
Lokacija: Sliema, Malta
Datum: od 14. 3. do 18. 3.
2022
Udeleženke mobilnosti: 
 Alenka Živic, Doris Vidic,
Sara Smrkolj, Bojana
Vodnjov in Štefka Zore

Odpeljali smo se do Hal Far
Detention Centre area. Migranti tam
živijo v zabojnikih, režim je zelo
strog. Izhodov nimajo, kasneje lahko
opravljajo priložnostna dela. Skupaj
bivajo odrasli moški, odraščajoči
fantje do 18. leta živijo posebej. 

 

Job shadowing

Projekt Erasmus+

“The main hope of a
nation lies in the proper
education of its youth."

D. Erasmus 

MALTA

Ponedeljek, 14. 3.



V Sliemi smo se srečale s predstavniki
Education Department from the Migrant
Learners Unit, ki so nam predstavili njihov način
dela z migranti. 

Otroci migranti so najprej vključeni v enoletni
proces, ki ga imenujejo »The Induction Proces«.
Sprva se preko različnih aktivnosti učijo jezika
(malteško in angleško), kasneje pa se sočasno z
učenjem jezika učijo tudi šolsko snov. V tem
letu otrokov napredek spremlja več oseb
(učitelji, pisihologi, predmetni učitelji,
svetovalna služba, zaposleni na Education
Departmentu...), vsi vključeni mu tudi
pomagajo prebroditi stiske in se čim bolj
povezati z njegovo družino. Skupine otrok so
majhne, tam nekje do 15 otrok. Sočasno s
procesom pomagajo tudi družinam urejati vso
potrebno dokumentacijo. 

Sreda, 16. 3. 

V Marsi smo se srečale s Sudancem Mudwijem, ki
tam živi že 18 let. Vodi lokal Marsa Cafe, ki je kot
nekakšen center, v katerem se zbirajo migranti.
Zelo zanimivo nam je bilo, da Mudwi na Malti živi
že 18 let in še vedno nima urejenih dokumentov.
Do sedaj je pridobil samo dovoljenje za bivanje.
V lokalu se zbirajo mladi fantje, večinoma Afričani.
Mudwi je na nek način njihov mentor in
»nadomestni« oče, saj jim pomaga prebroditi
stiske, ki jih čakajo v novi domovini.
Spoznale smo tudi prisrčnega dečka Munrija, ki se
je tam oglasil z očetom in bratom. Ta dan ni imel
pouka, saj so imeli »parents day« - govorilne ure,
ki potekajo preko spleta.

 

Torek,  15. 3. 



Srečale smo se z gospo Amando Vella na AWAS-u (Agency fort he Welfare of
Asylum Seekers), kjer nam je predstavila, kako poteka začetno delo z migranti. 

Povečanje števila migrantov se je začelo leta 2002. Največ migrantov pride s čolni iz
Libije (večinoma gre za Afričane), ki se zavedajo se, da je Malta le vmesna točka na
potovanju v »boljše življenje«. Mnogo jih tudi po večih letih ne dobi potrebnih
dokumentov, da ostanejo na Malti ali da se preselijo kam drugam. 
AWAS ima več centrov: 
- Hal Far Open Centre
- Family Centre
- Marsa
- Dar il Liedna – velika hiša, nekakšen dom.

Care Team – na voljo je 13 socialnih delavcev, 
ki so v pomoč beguncem. Otroci so takoj integrirani
 v lokalno šolo, dobijo prevoz in možnost obiskovati poletno
šolo. 
Izvajajo različne aktivnosti in projekte, kot so športne in
plesne prireditve, organizirane ekskurzije, na katerih spoznavajo Malto. Ženski
krožki, jezikovni tečaji.

Četrtek, 17. marec

Velik poudarek dajejo tudi na izobraževanje učiteljev. Že pred novim začetkom
Introduction processa učitelje, ki bodo v tem procesu delali z otroki spoznajo med
seboj in jim nudijo različna izobraževanja (psihološka ali v povezavi s samo učno
snovjo), z njimi izboljšujejo pretekle prakse poučevanja in skupaj z njimi načrtujejo
novo šolsko leto. Tudi tekom leta so med seboj nenehno v kontaktu. 

Tudi zaposleni v Education Departmentu občasno poučujejo in stalno obiskujejo šole.
Pokazali so nam tudi kar nekaj svojega spletnega gradiva. 

 

V Hamrunu smo se srečali z gospo Carmelo, ki nam je razkazala kraj. Zanimivost
Hamruna je v sobivanju ljudi različnih narodnosti. Tu je polno trgovin in lokalov, ki jih
pretežno vodijo migranti iz različnih dežel in kultur.

Petek, 18. marec


