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Το παρόν E book αποτελεί μια συλλογή από τις βέλτιστες πρακτικές για την κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών που μοιράζονται από 6 ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, 

Πορτογαλία και Σουηδία. Με την αναθεώρηση της βέλτιστης πρακτικής κάθε χώρας, στοχεύει στη 

βελτίωση των σημερινών γνώσεων και της ικανότητας αντίδρασης σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο, καθώς και στην αύξηση της ποιότητας ζωής των μεταναστών και των προσφύγων, με την 

ενσωμάτωση τους στις τοπικές κοινότητες. 

Σχετικά με το έργο 

Η κρίση των προσφύγων και των μεταναστών είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, σημειώθηκε συνεχής άφιξη προσφύγων από 

πολλές χώρες όπως η Συρία, το Αφγανιστάν, η Νιγηρία, το Πακιστάν, το Ιράκ και η Ερυθραία, μεταξύ 

άλλων. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες να διασχίσουν τα εξωτερικά σύνορα 

της ΕΕ. Πολλές από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εταίροι του Future Target έχουν πολλές 

αφίξεις προσφύγων και μεταναστών (π.χ. περισσότεροι από 174.000 έφτασαν στην Ελλάδα και 

περισσότεροι από 181.000 στην Ιταλία και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 

προσπαθώντας να περάσουν τη Μεσόγειο θάλασσα). 

Η βοήθεια των ΜΚΟ και των ενώσεων είναι καθημερινά περισσότερο απαραίτητη για να εργαστεί 

παράλληλα με τις δημόσιες αρχές. Το Future Target πιστεύει ότι, για να βελτιωθεί η κατάσταση, 

είναι απαραίτητο να βρεθούν, να κατανοήσουν και να μοιραστούν τις καλές πρακτικές, 

συνεργαζόμενοι με διάφορους εταίρους που ασχολούνται με τα ίδια ζητήματα, με την ιδέα ότι μαζί, 

θα προχωρήσουμε περαιτέρω ως ομάδα. Δίνει την ευκαιρία να εφαρμοστούν σε τοπικές περιοχές, 

προσφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες και καθοδηγώντας τον πληθυσμό στην αποδοχή, την ένταξη 

και τη θετική ανταπόκριση στις ανθρωπιστικές ανάγκες. 

Λειτουργώντας ως μια διεθνής εταιρική σχέση, υπάρχει η δυνατότητα να υποστηριχθούν οι 

κοινότητες. Επειδή με αυτή τη ροή των μεταναστών, οι κοινωνίες γίνονται όλο και διαφορετικές και 

οι άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς άρχισαν να ζουν σε πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες  έχει μεγάλη σημασία οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται προς αυτήν την κατεύθυνση 

να καλύπτουν τα θέματα κοινωνικής μέριμνας την ένταξη, την ποικιλομορφία, την ανοχή, την 

απαγόρευση των διακρίσεων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Διευκρίνηση:   

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία της δημοσίευσης αυτής σε καμία 

περίπτωση δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτήν και το οποίο 

αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέως, και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για την οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή."  
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Σουηδία 
Work Based Language Learning (WBLL) 

 

Χώρα Σουηδία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής Εκμάθηση Γλώσσας Βασισμένη στην Εργασία (WBLL) 

Κάτοχος της Πρακτικής Mobilizing Expertise 

Βασικές Μεθοδολογίες - Ενεργός Μάθηση 

- Εφαρμογή σε Πραγματικές Συνθήκες 

- Απομνημόνευση Μακράς Διαρκείας 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Η εκμάθηση γλωσσών βάσει εργασίας είναι μια προσέγγιση που υιοθετήθηκε στη 

Σουηδία ως μια αποτελεσματική, εξοικονόμηση χρόνου και χρήσιμη βέλτιστη 

πρακτική για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η γλώσσα θα αποτελούσε εμπόδιο για την είσοδο στην αγορά 

εργασίας, αλλά αυτή η πρακτική επιτρέπει στους εμπλεκόμενους να μάθουν "στη 

δουλειά". Είναι μια ενεργή προσέγγιση που τοποθετεί τον εργαζόμενο άμεσα στο 

επίκεντρο τόσο της γλώσσας όσο και της επαγγελματικής του εξέλιξης. 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

Μέθοδος  

 

Στόχος: 

● Να αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων που έχουν πρόσβαση στην ΕΕΚ και να 

παραμείνουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

μακροπρόθεσμα. 

●  Ενθάρρυνση της ενεργούς μάθησης 

●  Να μυηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην αγορά εργασίας πραγματικής ζωής. 

 

Αντίκτυπος: 

● Αυξάνει τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και τη βιωσιμότητα. 

● Επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στο εργατικό δυναμικό για πρώτη φορά. 

●  Αυξάνει τον αριθμό των προσφύγων που επανεντάσσονται στο εργατικό 

δυναμικό μετά από διακοπή / περίοδο απουσίας. 

●  Αναβαθμίζει τη γλώσσα και τις επαγγελματικές δεξιότητες στον επιλεγμένο 

τομέα 



 

 

● Παρέχει τη δυνατότητα μετάβασης σε μια διαφορετική καριέρα σε σχέση με 

τα προηγούμενα προσόντα / εμπειρία .  

 

Μέθοδοι: 

● Στρατηγική ομαδοποίηση. Περιλαμβάνει τη διάσπαση της ομάδας 

εργασίας / ατόμων με βάση τα συμφέροντα, την απασχόληση ή την επιθυμητή  

απασχόληση . Τα θέματα θα μπορούσαν να είναι: επιχειρήσεις, πληροφορική, 

ανθρώπινοι πόροι και φιλοξενία, ανάλογα με το ιστορικό τους. Αυτό θα τους 

βοηθήσει να μάθουν νέο λεξιλόγιο ο ένας από τον άλλο σε έναν τομέα σχετικό 

με αυτούς. 

● Αναθεώρηση ημερών / προβληματισμοί. Χρόνος αποθήκευσης στο τέλος 

της ημέρας / τέλος του μαθήματος για την ανασκόπηση των περιοχών στις 

οποίες οι εκπαιδευόμενοι / σπουδαστές / εργαζόμενοι δεν είναι απολύτως 

άνετοι. Αυτό συχνά διεξάγεται με ταχύτατους ρυθμούς, με πολλές 

επαναλήψεις και συνεχή ομιλία. Εφόσον καλύπτονται πολλές από τις 

επιλεγμένες προβληματικές περιοχές, αυτό υποστηρίζει και δημιουργεί ένα 

ειλικρινές και ανοιχτό περιβάλλον εργασίας και μάθησης. 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα)  

Μια συναρπαστική, διαδραστική εμπειρία εκμάθησης! Θα σας αρέσει να χρησιμοποιείτε το 

Fluent U στην τάξη σας. Έχει σχεδιαστεί για να εξοικειώσει τους μαθητές με το ξένο λεξιλόγιο 

με ένα διασκεδαστικό, φιλικό, πλήρως προσιτό τρόπο. Το Fluent U καθιστά δυνατή την 

εκμάθηση γλωσσών από μουσικά βίντεο, διαφημίσεις, ειδήσεις, εμπνευσμένες συνομιλίες, 

κινούμενα σχέδια και πολλά άλλα. https://www.fluentu.com/ 

 

Μάθηση βασισμένη στην εργασία: μια νέα τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Boud, David, Solomon, Nicky 

 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Η εκμάθηση γλωσσών με βάση την εργασία ασχολείται με το τι μπορούν να κάνουν οι 

πρόσφυγες με μια γλώσσα και όχι με αυτό που γνωρίζουν. Γκρεμίζει τα γλωσσικά 

εμπόδια και ενισχύει την πρόσβαση στην εργασία. 

Η αξιολόγηση WBLL απαιτεί γενικά από τους πρόσφυγες να επιδείξουν την ικανότητά 

τους να επιτύχουν στόχους βάσει επιδόσεων βασισμένων σε παραδείγματα 

πραγματικής εργασίας, δηλαδή να διαπραγματευτούν ευγενικά μια αύξηση ή να 

εξηγήσουν σε κάποιον πώς να τους οδηγήσουν στο σπίτι. Θα θεωρούν ότι αυτό είναι 

πιο χρήσιμο, αντί μιας αξιολόγησης τυπωμένης απλά σε ένα χαρτί. 

