tiek aprobēts un uzsāk
savu izmēģinājuma ceļu.
EMIC projekts: sadarbojoties visiem projekta
partneriem, mācību materiāla izstrāde ir
pabeigta un esam lepni paziņot, ka 2019.
gada 30. aprīlī projekta partnera GEA Coop
Sociale (Itālija) organizētājās integrācijas kursu
mācībās imigrantiem.
Pēc visu projekta partneru kopīgā darba mēs
esam priecīgi un lepni par šo sākumu un ar
nepacietību gaidām rezultātus, ko projekts
dos iebraucējiem Eiropā.

Kas turpmāk?
Pēc mācību kursa pilottreniņa tas tiks pilnveidots un nodots izvērtēšanai parējās
projekta valstīs, lai organizētu šādas apmācībās arī citur. Ir arī laiks gatavot
speciālistus, kas vadīs turpmāk šīs apmācības imigrantiem.
Līdz 2019. gada oktobrim tiks izstrādāts Treneru apmācību (T -o-T) kurss.
Šis T-o-T būs novatorisks, jo tieši pielāgots izstrādātajam kursu modulim un tiks
izveidots tā, lai migrantiem/bēgļiem nodotu pēc iespējas kvalitatīvākā veidā
zināšanas par Eiropu, lai veicinātu migrantu/ bēgļu veiksmīgāku sociālo
integrāciju un Eiropas vērtību labāku saprašanu.
Šajās treneru apmācībās treneri pilnveidos savas zināšanas par 1)starpkultūru
komunikāciju; 2)kā veiksmīgi mācīt migrantus/bēgļus (dažāds valodu līmenis,
neviendabīgas mācību grupas, dažāds izglītības līmenis) un 3)mācību metodes un
didaktiskie principi.
Treneru apmācības notiks 2020.gada janvārī Vācijā no katras partnerorganizācijas
piedaloties diviem speciālistiem, treneru apmācības programmas būs pieejama arī
internet, tā radot iespēju to apgūt visiem interesentiem.

Nākošā projekta
partner sanāksme
notiks
1-18.10.2019
Padujā, Itālijā.
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PROJEKTA PARTNERI:
European Association for Social Work, Education
and Training (VESBE e.V.)

Vācija

GEA – Societa Cooperativa Sociale

Itālija

Shelter “Safe House”

Latvija

Innovation Office

Lietuva

Marketing Gate

Ziemeļmaķedonija

Rightchallenge Associacao

Portugāle

Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī
publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas
Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par
tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā
neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku
izmantošanu.

VESBE e.V
Schulstraße 38
53773 Hennef
+49 2242 969 11 3
Info@vesbe.de

WE ARE ON THE WE B
http://emicproject.eu/

