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«Όψεις του προσφυγικού φαινομένου»
Δράση 8. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης

Αγαπητές εκπαιδευόμενες κι αγαπητοί εκπαιδευόμενοι,
Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα δράση του έργου PRESS, το οποίο ξεκίνησε τον
Ιούνιο του 2016 με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με
στόχο να συνδράμει στην αντιμετώπιση μιας πολύ κρίσιμης πτυχής του
προσφυγικού φαινομένου: την εκπαίδευση των προσφύγων, που αποτελεί
σύνθετο ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με ποικίλα εργαλεία. Πρόκειται
για ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα, με συνολική διάρκεια 19 μήνες στο οποίο θα
απασχοληθούν
92
ειδικευμένοι
συνεργάτες
(ειδικοί
επιστήμονες,
εκπαιδευτικοί, εμψυχωτές, διερμηνείς κ.ά.). Το πρόγραμμα υπολογίζεται να
έχει πάνω από 12.000 άμεσα ωφελούμενους, ενώ πολύ περισσότεροι θα
ωφεληθούν έμμεσα από τις δράσεις.

Το πρόγραμμα έχει τρεις κεντρικούς άξονες:
1) Έρευνα
2) Γλωσσική-Πολιτισμική Ένταξη
3) Ευαισθητοποίηση-Υποστήριξη- Ενδυνάμωση

Ο άξονας 1 (υπεύθυνη: Ήβη Δασκαλάκη) περιλαμβάνει έρευνα για τις ανάγκες και
τις προσδοκίες των προσφύγων σχετικά με την εκπαίδευση και την επικοινωνία. Η
ερευνητική ομάδα αποτελείται από ανθρωπολόγους και κοινωνιογλωσσολόγους
ερευνητές πεδίου που, μαζί με τους βοηθούς έρευνας και τους διερμηνείς, έχουν
καθημερινή παρουσία σε καταυλισμούς και κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. Οι
τρεις ομάδες συλλέγουν δεδομένα στη Λέσβο, την Αττική και τη Μακεδονία και
τα πορίσματα της έρευνας θα τροφοδοτήσουν εκπαιδευτικές δράσεις που θα
υλοποιηθούν στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα.

Ο άξονας 2 (υπεύθυνη: Σοφία Τσιώλη) στοχεύει στην γλωσσική-πολιτισμική και
κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Εστιάζει στην ανάπτυξη γλωσσικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες μέσα από
προσεγγίσεις που σέβονται και αξιοποιούν τη γλωσσική-πολιτισμική
ποικιλότητα. Οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για τον άξονα 2 είναι:






Ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους
κοντά σε πρόσφυγες.
Μια κινητή μονάδα εκπαίδευσης και υποστήριξης ενηλίκων που θα
καλύπτει δυσπρόσιτες γεωγραφικές περιοχές όπου κατοικούν
πρόσφυγες σε όλη την Ελλάδα.
Δύο προγράμματα που θα λειτουργήσουν σαν γέφυρα για τη γλωσσική
και κοινωνική ενσωμάτωση παιδιών και εφήβων στο σχολικό
περιβάλλον.
Πρόγραμμα για γλωσσική εκπαίδευση ενηλίκων μικτής μάθησης (διά
ζώσης και online).
Δύο προγράμματα άτυπης εκπαίδευσης για γυναίκες και παιδιάοικογένειες.

Ο άξονας 3 (υπεύθυνη: Άννα Αποστολίδου), στον οποίο εντάσσεται και το
επιμορφωτικό
πρόγραμμα
που
παρακολουθείτε,
στοχεύει
στην
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής, στην ανάπτυξη εργαλείων και
μέσων υποστήριξης των προσφύγων καθώς και στη μακροπρόθεσμη
εκπαιδευτική ενδυνάμωση όσων από εκείνους τελικά θα παραμείνουν στην
Ελλάδα.
Οι επιμέρους δράσεις αυτού του άξονα περιλαμβάνουν:







Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τα
παραρτήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου.
Τρίγλωσση ψηφιακή εφαρμογή δημοσίου διαλόγου που ονομάζεται
Open Think Tank και λειτουργεί σαν φόρουμ συζήτησης πολιτών,
ακαδημαϊκών και φορέων που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό.
<http://press-project.eap.gr/thinktank/>
Δύο λεπτομερείς ψηφιακούς οδηγούς: ψυχικής υγείας προσφύγων (στα
ελληνικά) και πρόσβασης σε φορείς υποστήριξης (στα αγγλικά, αραβικά
και φάρσι).
Μια μεγάλη καλλιτεχνική έκθεση με τη συνεργασία Ελλήνων και
προσφύγων καλλιτεχνών.
Την παροχή βραχέων και τετραετών προπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών σε ενήλικες πρόσφυγες μέσω της πολιτισμικής και γλωσσικής
προσαρμογής υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού του ΕΑΠ, με στόχο τη
μακροπρόθεσμη εκπαιδευτική τους ενδυνάμωση.

Σημειώνουμε ότι όλες οι δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, όλα τα
παραγόμενα προγράμματα και υποστηρικτικά εργαλεία καθώς και η
συμμετοχή σε κάθε είδους εκδήλωση του έργου προσφέρονται δωρεάν για
τους ενδιαφερόμενους.

Λίγα λόγια για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Όψεις του προσφυγικού
φαινομένου»
Όπως θα διαπιστώσετε σύντομα, το επιμορφωτικό υλικό του προγράμματος
που θα παρακολουθήσετε έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να το καθιστά προσιτό
σε μεγάλο εύρος ενδιαφερομένων, χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και με
το σκεπτικό της απολύτως αυτόνομης μάθησης.
Πρόκειται για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και στοχεύει
στη σφαιρική πληροφόρηση και την καλλιέργεια γόνιμου προβληματισμού
γύρω από το φαινόμενο της προσφυγικής εμπειρίας, το οποίο βέβαια αποτελεί
ένα εξαιρετικά φλέγον και επίκαιρο ζήτημα.
Στον οδηγό περιήγησης (manual) του προγράμματος που σας έχει αποσταλεί και
βρίσκεται επίσης αναρτημένος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης μπορείτε να
βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή του προγράμματος και
τις απαιτούμενες διαδικασίες για την ολοκλήρωσή του.

Ελπίζουμε ότι τις οκτώ εβδομάδες της ενασχόλησής σας με το υλικό και τις
προσφερόμενες δραστηριότητες θα αποκομίσετε χρήσιμες γνώσεις,
ενδιαφέρουσες πληροφορίες και μια ευρεία επαφή με το αντικείμενο. Οι τρεις
πρώτες ενότητες εξετάζουν το προσφυγικό φαινόμενο από διαφορετικές
επιστημονικές σκοπιές, ενώ η τέταρτη αποτελεί μια ενδεικτική μελέτη της
περίπτωσης του αραβικού πολιτισμού, δεδομένης και της πρόσφατης μεγάλης
ροής Σύρων προσφύγων στην Ευρώπη.
Εκ μέρους της ομάδας συντονισμού του έργου PRESS και ειδικότερα της ομάδας
υλοποίησης της Δράσης 8 θα θέλαμε να σας ευχηθούμε μια δημιουργική πορεία
στην επιμόρφωση σχετικά με το προσφυγικό φαινόμενο και να σας
ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο.

Με τιμή,
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Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου
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