 

 

Fast-track program/Snabbspår 
 

Χώρα Σουηδία 

https://www.fluentu.com/


 

 

Τίτλος Καλής Πρακτικής Fast-track program/Snabbspår 

 

Κάτοχος της Πρακτικής Mobilizing Expertise 

Βασικές Μεθοδολογίες 
● Επικύρωση 

● Περαιτέρω Εκπαίδευση 

● Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Το Fast-track έχει εισαχθεί εξ ονόματος της κυβέρνησης και σε συνεργασία με την 

Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης [Swedish Arbetsförmedlingen] και τους εταίρους της 

αγοράς εργασίας. 

Η φιλοδοξία είναι να αποκτηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα που να ανταποκρίνεται 

στους νεοαφιχθέντες εκπαιδευτικούς. 

Η επικύρωση, η περαιτέρω εκπαίδευση, η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και η 

εγκατάσταση θα επανασυνδεθούν με αποτελεσματικό τρόπο. Η ταχεία προσπάθεια θα 

συντομεύσει την πορεία των νεοαφιχθέντων εκπαιδευτικών για να γίνουν 

πιστοποιημένοι δάσκαλοι και να βρουν δουλειά στο αντικείμενό τους. 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

Μέθοδος 

Στόχοι: 

● Βοηθά στην ελαχιστοποίηση του χρόνου στην πορεία κάποιου με προσφυγικό 

υπόβαθρο, να αποκτήσει την πιστοποίηση δασκάλου 

● Αύξηση του αριθμού των προσφύγων που έφθασαν και τους χορηγήθηκε άσυλο 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε μόνιμη απασχόληση 

● Ταχύτερη είσοδος στην αγορά εργασίας 

Αντίκτυπος: 

● Όταν μια επιχείρηση δεσμεύεται να απασχολήσει τουλάχιστον 100 

νεοαφιχθέντες πρόσφυγες μέσα σε τρία χρόνια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

ειδικές υπηρεσίες τοποθέτησης και να λάβουν επιδοτήσεις μισθών από το 

κράτος. 

● Εγγυημένη απασχόληση για αξιόλογους ανθρώπους. 

● Άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

● Υποστήριξη και εκπαίδευση 

 

Μέθοδοι: 

● Τα μαθήματα ταχείας παρακολούθησης έχουν διάρκεια 26 εβδομάδων, 

συμπεριλαμβανομένης της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σε σχολεία και 

προσχολικά ιδρύματα και διοργανώνονται σε έξι πανεπιστήμια. Οι γλωσσικές 



 

 

απαιτήσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή στο ULV έχουν αποσυρθεί και η 

εκπαίδευση οργανώνεται παράλληλα τόσο στα αραβικά όσο και στα σουηδικά. 

Η ιδέα πίσω από αυτό το έργο είναι ότι αφού εντοπιστεί κάποιος νεοαφιχθείς 

με εκπαίδευση και εμπειρία εκπαιδευτικού, κατευθύνεται το συντομότερο 

δυνατόν προς το μονοπάτι που τελικά θα οδηγήσει πίσω στο επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού. 

● Ακολουθεί η επικύρωση ενός πανεπιστημιακού διπλώματος από την χώρα 

καταγωγής που εκδόθηκε από το Σουηδικό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης 

και η απάντηση της Σουηδικής Εθνικής Υπηρεσίας Εκπαίδευσης σχετικά με την 

αίτηση για το πιστοποιητικό διδασκαλίας. 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή 

Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

http://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2016/02/Migration-and-Education-in-

Sweden.pdf 

 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-

arbetsgivare/Rekryteringstjanster/Regeringsuppdrag/Snabbspar.html 

 

 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Βοηθά να μειωθεί ο χρόνος στην πορεία προς την καθιέρωση πιστοποιημένων 

εκπαιδευτικών και χρησιμεύσει ως μέτρο της αγοράς εργασίας για την προσέλκυση 

τουλάχιστον ενός μέρους εκείνων των προσφύγων που έφθασαν και τους χορηγήθηκε 

άσυλο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε μόνιμη απασχόληση. 

 

 

 
 

 
 

 

Sweden unite and 100-klubben 
 

Χώρα Σουηδία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής Sweden unite and 100-klubben 

 

Κάτοχος της Πρακτικής Mobilizing Expertise 

Βασικές Μεθοδολογίες 
• Προσαρμοσμένα πακέτα 

• Πρακτικά παραδείγματα και εμπειρίες πραγματικής ζωής 

http://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2016/02/Migration-and-Education-in-Sweden.pdf
http://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2016/02/Migration-and-Education-in-Sweden.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Rekryteringstjanster/Regeringsuppdrag/Snabbspar.html
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Rekryteringstjanster/Regeringsuppdrag/Snabbspar.html


 

 

• Άμεσες Εμπειρίες εργασίας 

• Αμοιβαίες και συνεργατικές στρατηγικές απασχόλησης. 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Πρόκειται για ένα κυβερνητικό σχέδιο που θέλει να συνεργαστεί με εταιρείες που είναι 

έτοιμες να προσλάβουν τουλάχιστον 100 νέες αφίξεις και να δημιουργήσουν ευκαιρίες 

με βάση τις συνθήκες και τις ανάγκες κάθε εταιρείας. 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

Μέθοδος 

Σκοπός: 

• Προσφέρει υποστήριξη και λύσεις πακέτων σε μεγάλες εταιρείες που θέλουν να 

συμβάλλουν στην απορρόφηση νέων αφίξεων, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται 

την προσφορά εργασίας τους. 

Αντίκτυπος: 

• Όταν μια επιχείρηση δεσμεύεται να απασχολήσει τουλάχιστον 100 

νεοαφιχθέντες πρόσφυγες εντός τριών ετών, μπορεί να κάνει χρήση ειδικών 

υπηρεσιών τοποθέτησης και να λάβει επιδοτήσεις μισθών από το κράτος. 

• Εγγυημένη απασχόληση για  αξιόλογους ανθρώπους. 

• Άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

• Υποστήριξη και εκπαίδευση 

 

Μέθοδοι: 

• Προσαρμογή πακέτων πρωτοβουλιών με βάση τις ανάγκες μεμονωμένων 

εταιρειών, ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τις εταιρείες να 

απασχολούν τουλάχιστον 100 νέες αφίξεις σε βάθος τριών ετών. 

• μια νέα τηλεφωνική επιλογή στην εθνική τηλεφωνική γραμμή για εργοδότες. Η 

εταιρεία θα λάβει κλήση εντός τριών ημερών και οι ανάγκες και οι απαιτήσεις 

της θα συζητηθούν σε προσωπική συνάντηση, προκειμένου να εντοπιστούν οι 

αιτούντες και να δημιουργηθεί ένα προσαρμοσμένο πακέτο για την εταιρεία. 

● τα μέτρα περιλαμβάνουν ταχεία πορεία, αξιολόγηση δεξιοτήτων 

σταδιοδρομίας, κατάρτιση στην απασχόληση, επικύρωση των προσόντων, 

κίνητρα πρόσληψης σε θέσεις εργασίας, νέες θέσεις εργασίας, προγράμματα 

εργασίας και επαγγελματική κατάρτιση με επιβλέποντα. 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή 

Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

http://www.europarl.europa.eu 

Ένταξη των Προσφύγων στην Αυστρία, Γερμανία και Σουηδία 

 

https://www.government.se/articles/2015/10/the-government-presents-the-

100-club/ 

 

http://www.europarl.europa.eu/
https://www.government.se/articles/2015/10/the-government-presents-the-100-club/
https://www.government.se/articles/2015/10/the-government-presents-the-100-club/


 

 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Αυτή η πηγή δημιουργείται για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο. Εξασφάλισε 

την πρόσληψη μικρού αριθμού προσφύγων μέχρι το τέλος μιας τριετούς περιόδου. 

Ενθαρρύνει επίσης μια διεπιστημονική προσέγγιση μεταξύ των προσφύγων, της 

κυβέρνησης και των επιχειρήσεων. 

