
Szanowna Pani/Panie,

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji: "Local dimension of children’s

migrations and its impact on EU integration policy", która odbędzie się w Krakowie

w dniach:  4-5  grudnia  2020.  Jednocześnie  podkreślamy,  że  w związku  z sytuacją

epidemiologiczną będziemy informować czy konferencja odbędzie się online czy w

trybie stacjonarnym. Planujemy również wersję hybrydową dla osób, które z uwagi na

pandemię COVID- 19 preferują udział wirtualny. 

Organizatorzy  zachęcają  do  zgłaszania  indywidualnych  prezentacji,  paneli  i

warsztatów w ramach następujących obszarów tematycznych:

 Wpływu krajowych i międzynarodowych ograniczeń związanych z COVID-

19 na edukację dzieci migrantów oraz sytuację społeczną dzieci uchodźców i

dzieci  ubiegających  się  o  azyl  (z  preferowanym  naciskiem  na  ewentualną

poprawę praktyk integracyjnych w okresie zamknięcia);

 problemy i wyzwania związane z integracją dzieci imigrantów 

 Wiem  jak  to  zrobić….  Najlepsze  praktyki  dotyczące  integracji  i  edukacji

dzieci  migrantów,  angażujące  całą  społeczność  edukacyjną  (nauczycieli,

uczniów,  rodziny  i  inne  organizacje  sąsiedzkie  lub  miejskie  -  pracownicy

socjalni,  organizacje  pozarządowe,  domy,  ośrodki  obywatelskie,  inne

stowarzyszenia).

Streszczenia należy przesłać w dokumencie tekstowym na adres  info@micreate.eu,

wraz z danymi kontaktowymi autora (ów) i krótką wzmianką o afiliacji autora (ów). 

Abstrakty nie powinny przekraczać 500 słów i powinny jasno artykułować kluczowe

punkty  i  wnioski  artykułu,  wskazując  metodologię,  ramy teoretyczne  i  związek  z

tematem konferencji.

Wydanie publikacji pokonferencyjnej planowane jest na rok 2021. Wszystkie 



Terminy:

Streszczenie: 20 października

Komunikat o przyjęciu: 8 listopada,

Pełny artykuł: 31 maja 2021 r

Miejsce wydarzenia:

Urząd Mista Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych ¾

Język: 

Angielski

Konferencja  jest  częścią  międzynarodowego  projektu  badawczego  MICREATE-

Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MICREATE) Horizon

2020. 

www.micreate.eu



Dear Sir/Madame,

we  cordially  invite  you  to  participate  in  the  conference:  "Local  dimension  of

children's migrations and its impact on EU integration policy", which will be held in

Krakow on December 4-5, 2020. At the same time, we would like to emphasize, that

due to the epidemiological situation, we will inform you whether the conference will

be held online or in stationary mode. We are also planning a hybrid version for people

who prefer virtual participation due to the COVID-19 pandemic.

 

The  organisers  encourage  applications  for  individual  presentations,  panels,  and

workshops on:

 Overview of the impact of COVID-19s national and supranational restrictions

on the education of migrant children and well-being and social situation of a

refugee  children  and  children  seeking  asylum  (with  preferable  focus  on

possible improvement of integration practices during the lock down);

 Integration problems and challenges from migrant children’s perspective 

 I know how to do it…. Best practices regarding integration and education of

migrant  children,  involving  the  entire  educational  community  (teachers,

students, families and other neighbourhood or municipal organizations -social

workers, NGOs, homes, civic centres, other associations).

Abstracts  should  be  sent  in  a  text  document  to  info@micreate.eu,  together  with

contact  details  for  the  author(s)  and  a  brief  mention  of  the  author(s)  affiliation.

Abstracts  should not  exceed  500 words  (excluding  references)  and should clearly

communicate  the  key  points  and  conclusions  of  the  paper,  indicating  the

methodology, theoretical framework and the relationship to the call.

A post conference monographs containing papers are planned for 2021. All abstracts

will be published also in the Book of abstracts. 

Deadlines:   

Abstract: October 20th

Communication of acceptance: November 8th,



Full paper: May 31st, 2021

Venue:

City Hall Cracow , Pl. Wszystkich Świętych ¾

Language:

English

The conference  is  part  of  the  international  research  project  MICREATE- Migrant

Children and Communities in a Transforming Europe (MICREATE) Horizon 2020.

www.micreate.eu


