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DŽIAUGIAMĖS PRISTATYDAMI “InteCap” PROJEKTĄ !
Projektas “Gebėjimų ugdymas bendradarbiaujant: Europos NVO ir universitetų tinklas globaliam švietimui migracijos, saugumo ir
darnaus vystymosi klausimais tarpusavio ryšiais susijusiame pasaulyje” (“InterCap”) tai „EuropeAid“ remiamas 3 metų projektas
(2017–2020 m.), kuriuo siekiama kurti Europos NVO ir universitetų tinklus, ugdyti švietimo sektoriaus dalyvių gebėjimus ir skatinti
globalų švietimą migracijos, saugumo ir darnaus vystymosi klausimais tarpusavio ryšiais susijusiame pasaulyje.

KONTEKSTAS IR PRIORITETAI
Pastaruoju metu terorizmo ir ekstremistinių ideologijų keliamas pavojus saugumui visame pasaulyje smarkiai išaugo .
Didelė tokiam požiūriui pritarančių ES piliečių dalis neigiamai veikia tolesnio ES ir besivystančių šalių bendradarbiavimo skatinimą ir
trukdo siekti Darnaus vystymosi tikslų (DVT).
Svarbiausias projekto tikslas - sukurti Europos NVO ir universitetų tinklus, ugdant švietimo bendruomenės gebėjimus, skatinant
globalaus švietimo diegimą migracijos, saugumo ir darnaus vystymosi darbotvarkėse.

PARTNERYSTĖ
„InterCap“ subūrė 13 organizacijų, kurios veikia 12 oje Europos Sąjungos (ES) valstybių ir specializuojasi mokytojų rengimo, švietimo
reformų, darnaus vystymosi ir migracijos srityse bei daugiau kaip 50 partnerių iš visos ES (vietinių valdžios institucijų, ministerijų,
universitetų ir NVO).

PAGRINDINĖ VEIKLA
Migracijos, darnaus vystymosi ir
vystomojo švietimo auditas

AUDITAS

TINKLAI

MOKYMAI IR
SEMINARAI

KONFERENCIJOS
Mokytojus rengiančių institucijų mentorių partnerystė
Veiklos bendruomenė Europos vystomojo švietimo srityje
Nacionaliniai tinklai Politikos suderinamumo vystymuisi (Policy Coherence for Development, (PCD))

Tarptautiniai
ir
nacionaliniai
mokymai mokytojus rengiantiems
specialistams bei nacionaliniai
mokytojų seminarai

Į praktiką orientuoti projektai,
apimantys NVO, universitetus ir
vietos bendruomenę

PROJEKTAI

Tarptautinės konferencijos ir kitos
sąmoningumą didinančios veiklos

MOKYMŲ
PAKETAS

PROFESINĖ
PRAKTIKA

6 modulių mokymo paketas, skirtas
mokytojus
rengiantiems
specialistams

Profesinė
praktika
mokytojams

būsimiems
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AUDITO ATASKAITA BAIGTA!
Migracijos, darnaus vystymosi ir vystomojo švietimo auditas – viena iš projekto „InterCap“ veiklų, apimanti 12 ES šalis bei ES
institucijų veiklos analizę. Kompleksinės metodologijos pareikalavusio tyrimo tikslai: 1) identifikuoti sąsajas tarp tarptautinės
migracijos ir kitų globalios svarbos procesų, tokių kaip darnusis vystymasis nacionaliniame lygmenyje; 2) nustatyti ir įvardinti
klaidingas nuostatas ar žinių stoką vyraujančioje visuomenės nuomonėje apie migraciją bei darnųjį vystymąsi; 3) įvardinti esamas
kliūtis efektyviam darnaus vystymosi švietimo įgyvendinimui bei būdus, kuriais darnaus vystymosi švietimas galėtų tapti efektyvia
priemone visuomenės sąmoningumo didinimui migracijos, prieglobsčio ir integracijos temomis.