 

Γερμανία 
Inclusion through Sports 

 

Χώρα Γερμανία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής Ένταξη μέσω των Αθλημάτων/ Inclusion Through Sports 

Κάτοχος της Πρακτικής Γερμανική Ολυμπιακή Αθλητική Συνομοσπονδία 

Βασικές Μεθοδολογίες Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη / Προώθηση των 

δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας / Απασχόληση / Προώθηση της κοινωνικής 

πολυμορφίας / Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων / Εκπαίδευση και μετάδοση αξιών 

μέσω του αθλητισμού / Πρακτική άσκηση σωματικής και ψυχικής υγείας / Ανάπτυξη 

διαπολιτισμικών σχέσεων ή / πρόσβαση στον εθελοντισμό στο χώρο του αθλητισμού. 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Η ενσωμάτωση μέσω του αθλητισμού "είναι ένα πρόγραμμα της Γερμανικής 

Ολυμπιακής Αθλητικής Συνομοσπονδίας (« Deutscher Olympischer Sportbund eV 

»/ DOSB). Όσον αφορά την εφαρμογή του, ανατίθεται στις περιφερειακές αθλητικές 

συνομοσπονδίες (Landessportbünde / LSB) ή στους αθλητικούς νέους των LSB 

(LSJ), οι οποίοι το διαχειρίζονται με δική τους ευθύνη και αποτελούν τη βάση της 

οργανωτικής διάρθρωσης του προγράμματος IdS, οι αποκαλούμενες «ειδικές λέσχες 

υποστήριξης» - δηλ. οι αθλητικοί σύλλογοι που ασχολούνται ιδιαίτερα με τις εργασίες 

ένταξης, βοηθώντας αρχάριους και γυναίκες, βοηθώντας ενεργά στην εκκίνηση και 

καθοδήγηση νέων ενοποιημένων αθλητικών ομάδων ή συντονισμένων δικτύων. Η 

υλοποίηση των στόχων του προγράμματος μέσα στα δίκτυα, ακόμη και εκτός 

οργανωμένων αθλητικών δομών, συμπληρώνει το έργο των αθλητικών σωματείων και 

των συλλόγων υποστήριξης, προσφέροντας επίσης μεγάλη πιθανότητα να 

παραμείνουν ικανές να δράσουν σε τοπικό επίπεδο και να αντιδράσουν με ευέλικτο 

τρόπο. 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

Σκοπός:  

Ο στόχος είναι να υποστηριχθούν οι αθλητικοί σύλλογοι ως «θεσμοί ενοποίησης της 

περιφέρειας» και να δοθεί η δυνατότητα συστηματικής ενθάρρυνσης της διαδικασίας 



 

 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

Μέθοδος 

της ένταξης, ιδιαίτερα των νεαρών κοριτσιών και των γυναικών ηλικίας 10 έως 18 

ετών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Κοινωνική ενσωμάτωση στον αθλητισμό / ενσωμάτωση μέσω του αθλητισμού στην 

κοινωνία / υποστήριξη των αθλητικών οργανώσεων στην εργασία τους για την ένταξη 

/ προώθηση της εθελοντικής δέσμευσης / προαγωγή του διαπολιτισμικού ανοίγματος 

/ ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής του αθλητισμού ως σημαντικό παράγοντα στον 

τομέα της ένταξης 

Αντίκτυπος: 

- Σε εθνικό επίπεδο, κοντά σε 500 αθλητικές λέσχες (λεγόμενες λέσχες υποστήριξης) 

περίπου 1.200 οικονομικά υποστηριζόμενοι ηγέτες άσκησης φροντίζουν περίπου 

2.000 ενοποιημένες αθλητικές ομάδες. Περίπου 38.000 άτομα ασκούν αθλήματα 

περισσότερο ή λιγότερο τακτικά σε αυτές τις αθλητικές ομάδες. 

- Περίπου 20.900 συμμετέχοντες είναι μετανάστες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 

σπάνια πλειοψηφία, ενώ οι τοπικοί πληθυσμοί καλύπτουν περίπου 17.100 

συμμετέχοντες και αποτελούν μια σπάνια μειονότητα. Αυτό οδηγεί σε ποσοστό 55% 

των μεταναστών σε σύγκριση με το 45% των κατοίκων της περιοχής. 

- Σχεδόν οι μισοί από τους ηγέτες άσκησης (49%) προέρχονται από μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. 

- Στις μισές περίπου από όλες τις ομάδες ένταξης (54%) οι μετανάστες έχουν αναλάβει 

καθήκοντα ή λειτουργίες. 

- Η πλειοψηφία των συλλόγων υποστήριξης παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστήριξης 

εκτός του αθλητισμού (βοήθεια για την ανάγνωση και τη συμπλήρωση των εντύπων, 

για την αναζήτηση ενός χώρου επαγγελματικής κατάρτισης ή για μια θέση εργασίας, 

για διοικητικές διαδικασίες, ψάχνοντας για ένα χώρο στέγασης, φροντίζοντας για μετά 

το διάβασμα δουλειές). 

 

Μέθοδοι: 

• Ανάπτυξη προγραμμάτων ειδικά για την ομάδα στόχο τα οποία 

προσανατολίζονται προς τα κίνητρα και τις ανάγκες των ομάδων στόχων 

• Προσλήψεις ειδικών άσκησης / βοηθών με μεταναστευτικό υπόβαθρο ως 

«μηχανισμοί ανοίγματος θυρών» / πολλαπλασιαστές 

• Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων ειδικής ομάδας-στόχου 

• Σχεδιασμός εννοιολογικών προσεγγίσεων για συλλόγους / δίκτυα / έργα 

• Δημόσιες σχέσεις 

• Δικτύωση 

 



 

 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

https://sportinclusion.net/ 

http://spin.lsb.oc.kernpunkt.de 

http://berliner-fussbal.de/aus-weiterbildung/inclusion/inclusion-durch-

qualifizierung 

www.tuerkiyemspor.de 

http://www.discoverfootball.de/home/ 

https://www.lsb-niedersachsen.de/internationale-seiten/en/?L=0 

https://www.kicking-girls.info/  

 

 

CUCULA e.V 
 

Χώρα Γερμανία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής CUCULA e.V 

Κάτοχος της Πρακτικής CUCULA e.V 

Βασικές Μεθοδολογίες - CUCULA – Εκπαίδευση 

- CUCULA – Εταιρεία Προσφύγων  

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Ο CUCULA είναι ένας σύνδεσμος, ένα εργαστήριο, μια πλατφόρμα διαπολιτισμικής 

ανταλλαγής και ένα πειραματικό πρόγραμμα επαγγελματικής προετοιμασίας. Μέχρι 

και οκτώ νέοι πρόσφυγες αποκτούν βασικές δεξιότητες στη βιοτεχνία και το σχεδιασμό 

στο εργαστήριο του CUCULA ανά πάσα στιγμή. Το εργαστήριο συνδέεται με ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζονται για 

μελλοντικές μαθητείες και θέσεις εργασίας. Η συμμετοχή των προσφύγων στο 

CUCULA μπορεί να λάβει πολλά σχήματα, συμπεριλαμβανομένων των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, των ασκούμενων και των εργαζομένων. Ο CUCULA 

προσφέρει επίσης καθημερινή υποστήριξη και νομικές συμβουλές. Ο CUCULA 

ελπίζει να καλλιεργήσει μια κοινωνία στην οποία οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι. 

Ελπίζει να ενδυναμώσει τους πρόσφυγες να βρουν μια διέξοδο από τον στιγματισμένο 

ρόλο του «θύματος», να εφοδιαστούν με αυτοπεποίθηση και να γίνουν αισιόδοξοι για 

το μέλλον τους και πάλι. 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

Σκοπός: 

Να καλλιεργηθεί μια κοινωνία στην οποία οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι. Ελπίζει 

να ενδυναμώσει τους πρόσφυγες να βρουν μια διέξοδο από τον στιγματισμένο ρόλο 

του «θύματος», να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους και να γίνουν αισιόδοξοι για 

το μέλλον τους και πάλι. 

https://sportinclusion.net/
http://spin.lsb.oc.kernpunkt.de/
http://berliner-fussbal.de/aus-weiterbildung/inclusion/inclusion-durch-qualifizierung
http://berliner-fussbal.de/aus-weiterbildung/inclusion/inclusion-durch-qualifizierung
http://www.tuerkiyemspor.de/
http://www.discoverfootball.de/home/
https://www.lsb-niedersachsen.de/internationale-seiten/en/?L
https://www.kicking-girls.info/


 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

Μέθοδος  

 

Αντίκτυπος: 

Η εκπαίδευση CUCULA βοηθά τους πρόσφυγες να βρουν τοποθετήσεις σε 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σχολεία και θέσεις εργασίας. Τα 

μαθήματα, οι πρακτικές ενότητες καθώς και η ατομική παροχή συμβουλών και 

υποστήριξης αποτελούν όλα τα στοιχεία του προγράμματος. Ως δοκιμαστικό σχέδιο, 

ο CUCULA αναζητά εναλλακτικούς και νέους τρόπους για την πρόσβαση των νέων 

προσφύγων στην εκπαίδευση, το εργατικό δυναμικό και την κοινωνία. Θέλουμε να 

κατανοήσουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στην πράξη, ώστε να 

μπορούμε να αντιδράσουμε και να προσαρμόσουμε τα προγράμματά μας ανάλογα με 

τις ανάγκες των συμμετεχόντων. 

