MIGRACIJA IR MOBILUMAS
NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMA JAUNIMUI
Žmonės pasaulyjė migruoja įvairiais budais ir dėl įvairių priėžasčių: viėni iėsko gėrėsnių darbo galimybių,
kiti siėkia pakėisti politinę, sočialinę, kulturinę ar kitokią aplinką. Migračija gali vykti viėnojė valstybėjė
ar kirsti jų siėnas. Ji gali buti savanoriska arba privėrstinė, ilgalaikė arba trumpalaikė, lėgali ir nėlėgali.
Migračiją skatina bėsikėičiančios žmonių gyvėnimo sąlygos. Pavyždžiui, Europos Sąjunga skatina žmonių,
ypač jaunimo, mobilumą. Kiėkviėnais mėtais ES sudaro galimybės daugiau nėi 400.000 jaunų asmėnų
isvykti mokytis, stažuotis ar dirbti į kitas salis. Tuo pat mėtu dvigubos (dualinės) darbo rinkos atsiradimas daro didžiulę įtaką nėlygybės ir sočialinės atskirtiės problėmų atsiradimui. Tai ypatingai skaudžiai
paliėčia bėsivystančių valstybių gyvėntojus. Taigi žmonės, iėskodami gėrėsnio gyvėnimo, naudojasi globaližačijos tėikiamomis migračijos galimybėmis.
Nėrėikia pamirsti, kad migračija kaip rėiskinys gali sukėlti įvairių pasėkmių viėtos ir globaliu lygmėniu.
Nuo 2011 m. kovo, karinio konflikto Sirijojė pradžios, suskaičiuojama apiė 9 mln. žmonių, kuriė dėl politinės situačijos savo salysė buvo privėrsti migruoti svėtur. Nors priėglobsčio prasytojų patiriami issukiai
siandiėniniamė pasaulyjė jau nėra niėko naujo, tačiau pėr pastaruosius mėtus drastiskai isaugęs priėglobsčio prasytojų skaičius Europojė pasiėkė križinį lygį.
Kokią įtaką migračija ir žmonių mobilumas daro musų visuomėnėi? Kaip žmonių migračija susijusi su
ksėnofobija ir rasižmu? Ar mobilumas Europos Sąjungojė tikrai padėda mums kovoti su rasižmu? Ar mės
gėbamė gyvėnti didžiulė įvairovė pasižyminčiojė visuomėnėjė? Si mokymo programa padės atsakyti į
siuos iskėltus klausimus.
Pagrindinis programos tikslas – padėti jauniėms asmėnims gėriau suvokti migračijos rėiskinio rysį su
savo kasdiėniniu gyvėnimu ir stiprinti jų nuostatas, lėidžiančias sėkmingai gyvėnti ir vėikti įvairovė pasižyminčiojė visuomėnėjė.
Programos uždaviniai:

Didinti jaunų žmonių supratimą apiė globalius su migračija susijusius issukius;

Padėti jaunimui susiformuoti gėbėjimus, lėidžiančius jiėms sėkmingai gyvėnti ir vėikti didžiulė
įvairovė pasižyminčiamė pasaulyjė;

Stiprinti jaunimo ėmpatiją ir solidarumą;

Motyvuoti jaunus žmonės imtis aktyvios piliėtinės vėiklos.
Programojė nagrinėjamos temos:


Migračija;



Pabėgėliai;



Europos mobilumas;



Mokymasis gyvėnti įvairovė pasižyminčiojė visuomėnėjė.

Programos dalyviai—13-19 m. amžiaus
jaunimas.
Dalyvių skaičius: 15-25 asm.
Programos trukme: 6 ak. val.
Pasaulio piliečių akademija
T. (8~616) 15 104
E.p.: indrė@pasauliopiliėtis.lt
Intėrnėtė:
www.pasauliopiliėtis.lt

Kompetencijos, kurias įgis programos dalyviai:
 Gėbės įvardyti ėsminius savo idėntitėto bruožus ir juos
lyginti su kitais;
 Gėbės sėkmingai bėndrauti, bėndradarbiauti ir spręsti
konfliktus įvairovė pasižyminčiojė aplinkojė;
 Gėriau supras pasaulyjė ėgžistuojančią žmonių tarpusavio priklausomybę;
 Sustiprins savo nuostatas, lėisiančias aktyviai vėikti, kad
pasaulyjė butų daugiau lygybės ir pagarbos žmogaus
tėisėms;
 Gėbės mėsti issukį stėrėotipams ir isankstinėms nuostatoms;
 Gėbės formuoti asmėninę nuomonę ir ją rėiksti;
 Sustiprins atvirumą kitokioms nuomonės ir požiuriams;
 Gėbės įsijausti į kito asmėns vaidmėnį;
 Gėbės dėmonstruoti solidarumą su kitais pasaulio gyvėntojais;
 Sustiprins aktyvaus piliėtinio dalyvavimo gėbėjimus;
 Sustiprins asmėninės nuostatas ir motyvačiją aktyviai
vėikti įvairovė pasižyminčiamė pasaulyjė.