AUDITO SANTRAUKA, SKIRTA SUINTERESUOTOMS IR POLITIKOS FORMUOTOJAMS
Audito santraukoje apžvelgiama 1-oji projekto „InterCap” veikla, kuri apima 13-ką nacionalinių bei regioninių ataskaitų, pateikiančių
analizę apie situaciją migracijos, darnaus vystymosi bei darnaus vystymosi švietimo srityje dalyvaujančiose šalyse/regionuose bei
“Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m.” tikslų ir susijusių dokumentų, kurie atspindi prieglobsčio, migracijos ir migrantų
integracijos politiką, bei jų įgyvendinimą ES lygmeniu analizę.
Audito santrauką dabar galima parsisiųsti čia (anglų kalba)

TARPVALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA, VERTINANTI MIGRACIJOS, DARNAUS VYSTYMOSI IR DARNAUS
VYSTYMOSI ŠVIETIMO SITUACIJĄ
Tarpvalstybinio audito ataskaita yra viena iš projekto „InterCap” veiklos dalių. Tyrimo tikslas – skatinti kritišką ir įvairiapusišką
migracijos, kaip globalaus, su darniuoju vystymusi ir Darnaus vystymosi tikslais susijusio proceso, suvokimą. Tyrimas apima
nacionalines apžvalgas iš projekte dalyvaujančių šalių-partnerių: Austrijos, Bulgarijos, Kroatijos, Kipro, Vokietijos, Graikijos, Italijos,
Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Jungtinės Karalystės.
Tarpvalstybinę audito ataskaitą sudaro 13 nacionalinių ir regioninių analizių, ES politiką bei veiklą įvertinanti ataskaita bei santrauka,
skirta šios srities politiką formuojantiems asmenims. Kiekvienas iš partnerių paruošė individualias nacionalines ir regionines
ataskaitas, kurios yra sudarytos iš antrinės esamų šaltinių analizės bei lauko tyrimo (grupės interviu ir /arba ekspertinių interviu).
Tarpvalstybinę ataskaitą galima parsisiųsti čia

PASIŽYMĖKITE DATĄ –1 – oji TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA VILNIUJE!
„Diversity Development Group“ kartu su “InterCap” partneriais kviečia Jus į 1-ąją tarptautinę konferenciją ”INTERNATIONAL
MIGRATION, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT EDUCATION: WAYS FORWARD” kuri vyks 2018 m. spalio 12 d.
Vilniuje.
Konferencijoje bus nagrinėjamas didėjantis susirūpinimas dėl to, kaip visuomenės apie (ne)saugumas daro įtaką suvokimui apie
tarptautinę migraciją bei formuoja nedraugišką viešą ir politinį diskurso prieglobsčio, migracijos ir integracijos klausimais.
Daugiau informacijos netrukus!

Projekto partneris Lietuvoje:

Daugiau informacijos apie „InterCap“ projektą:

Diversity Development Group

Interneto svetainė: http://www.developtogether.eu/

Lukiškių g. 5 – 527, Vilnius, Lietuva

Facebook: @InterCapProject

+37061514401, info@diversitygroup.lt

Twitter: @InterCapProject

www.diversitygroup.lt

El.paštas: info@developtogheter.eu
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PIRMOJI „INTERCAP” KONFERENCIJA LIETUVOJE: ĮGYVENDINTA!
Vilniuje įvyko pirmoji projekto „Intercap” metinė tarptautinė konferencija „INTERNATIONAL MIGRATION,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT EDUCATION: WAYS FORWARD”. Vilniaus Universitete 2018 m.
spalio 12 d. vykusią konferenciją organizavo ,,Diversity Development Group” kartu su projekto partneriais ir
asocijuotaisiais partneriais: „Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje“ ir „Vilniaus Universitetu“. Konferencijoje
buvo nagrinėjamas didėjantis susirūpinimas dėl to, kaip visuomenės (ne)saugumas daro įtaką suvokimui apie
tarptautinę migraciją bei formuoja nedraugišką viešą ir politinį diskursą prieglobsčio, migracijos ir integracijos
klausimais.
Konferencijoje susirinko daugiau nei 60 dalyvių: švietimo
sistemos atstovai, politikos formuotojai, valstybės
tarnautojai, vietos švietimo įstaigų atstovai, mokytojai,
būsimieji mokytojai ir kiti dalyviai. Konferenciją sudarė
dvi dalys: pranešimai, kuriuos skaitė penki ekspertai iš
užsienio ir seminarai. Pranešimų metu ir praktiniuose
užsiėmimuose konferencijos dalyviai diskutavo apie
darnaus vystymosi tiklsus, tarptautinę migraciją ir
nelygybės mažinimo politikas.
Plačiau apie konferenciją skaitykite čia
Konferencijos pranešimų vaizdo įrašus žiūrėkite čia

PRAKTIKOS BENDRUOMENĖ: PIRMASIS VIRTUALUS SUSITIKIMAS
Viena iš „Intercap” projekto veiklų yra įsteigti
Praktikos bendruomenę, aktyviai veikiančia Europos
globalaus švietimo srityje,
(ang. European
development education Community of Practice),
kurios pagrindinis tikslas - sukurti virtualią erdvę
partneriams, valstybės institucijoms, universitetams ir
kitoms suinteresuotoms šalims dalintis informacija,
keistis idėjomis, praktikomis ir diskutuoti apie
projekto ir savo veiklą bei pažangą ES mastu. Pirmasis
Praktikų bendruomenės virtualus susitikimas įvyko šių
metų spalio 2 d.

METINĖ APŽVALGA 2018
Praktikos bendruomenės paruošta „Metinė apžvalga
2018” pristato įrodymus, surinktus projekto Audito,
vertinančio migracijos, darnaus vystymosi bei
globalaus švietimo situaciją metu. Susipažinti su
„Metine apžvalga 2018“ ir pirmaisiais praktikos
bendruomenės veiklos rezultatais galite čia.
Maloniai kviečiame Jus tapti Praktikos bendruomenės
nariu ir prisidėti vystant kokybiškesnį švietimą bei
požiūrį į migraciją.
Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čia.
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ORGANIZUOJAMAS PSV TINKLAS LIETUVOJE: KVIEČIAME
PRISIJUNGTI
Nacionalinis
Lietuvos
politikos
suderinamumo vystymuisi tinklas (ang.
Policy Coherence for Development) (PSV)
suvienys Lietuvos švietimo srityje
dirbančius atstovus bei jų patirtį ir žinias.
Taip bus siekiama skatinti ES politikos
suderinamumą
vystymuisi,
platinti
įvairių
dalyvių
bendradarbiavimo
modelius atkreipiant dėmesį į migracijos
ir darnaus vystymosi tarpusavio
priklausomybės svarbą.
Kiekvienas nacionalinis tinklas dvylikoje
ES valstybių susidarys iš 30 narių, kurie
reguliariai keisis žiniomis ir kita
informacija per virtualią projekto
platformą ir susitikimuose. Joje taip pat
galima naudotis biblioteka, kurioje
prieinami aktualūs dokumentai ir
informacija.
Maloniai kviečiame prisijungti prie PSV
tinklo:
Mokytojų rengėjus;
Švietimo sistemos atstovus;
Kitus švietimu suinteresuotus asmenis.

Projekto partneris Lietuvoje:

Daugiau informacijos apie „InterCap” projektą:

Diversity Development Group

Interneto svetainė: http://www.developtogether.eu/

Lukiškių g. 5 – 527, Vilnius, Lietuva

Facebook: @InterCapProject

+37061514401, info@diversitygroup.lt

Twitter: @InterCapProject

www.diversitygroup.lt

El.paštas: info@developtogheter.eu
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