Μέθοδοι: 

Το εργαστήριο παρέχει χώρο για μάθηση και δημιουργικότητα μέσω της δημιουργίας 

κομματιών επίπλων υψηλής ποιότητας. Οι συμμετέχοντες εισάγονται στις βασικές 

γνώσεις στη βιοτεχνία, στα μαθηματικά, στις οργανωτικές διαδικασίες και στον 

προγραμματισμό της εργασίας. Έχουν επίσης την ευκαιρία να εφαρμόσουν και να 

αναπτύξουν τις δεξιότητες γερμανικής γλώσσας σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. 

Εκτός από τα γερμανικά για επαγγελματικούς σκοπούς, τα μαθήματα που 

προσαρμόζονται ξεκινώντας από τη βασική εκπαίδευση, προσφέρουν στους 

πρόσφυγες μία μαθησιακή βάση που έχει μεγάλη σημασία όταν παρακολουθούν 

επαγγελματική εκπαίδευση και επιλέγουν να ακολουθήσουν μια καριέρα. Αυτά 

περιλαμβάνουν τα μαθηματικά, τη γεωμετρία και διάφορες περιοχές εξειδίκευσης. 

Με τη βοήθεια δικηγόρων ειδικευμένων σε θέματα ασύλου, ο οργανισμός παρέχει 

επίσης νομική συμβουλή για τους πρόσφυγες που εγγράφονται στα προγράμματά 

μας. Η νομική κατάσταση κάθε ατόμου αξιολογείται σε συνεργασία με έναν 

επαγγελματία και οι δυνατότητές του εξετάζονται στη συνέχεια. Παρέχουμε επίσης 

διοικητική υποστήριξη, βοηθώντας τα άτομα να ψάξουν για διαμερίσματα ή να 

συμπληρώσουν χαρτιά. 

Το πρόγραμμα παροχής συμβουλών σταδιοδρομίας του CUCULA παρέχει ατομική 

καθοδήγηση -περιλαμβάνει την επικοινωνία των ευκαιριών κατάρτισης που είναι 

διαθέσιμες στη Γερμανία, την αξιολόγηση των συμφερόντων και των δεξιοτήτων κάθε 

ατόμου καθώς και καθοδήγηση κατά τη λήψη επιλογών σταδιοδρομίας. Στο δεύτερο 

βήμα, οι συμμετέχοντες γράφουν τα βιογραφικά τους με την εργασιακή τους εμπειρία, 

πριν προχωρήσουν στην αίτηση για θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις ή εγγράφονται 

σε προγράμματα στα πανεπιστήμια. 

 

Ο CUCULA πωλεί τα υψηλής ποιότητας αντικείμενα σχεδιασμού που 

δημιουργούνται και κατασκευάζονται στο εργαστήριο-ένα μέρος όπου οι βασικές 

αρχές της δεξιοτεχνίας διδάσκονται σε ένα πειραματικό εργασιακό περιβάλλον. Μέσα 

από τη συνεργασία των προσφύγων, των σχεδιαστών και των καλλιτεχνών, ένας 

ζωντανός χώρος παραγωγής απέκτησε ένα δικό του χαρακτήρα. Το εργαστήριο 



 

 

διαθέτει ευρύ φάσμα έργων και προμηθειών, καλύπτοντας μια μεγάλη γκάμα, από τη 

δουλειά από ξύλο και την ανάπτυξη προϊόντων μέχρι το σχεδιασμό σκηνών και την 

απόδοση της τέχνης στην εσωτερική διακόσμηση. 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα)  

https://www.cucula.org/  

https://www.facebook.com/Cucula.Refugees.Company?fref=ts 

https://www.instagram.com/cucularefugeescompany/   

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Η οργάνωση δεν προσφέρει μόνο δυνατότητες απασχολησιμότητας στους μετανάστες 

αλλά τους δίνει τη δυνατότητα να πωλούν τα προϊόντα τους μέσω μιας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, αυξάνοντας έτσι τις ευκαιρίες τους για επιτυχημένες εξαγορές 

επιχειρήσεων. Μέσα από την οργανωμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση βελτιώνει 

την εμπιστοσύνη και την αυτοεκτίμηση των μεταναστών και διευκολύνει τη 

διαδικασία ένταξης στις νέες κοινωνίες 

. 

 

 

 

 

 

Start with a Friend e.V. 
 

Χώρα Γερμανία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής Start with a Friend e.V. 

Κάτοχος της Πρακτικής Start with a Friend e.V. 

Βασικές Μεθοδολογίες - Δικτύωση 

- Δημιουργία ενώσεων μεταναστών και ντόπιων 

- τρεις πυλώνες εργασίας (εθελοντική, οικογενειακή εργασία) 

- Κατάρτιση πολιτιστικών μεσολαβητών 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Το Start with a Friend θέλει να δώσει σε όλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν 

σύμφωνα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Ένα πλαίσιο εθελοντών δημιουργείται 

για να οργανώσει τη ζωή γύρω από την οικογένεια, την εργασία και την εθελοντική 

εργασία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνετε ενεργός στο Start with a Friend: Εάν 

ένας ντόπιος θέλει να έρθει σε επαφή με πρόσφυγες, μπορεί να εγγραφεί ως 

https://www.cucula.org/
https://www.facebook.com/Cucula.Refugees.Company?fref=ts
https://www.instagram.com/cucularefugeescompany/


 

 

συνεργάτης. Εάν κάποιος επιθυμεί να εκπαιδεύσει στις διαπολιτισμικές ικανότητές, 

μπορεί να γίνει διαπολιτισμικός μεσολαβητής στην Ακαδημία SwaF. Και αν κάποιος 

θέλει να συνεισφέρει την επαγγελματική του πείρα, μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας 

εργασίας SwaF. Η διαχείριση του χρόνου είναι πάντα πολύ ευέλικτη και ο ρόλος 

προσαρμόζεται ανάλογα με την κατάσταση και τις δυνατότητες του εθελοντή. 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

 

Μέθοδος  

Σκοπός: 

Κοινωνική ένταξη μέσω της δημιουργίας συνδυασμών μεταξύ ντόπιων και προσφύγων 

 

Αντίκτυπος: 

− Περισσότεροι από 2.500 εθελοντές 

− 20 τοποθεσίες στη Γερμανία 

− 1 Τοποθεσία στην Αυστρία 

 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή 

Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

https://www.start-with-a-friend.de/  

 

https://www.facebook.com/startwithafriend/  

 

https://www.instagram.com/teamswaf/ 

 

https://www.youtube.com/StartwithaFriendTeam  

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Οι πρόσφυγες έχουν την ευκαιρία να κάνουν φιλίες και να συνδεθούν με τους 

τοπικούς που θα βελτιώσουν την εμπιστοσύνη τους και την επιθυμία τους να 

ενταχθούν στην κοινωνία. Επιπλέον, οι συχνές συναντήσεις με τους ντόπιους θα τους 

βοηθήσουν να μάθουν πολλά νέα πρακτικά πράγματα για τη ζωή στις νέες κοινωνίες, 

καθώς και να μοιραστούν τα έθιμά τους με τους ντόπιους και να αποκτήσουν αμοιβαίο 

σεβασμό και κατανόηση. 

 

 

https://www.start-with-a-friend.de/
https://www.facebook.com/startwithafriend/
https://www.instagram.com/teamswaf/
https://www.youtube.com/StartwithaFriendTeam


 

 

Greece 
Summer Camp in the City 

 

Χώρα  Ελλάδα 

Τίτλος Καλής Πρακτικής Summer Camp in the City 

Κάτοχος της Πρακτικής Municipality of Larisa in cooperation with KAINOTOMIA 

Βασικές Μεθοδολογίες Δραστηριότητες Μη Τυπικής Μάθησης 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Το πρόγραμμα «Κατασκήνωση στην Πόλη» είναι προγράμματα δημιουργικής 

απασχόλησης των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) 

ηλικίας από 6 έως12 χρονών. 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για 

ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας κατά τις πρωινές ώρες (07:00πμ. έως 

3:00μ.μ) μέσω της σωστής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου με ατομικές και 

οργανωμένες δραστηριότητες ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, σε ένα 

περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό. 

 

Με την υποστήριξη έμπειρων παιδαγωγών διαφόρων ειδικοτήτων λειτούργησαν τα 

εξής προγράμματα: 

 

Αισθητικής Αγωγής και Εικαστικών Τεχνών 

Αθλητικές Δραστηριότητες (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, τένις, ιππασία, 

παραδοσιακοί και μοντέρνοι χοροί, μπαλέτο, κολύμβηση) 

Θεατρικό Παιχνίδι και κατασκευή κούκλας στο κουκλοθέατρο Τιριτόμπα 

Παιδική Λογοτεχνία και συμμετοχή στα βιωματικά εργαστήρια του προγράμματος 

«Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας» της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης 

Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική 

Σκάκι και ¨Παιχνίδια του Κόσμου¨ 

Φωτογραφίας 

Φυσικές Επιστήμες και Ρομποτική 

Μουσική και Μουσικοκινητική Αγωγή 

Ελεύθερο και ψυχαγωγικό παιχνίδι 



 

 

Γνωρίζω την Πόλη μου και την Ιστορία της – Πρόγραμμα Ανασκαφής στον ιστορικό 

λόφο του φρουρίου 

Δημιουργία Κόμικ 

Ευαισθητοποίησης της Διαφορετικότητας 

Ανακύκλωσης 

Μουσειακής Αγωγής και εκπαιδευτικές δράσεις στα μουσεία της πόλης 

Συναισθηματικής Αγωγής 

Αγωγής Υγείας 

Εκδρομές και ΠΙΚ-ΝΙΚ 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

Μέθοδος 

Στόχος:  

• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

• Να αντιμετωπίσει κάθε μορφή φυλετικών διακρίσεων και μισαλλοδοξίας. 

• Να τους θρέψει με μια ισχυρή αίσθηση πολιτισμικής κατανόησης και 

αλληλεγγύης 

• Να τους παρέχει επικοινωνιακές και ανταγωνιστικές δεξιότητες 

• Να τους κρατήσει κοντά στην πολιτιστική τους κληρονομιά, αλλά ταυτόχρονα 

να μάθουν να σέβονται την ποικιλομορφία και τους άλλους πολιτισμούς 

• Προώθηση των αξιών της ένταξης και της ενσωμάτωσης 

Αντίκτυπος:  

Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να προσεγγίσει παιδιά με διαφορετικό υπόβαθρο και 

πολιτισμούς, καλλιεργώντας μια ισχυρή αίσθηση πολυπολιτισμικής κατανόησης και 

αλληλεγγύης. Οι μετανάστες πρόσφυγες και οι ντόπιοι νέοι άνθρωποι γνωρίζονται 

καλύτερα μεταξύ τους και δημιουργούν ομάδες για να αποκτήσουν γνώσεις, κοινές 

εμπειρίες και αληθινούς φίλους. 

Μέθοδοι: 

 Κάτω από την κεντρική ιδέα αυτού του καλοκαιρινού προγράμματος καινοτομίας, οι 

μικροί κατασκηνωτές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας και οι νέοι πρόσφυγες 

από την ανοικτή φιλοξενία στο Κουτσόχερο και το πρόγραμμα "ΕΣΤΙΑ" συμμετείχαν 

στο Πρόγραμμα Αυτοβοήθειας και Αμοιβαίας Βοήθειας παίζοντας και μαθαίνοντας τα 

"Παιχνίδια του Κόσμου". Αυτά τα παιχνίδια είναι χειροποίητα παιχνίδια, 

κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά που προέρχονται από διαφορετικούς 

πολιτισμούς και διαφορετικές χρονικές περιόδους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

εφαρμογής του «Καλοκαιριού στην πόλη», περισσότερα από 200 παιδιά είχαν την 

εμπειρία της ζωής για να παίξουν τους "Παγκόσμιους Αγώνες" να επικοινωνούν με 

διαφορετικούς πολιτισμούς, να κάνουν νέους φίλους και να αποκτούν γνώσεις και 

εμπειρία. Αυτή η εμπειρία έφερε χαμόγελα στα πρόσωπα τόσο των ενηλίκων όσο και 

των παιδιών και ανανέωσε το κίνητρό τους για μάθηση. 



 

 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή 

Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

http://www.larissa-dimos.gr/el/gia-tous-polites/katask1 

https://www.facebook.com/kataskinosi.dimoslarissa/ 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Είναι πολύ σημαντικό να διευκολυνθεί η απόκτηση βασικών ικανοτήτων σε όλα τα 

επίπεδα της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να καταστούν 

οι δραστηριότητές τους ελκυστικότερες και αποτελεσματικότερες και να 

προσελκυσθούν περισσότεροι νέοι. Η Λάρισα διαδραματίζει βασικό ρόλο σε τέτοιου 

είδους πρωτοβουλίες και δραστηριότητες και στοχεύει στη συνέχιση της παροχής 

αυτών των εμπειριών στους νέους προκειμένου να οικοδομήσουν μια ισχυρή και 

ανθεκτική κοινωνία και να τους καλλιεργήσουν μια αίσθηση αλληλεγγύης, ομαδικής 

εργασίας και ενσυναίσθησης χωρίς βία και φαινόμενα περιθωριοποίησης. 

 

 

 

 

 
 

Stepping Stone 

 

Χώρα Ελλάδα 

Τίτλος Καλής Πρακτικής Stepping Stone 

Κάτοχος της Πρακτικής ΜΕΤΑδραση/ METAdrasi 

Βασικές Μεθοδολογίες Σεμινάρια και Εργαστήρια μη Τυπικής Μάθησης, Μαθήματα Υπολογιστών 

about:blank
about:blank


 

 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Το Stepping Stone είναι ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στην ανάγκη 

ενίσχυσης, υποστήριξης και ενδυνάμωσης των προσφύγων και των μεταναστών που 

θα παραμείνουν στην Ελλάδα, προκειμένου να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, να 

ξεκινήσουν μια νέα και να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και στην αγορά 

εργασίας. Μετά την αξιολόγηση της εμπειρίας, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 

τους, ο κύριος σκοπός της δράσης είναι η σύνδεση των προσφύγων με την αγορά 

εργασίας. Το Stepping Stone υλοποιείται κυρίως από εθελοντές και αποσκοπεί στη 

διευκόλυνση της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών μέσω εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και καταβαλλόμενων πρακτικών. Η METAdrasi υποστηρίζει τις 

προσπάθειες των δικαιούχων αξιολογώντας τους, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους 

και προετοιμάζοντάς τους για να βρουν απασχόληση. 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

Μέθοδος 

• Εντατικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας 

•  Συμβουλευτική και υποστήριξη σε νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την 

απασχόληση 

• Προγράμματα σπουδών για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

• Υποστήριξη εργαστηρίων με καθοδηγητική προσέγγιση για την 

επαγγελματική δεοντολογία και την προετοιμασία του βιογραφικού/ CV 

• Τεχνική επαγγελματική κατάρτιση (για παράδειγμα, σεμινάρια ραπτικής και 

μαγειρικής) 

• Μαθήματα υπολογιστών 

Το πρόγραμμα αναπτύσσει μια σειρά σεμιναρίων που υποστηρίζουν τα εργαστήρια 

και τα προγράμματα σπουδών για τη συμμετοχή μεταναστών και προσφύγων που 

ζουν στη χώρα υποδοχής τους. 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

https://metadrasi.org/campaigns/stepping-stone-integration/ 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Κατά τους πρώτους 14 μήνες του έργου Stepping Stone, συμμετείχαν 125 

δικαιούχοι, από τους οποίους περισσότεροι από 40 άνθρωποι έχουν ήδη ξεκινήσει 

την πρακτική τους τοποθέτηση και τέσσερις από αυτούς έχουν λάβει υποτροφίες 

Εξοπλίζοντας τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με τις κατάλληλες γνώσεις και 

δεξιότητες, μπορούμε να επιτύχουμε μια ολοκλήρωση και θα τους βοηθήσουμε να 

είναι αυτόνομοι και να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Μέσω εκπαιδευτικών 

εργαστηρίων και μαθημάτων γλωσσικής διδασκαλίας θα αισθάνονται πιο άνετα και 

θα αρχίσουν να συμμετέχουν ενεργά και να ενταχθούν στην κοινωνία και στην αγορά 

εργασίας, αποφεύγοντας τα φαινόμενα περιθωριοποίησης και 

ριζοσπαστικοποίησης. Αυτή η συμβουλευτική μέθοδος και ο προσανατολισμός θα 

προωθήσει την ένταξή τους και θα ενισχύσει την έντονη αίσθηση ότι ανήκουν σε μια 

ανθεκτική και ανοιχτή κοινωνία. 

 

 

https://metadrasi.org/campaigns/stepping-stone-integration/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorpower: Empowerment and social integration of migrant youth via 

integration of migrant youth into labour market using engagement 

mentoring 

 

Χώρα  Διεθνές Πρόγραμμα όπου συμμετέχει κι η Ελλάδα (France, Norway, Spain, 

Greece and Turkey) 

Τίτλος Καλής Πρακτικής MENTORPOWER: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

Κάτοχος της Πρακτικής Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (Γαλλία, Νορβηγία, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία) 

Βασικές Μεθοδολογίες Μη Τυπική Εκπαίδευση 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Το MentorPower είναι ένα σχέδιο στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την ενδυνάμωση 

και την κοινωνική ενσωμάτωση της μεταναστευτικής νεολαίας διευκολύνοντας την 

ένταξή τους στην αγορά εργασίας με την καθοδήγηση της ενσωμάτωσης. Η εταιρική 

σχέση θα φέρει σε επαφή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη που 

εργάζονται στον τομέα της νεολαίας για την ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός καινοτόμου 

και βιώσιμου μοντέλου καθοδήγησης για τη μετακίνηση νέων ηλικίας 16-25 ετών σε 

μια περίοδο δύο ετών. 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

Μέθοδος 

Στόχοι & Επιπτώσεις: 

• στη βελτίωση των εγκάρσιων δεξιοτήτων της  νεολαίας μεταναστών, 

συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων, της 

ηγεσίας και της συνεργατικής μάθησης 

• στην  παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και συμβουλών στον τομέα που 

τους ενδιαφέρει 

• να έχουν διασυνδέσεις στον τομέα που τους ενδιαφέρει  

• να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, επικοινωνώντας και 



 

 

αλληλοεπιδρώντας με τους συμβούλους τους και τους άλλους ανθρώπους, 

χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά εργαλεία 

 

Μέθοδοι: 

-Ερωτηματολόγια 

-Ομάδες Έρευνας 

-Συνεντεύξεις 

- Έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, η οποία θα αποτελέσει τη βάση επί της 

οποίας θα μπορέσει να αναπτυχθεί ένα μοντέλο καθοδήγησης και αφοσίωσης με 

προσανατολισμό σε νέους μετανάστες (σε αγγλική γλώσσα, ηλεκτρονικά και έντυπα). 

- έναν οδηγό για την ένταξη της μεταναστευτικής νεολαίας στην κοινωνία (σε 6 

γλώσσες, ηλεκτρονικά και έντυπα) · 

- συστάσεις για τη χάραξη πολιτικών φυλλαδίων για σκοπούς νομικής εκπροσώπησης 

(5 διαφορετικά σύνολα φυλλαδίων, κάθε σετ αποτελείται από τη γλώσσα του σχετικού 

εταίρου και την αγγλική μετάφραση) 

Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης διακρατικές συναντήσεις, μαθήματα κατάρτισης σε 

5 διαφορετικές χώρες, συνεντεύξεις Τύπου, βραχυπρόθεσμες κινητικές 

δραστηριότητες, συνεδριάσεις υπεράσπισης, υλικό διάδοσης. 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή 

Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

https://hors-pistes.org/2017/03/15/discover-mentorpower-guidebook/ 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Όλες οι μέθοδοι και τα αποτελέσματα θα αυξήσουν την κατανόηση των δημόσιων 

αρχών σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των νέων μεταναστών όσον αφορά 

την ένταξη στην αγορά εργασίας, κυρίως με τον εξοπλισμό των νεοφερμένων 

προσφύγων με τα κατάλληλα εργαλεία και δεξιότητες για να εισέλθουν στον χώρο 

εργασίας με αυτοεκτίμηση . 
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Ιταλία 
 

Cascine del riccio and San Paolino football team 
 

Χώρα  Ιταλία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής Cascine del riccio and San Paolino football team 

Κάτοχος της Πρακτικής Sharing Europe 

Βασικές Μεθοδολογίες Ένταξη μέσω των Αθλημάτων 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Αυτή είναι μια καλή πρακτική της Fondazione Solidarietà Caritas Firenze. 

Το 2016, για να ασκήσει ομοσπονδιακές δραστηριότητες, γεννήθηκε ο ερασιτεχνικός 

αθλητικός όμιλος San Paolino Caritas. 

Το 2017, η κοινότητα των Μορμόνων δωρίζει αθλητικό εξοπλισμό για όλα τα παιδιά, 

μια πολύ σημαντική συμβολή για να κάνουν τους «αθλητές» αυτούς να αισθάνονται 

σημαντικοί. 

Το 2017 ξεκίνησε επίσης το έργο "Pier", ένα διεθνές πρόγραμμα που 

χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Coca Cola με στόχο την ενίσχυση των 

δραστηριοτήτων υποδοχής και ένταξης, καθώς και την αύξηση της ψυχοκοινωνικής 

ευημερίας και της ποιότητας ζωής των προσφύγων. 



 

 

Τα κονδύλια που ελήφθησαν από το πρόγραμμα αυτό έδωσαν την ευκαιρία να 

μετατραπεί το αθλητικό κέντρο σε εργαστήριο κατάρτισης και εργασίας για 

ορισμένους πρόσφυγες, μέσω μικρών δραστηριοτήτων συντήρησης, κηπουρικής και 

φύλαξης. 

Η λογική βασίζεται στην έννοια του να μοιράζεσαι με άλλους ανθρώπους: χειριστές, 

παιδιά δημοσίων υπηρεσιών, εθελοντές και φίλους. 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή 

Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

https://www.sportchianti.it/blog/2018/02/27/cascine-del-riccio-rinnovato-

campo-sportivo-targato-caritas-tanta-solidarieta/ 

 

https://www.facebook.com/SanPaolinoCaritas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uc9VHGAZg5g 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Η βαθιά έννοια αυτής της ιδέας είναι να έχουμε μια θέση που οι φιλοξενούμενοι του 

Κέντρου Caritas μπορούν να ζήσουν σε ένα πλαίσιο απόλυτης «κανονικότητας» και 

να νιώσουν σαν το δικό τους σπίτι. Σπίτι που δεν πρέπει ποτέ να είναι κλειστό ή 

αποκλειστικό, αλλά αναγκαστικά συνδεδεμένο με μια περιοχή ανοιχτή με σκοπό την 

ένταξη σε όποιον θέλει να ζήσει μια στιγμή να μοιραστεί μαζί μας. Μπορούμε να 

πούμε ότι στην περίπτωση αυτή οι φιλοξενούμενοι των σπιτιών μας «φιλοξενούν» την 

ευρύτερη περιοχή. Η αθλητική εγκατάσταση δεν διατηρείται μόνο από τα 

φιλοξενούμενα παιδιά, αλλά είναι ένας τόπος όπου διάφοροι άνθρωποι βρίσκουν το 

σημείο συνάντησης τους. Είναι μια "ζώνη χωρίς ρατσισμό" για να παραφράσω το 

γράψιμο που κυριαρχεί στην είσοδο του γηπέδου του Αγίου Παύλου στο Αμβούργο. 

Το ευπρόσδεκτο στυλ της Caritas είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η αληθινή 

ενσωμάτωση πρέπει να ξεκινήσει από την οικοδόμηση αυθεντικών σχέσεων που 

χτίζονται με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μαζί, σε ισότιμη βάση, σε ένα 

όμορφο περιβάλλον όπου μπορείτε να αισθανθείτε πραγματικά καλά. Πιστεύουμε ότι 

είναι ο σωστός τρόπος να είμαστε μαζί. Τα αγόρια είναι ευχαριστημένα. Η δύναμη 

αυτού του καλωσορίσματος, που διακρίνει το πνεύμα της Caritas, είναι ότι στο πεδίο 

ο χειριστής, ο εκπαιδευτής, ο διευθυντής σπιτιού, το αγόρι, είναι όλοι ίδιοι. Δεν 

υπάρχουν ιεραρχίες αλλά μόνο οριζόντιες σχέσεις που στη συνέχεια 

αντιπροσωπεύουν το μέλλον των παιδιών αλλά και το δικό μας. 

 

 

Learning the language 
 

Χώρα Ιταλία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής LEARNING THE LANGUAGE/ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Κάτοχος της Πρακτικής COOP. IL GIRASOLE 

https://www.sportchianti.it/blog/2018/02/27/cascine-del-riccio-rinnovato-campo-sportivo-targato-caritas-tanta-solidarieta/
https://www.sportchianti.it/blog/2018/02/27/cascine-del-riccio-rinnovato-campo-sportivo-targato-caritas-tanta-solidarieta/
https://www.facebook.com/SanPaolinoCaritas
https://www.youtube.com/watch?v=uc9VHGAZg5g


 

 

Βασικές Μεθοδολογίες Δώστε την ευκαιρία στους αιτούντες άσυλο να μάθουν την τοπική γλώσσα 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Καθώς η κυβέρνηση δεν δίνει αρκετά χρήματα για να αφήσει τους αιτούντες άσυλο να 

πάνε σε ένα σχολείο γλωσσών, αναζητούμε ενώσεις εθελοντών για να υποστηρίξουμε 

τη διαδικασία εκμάθησης γλωσσών. 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

Μέθοδος  

Για να συμπεριληφθεί κάποιος στην κοινωνική ζωή μιας χώρας, το πρώτο είναι να 

διαθέσει στο άτομο ένα κοινό όχημα επικοινωνίας, να το αφήσει να είναι ανεξάρτητο 

για να κάνει τη δική του επιχείρηση, να ανανεώσει ένα έγγραφο ή να ζητήσει 

πληροφορίες. 

Μερικοί από τους πρόσφυγες είναι τόσο ευγνώμονες που μαθαίνουν μια γλώσσα, 

καθώς πολλοί από αυτούς δεν είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν στην πατρίδα τους. 

Κάποιοι άλλοι δεν ενδιαφέρονται πολύ για την εκμάθηση της γλώσσας, αλλά για την 

εξεύρεση εργασίας. 

Έχουμε μια λίστα με τις ενώσεις και τους βοηθούμε να καταλάβουν πού βρίσκονται 

και να καλέσουν και να κανονίσουν ένα ραντεβού για να πραγματοποιήσουν ένα τεστ 

εκκίνησης. 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Δίνοντας σε κάποιον πρόσβαση στις σπουδές και στη μελέτη είναι κάτι σπουδαίο και 

πολύτιμο πρώτα από όλα για την ανεξαρτησία του ατόμου αυτού στα πλαίσια μιας 

κοινωνίας. Δίνεται η ευχάριστη πρόσβαση για να διαβάσουν, να κατανοήσουν και να 

πάρουν μόνοι τους αποφάσεις για το μέλλον τους/ Για κάποιους από αυτούς είναι μια 

ευκαιρία που τους παρέχεται για πρώτη φορά. 

 

 

Theatre as inclusion 
 

Χώρα 

 

Ιταλία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής Theatre as inclusion/ Το θέατρο σαν μέσο ένταξης 

Κάτοχος της Πρακτικής Sharing Europe 

Βασικές Μεθοδολογίες - παρέχεται και αφιερώνεται χρόνος στους νέους μετανάστες να διερευνήσουν αυτά 

που δεν γνωρίζουν ακόμα ότι ξέρουν, να ανακαλύψουν ποιότητες που ακόμη και οι 

ίδιοι δεν φαντάζονται ότι κατέχουν, 

- αμοιβαία μάθηση μεταξύ των μεταναστών και όλων εκείνων που παίζουν ρόλο στο 

έργο. 



 

 

- χρόνος για την επεξεργασία της εμπειρίας 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Η DAF TEATRO DELL'ESATTA FANTASIA είναι μια εταιρεία που εδρεύει στη 

Μεσίνα και δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής και της εκπαίδευσης του 

θεάτρου. 

 

Από το 2015, η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έρευνας στην οποία 

συμμετείχαν περισσότεροι από 50 νέοι αιτούντες άσυλο μέσω εργαστηρίων, 

θεατρικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων ενσωμάτωσης με την υποστήριξη 

διαφόρων εταίρων, από την ER από τη Μεσίνα και την Caritas έως το Teatro di Ρομά 

όπου, τον Ιούνιο του 2017, το Vento da Sud-Est γράφτηκε ξανά, μια επανεγγραφή 

του Θεωρήματος του Pierpaolo Pasolini με ένα cast Ιταλών και Αφρικανών 

ηθοποιών. 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

Μέθοδος 

Οι πιο άμεσοι στόχοι του έργου αφορούν την εξάλειψη των προκαταλήψεων και την 

απομάκρυνση από τις παγίδες του εγωκεντρισμού τόσο για τους συμμετέχοντες όσο 

και για όλους τους κοινωνικούς παράγοντες της εμπλεκόμενης περιοχής (κοινό, 

εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, δημοσιογράφοι, μαθητές). Ο γενικός στόχος είναι να δοθεί 

ώθηση στους συμμετέχοντες και τους κατοίκους της επικράτειας στην οποία 

παρεμβαίνουν για μια ανανεωμένη ευαισθησία στην αναζήτηση ενός συμβιβασμού 

με τον εαυτό τους ακούγοντας τον άλλον. 

Η προτεινόμενη θεατρική μεθοδολογία διακρίνεται με την προσφορά ενός 

κατάλληλου και αφιερωμένου χρόνου στους νέους μετανάστες για να διερευνήσουν 

αυτά που δεν γνωρίζουν ακόμα ότι ξέρουν, να ανακαλύψουν ποιότητες που δεν 

φαντάζονταν ότι κατέχουν, χωρίς την ανησυχία ότι πρέπει να επιτύχουν ένα 

αποτέλεσμα που πρέπει να υποβληθεί στην κρίση κάποιου ή να συσκευάσουν ένα 

προϊόν που θα εμφανιστεί, συμπεριλαμβανομένου του κοινού μέσα στην 

αναμενόμενη δημιουργική διαδικασία. Έτσι, το θέατρο γίνεται ένα εξαιρετικό μέσο για 

να τονίσει το παράδοξο μεταξύ του ρόλου που η κοινωνία συχνά τους επιβάλλει να 

«ενεργούν» (μετανάστες «άγιοι» ή ένοχοι σύμφωνα με τις προκαταλήψεις που 

επικρατούν) και τις διαφορετικές λειτουργίες (συχνά αναστρέψιμες) μέσα στην 

"αλήθεια" της δραματικής διαδικασίας. Αυτή η εκπαιδευτική πρόταση μετατρέπεται 

σε ευκαιρία για μάθηση όχι μόνο για τους μετανάστες αλλά για όλους εκείνους που 

παίζουν κάποιο ρόλο στο έργο. 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του έργου δεν είναι η άμεση επίτευξη μιας διαδικασίας 

ολοκλήρωσης που θα διεξαχθεί σε λίγες συνεδριάσεις. Το θέατρο, όπως κάθε 

ιδιαίτερη ανθρώπινη συνάντηση, λειτουργεί με την πάροδο του χρόνου, στη μνήμη, 

μετά από μέρες ή και μήνες. Όταν τα παιδιά συναντιούνται στο τραπέζι, στο σχολείο, 

στο δρόμο, για να αντιμετωπίσουν ένα ευαίσθητο θέμα ή ζήτημα που θέτει σε κίνδυνο 

το μέλλον τους, λέξεις, εκφραστικές λεπτομέρειες στο σώμα ή το περιεχόμενο των 

ομιλιών τους θα επανεμφανιστούν, οι οποίες χάρη στο θέατρο θα είχαν την ευκαιρία 

να προσπαθήσουν να ενεργήσουν συγκεκριμένα και όχι αφηρημένα. Μαθαίνουν το 

να περνάς χρόνο με άλλους, να τους σέβεσαι, να συνεργάζεσαι μαζί τους για την 

επίτευξη ενός κοινού στόχου, να εμπιστεύεσαι τον άλλο για να δημιουργήσετε μαζί 

ένα ρυθμό, ένα κείμενο, μια σκηνή εκπροσώπησης, το αποτέλεσμα της αμοιβαίας 

συνεργασίας. Ένας τρόπος προσέγγισης, ο οποίος βλέπει στο «μονοπάτι», στον δρόμο 



 

 

της κατασκευής και προσφέρει τα καλύτερα όπλα για να σπάσει τη μοναξιά, τις κακές 

ιδέες και την απομόνωση. 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή 

Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

Το έργο έχει ήδη προσελκύσει την προσοχή του δικηγόρου. Ο κ. Maloney, καθηγητής 

στο Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη, και επαίνους από εφημερίδες όπως το 

Rainews24, το L'Avvenire, η La Sicilia, η Gazzetta del Sud, το Meridionews, το 

Tempostretto μαζί με εξειδικευμένα περιοδικά όπως Hystrio, Sipario, , Πανελλήνιος 

πολιτισμός. 

Intervista servizio per RAINEWS 24: 

 https://youtu.be/-ORM13BCG60 

 

Progetto Nostra Signora Libertà: 

https://youtu.be/-VeTyju5aIc 

 

Presentazione Nostra signora libertà: https://youtu.be/mgBWZby0qPw 

 

Trailer VENTO DA SUD EST: 

https://youtu.be/p5sdsw2XnRo 

 

Presentazione Rumorscena: Angelo Campolo e l'integrazione - 

https://www.rumorscena.com/05/11/2018/i-progetti-teatrali-e-sociali-della-

compagnia-daf-di-angelo-campolo 

 

Intervista per RECENSITO.NET 

https://www.recensito.net/rubriche/interviste/intervista-angelo-campolo-

attore-regista-daf.html 

 

TEATRO DI ROMA: 

http://www.teatrodiroma.net/doc/4977/vento-da-sud-est 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το παράδειγμα για την ένταξη των προσφύγων; 

Το έργο αναπτύχθηκε για μια τριετία 2015-2018 σε μια πόλη εκφορτώσεων όπως η 

Μεσσήνη, ξένη προς το φαινόμενο της μετανάστευσης σε σύγκριση με τις πόλεις της 

βόρειας Ιταλίας, που ήταν πολύ πιο συνηθισμένες στη λήψη μεταναστευτικών 

ρευμάτων. Τρία χρόνια κατά τα οποία η ιταλική κοινή γνώμη εκδηλώθηκε με 

αμφιλεγόμενο τρόπο γύρω από τα ζητήματα υποδοχής. Οι εμπειρίες όπως το έργο της 

ένταξης μέσω του θεάτρου δείχνουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεραστούν οι 

προκαταλήψεις είναι η άμεση γνώση του άλλου. Από αυτή την άποψη, η σκηνή έχει 

το πλεονέκτημα να ενισχύσει και να καταστήσει ισχυρή την ανθρώπινη συνάντηση, με 

https://youtu.be/-ORM13BCG60
https://youtu.be/-VeTyju5aIc
https://youtu.be/p5sdsw2XnRo
https://www.rumorscena.com/05/11/2018/i-progetti-teatrali-e-sociali-della-compagnia-daf-di-angelo-campolo
https://www.rumorscena.com/05/11/2018/i-progetti-teatrali-e-sociali-della-compagnia-daf-di-angelo-campolo
https://www.recensito.net/rubriche/interviste/intervista-angelo-campolo-attore-regista-daf.html
https://www.recensito.net/rubriche/interviste/intervista-angelo-campolo-attore-regista-daf.html
http://www.teatrodiroma.net/doc/4977/vento-da-sud-est


 

 

διαφορετικό και κατά κάποιο τρόπο μυστηριώδη τρόπο σε σύγκριση με άλλους 

καλλιτεχνικούς κλάδους. Το θέατρο είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων 

που συνδυάζονται για να υλοποιήσουν ένα έργο που η ολοκλήρωση του θα ήταν 

αδύνατη χωρίς συνεργασία με άλλους. Ανάμεσα στα αγόρια που συμμετείχαν στο 

εργαστήριο αυτά τα χρόνια, ο Idriss διακρίνει ο ίδιος ποιος, από αυτούς που 

παρέμειναν στη Μεσσήνη, είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία να συναντήσει και να 

μελετήσει αυτόν τον τύπο διαδρομής. Εκτοξεύθηκε και ξαφνικά βυθίστηκε στο 

τεχνολογικό «καρουζέλ» ενός δυτικού έφηβου, αμέσως εξοικειώθηκε με τους 

τρόπους, τις εκφράσεις, τις στάσεις των αγοριών της εποχής του τόσο στην πόλη όσο 

και στο διαδίκτυο, μέσω του Instagram. Παρ 'όλα αυτά, δεν ήθελε ποτέ να 

εγκαταλείψει το θέατρο, ζητώντας ρητά να εμβαθύνει και να συνεχίσει την εμπειρία 

του εργαστηρίου εξελίσσοντας τον τρόπο του να είναι στη σκηνή. "Από εδώ ξεκίνησε 

η πρόκληση - λέει ο Angelo Campolo – στο να προσπαθήσει να γράψει μια 

αυτοβιογραφία (Laylà - ιστορία του Idriss Coulibaly) για να μιλήσει ειλικρινά για τα 

ταξίδια του, τις διπλές ή τριπλές ζωές που έχει ήδη πίσω του, τις δύο πατρίδες, τις 

οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει (Αφρική και Ευρώπη, αλλά και τη θεία του και την 

πραγματική μητέρα που ανακάλυψε σε ηλικία δέκα ετών). Οι γραπτές ασκήσεις αυτής 

της φάσης οδήγησαν στο να τοποθετηθεί μια τάξη και να καθοριστούν τα κυριότερα 

σημεία της ζωής, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να γράψουμε το (πιθανό) 

μυθιστόρημα της ζωής του. Ξεκινώντας από ασκήσεις όπως "Παρουσιάζοντας τον 

εαυτό σας, θυμόμαστε τα ονόματα εκείνων που συναντάμε", ο στόχος ήταν να 

προσπαθήσει να βγει από τον συναισθηματικό του κόσμο (τον οποίο περιφρονητικά 

φυλάει) και να δώσει προσοχή στη συνάντηση ενός δυτικού συνομιλητή. Οι ασκήσεις 

αφορούσαν βασικά ερωτήματα όπως: η πρώτη μου όμορφη μνήμη, ο χρόνος που 

ένιωσα πιο περήφανος για τον εαυτό μου, τα δέκα πράγματα που μου αρέσει να κάνω, 

ο χαρακτήρας που σέβομαι περισσότερο και γιατί, το ζώο που μου μοιάζει 

περισσότερο, κλπ. Ο Idriss, ο Korka, ο Sidi, ο Soulimanne, ο Francesco, ο Αντόνιο 

και ο Ciccio, είναι αγόρια που έχουν μελετήσει την εμπειρία που ζουν και με 

διαφορετικές μορφές συνεχίζουν να ακολουθούν, να συμμετέχουν και να εξελίσσουν 

στην καθημερινή ζωή την εμπειρία που έχουν αποκτήσει χάρη στο θέατρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισπανία 
Integration of migrants and refugees in education 

 

Χώρα  Ισπανία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής Αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην εκπαίδευση 

Κάτοχος της Πρακτικής Ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Βασικές Μεθοδολογίες Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μελέτης, οι συμμετέχοντες έμαθαν από τους 

ισπανούς εκπροσώπους σχετικά με τον αντίκτυπο των διαρκών περικοπών του 

προϋπολογισμού, της κατάτμησης του εκπαιδευτικού συστήματος και της έλλειψης 

εθνικής στρατηγικής που αφορά ειδικά την ένταξη των μεταναστών και των 

προσφύγων στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ενώ εκπαιδεύτηκε από τους 

διάφορους κοινωνικούς εταίρους, τις σχολικές κοινότητες, τις προοπτικές των γονέων 

και των μαθητών και τις καλές πρακτικές κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, η 

αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το κέντρο ACE (Aula de 

Compensacion Educativa) του λυκείου La Senda και να παρακολουθήσει τις 

δύσκολες επαγγελματικές και εργασιακές συνθήκες των καθηγητών και 

εκπαιδευτικών που ασχολούνται με φοιτητές μεταναστευτικής προέλευσης και από 

µειονεκτούντα περιβάλλοντα. 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

Οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές, ο αρχηγός του σχολείου και οι εκπρόσωποι των 

σχολείων εξήγησαν την πιθανή υποστήριξη που θα χρειαστούν για την παροχή 

ποιοτικής εκπαίδευσης σε εκείνους τους φοιτητές που προέρχονται από το πλέον 

μειονεκτικό περιβάλλον. Τονίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν για 



 

 

(μέχρι 100  λέξεις) την πραγματική ένταξη στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των 

επιδεινούμενων συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε δημόσια 

σχολεία στις μειονεκτούσες περιοχές: οι αβέβαιες συμβάσεις και η έλλειψη 

συνέχειας στη διδασκαλία και τη μάθηση θεωρήθηκαν ως μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις για αποτελεσματική ολοκλήρωση. Η αντιπροσωπεία της μελέτης είχε την 

ευκαιρία να επιστήσει την προσοχή του ισπανικού Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα στο θέμα αυτό. 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

Ποιότητα της εκπαίδευσης σε εκείνους τους φοιτητές που προέρχονται από   

μειονεκτικό υπόβαθρο 

 

 

 

Μέθοδος 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μελέτης, οι συμμετέχοντες έμαθαν από τους 

ισπανούς εκπροσώπους σχετικά με τον αντίκτυπο των διαρκών περικοπών του 

προϋπολογισμού, της κατάτμησης του εκπαιδευτικού συστήματος και της έλλειψης 

εθνικής στρατηγικής που αφορά ειδικά την ένταξη των μεταναστών και των 

προσφύγων στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή 

Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

https://www.education4refugees.org/updates/400-spain-social-partners-

meet-to-discuss-effective-integration-of-migrants-and-refugees-in-education 

https://www.csee-etuce.org/en/projects/migration-education/3453-

introduction 

How can this example 

be used in inclusion of 

refugees?  

Η ερευνητική έκθεση, ένα ντοκιμαντέρ βίντεο, πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές 

και ένα σχέδιο ποιοτικού πλαισίου αποτελεσματικών πρακτικών είναι από τα βασικά 

παραδοτέα του έργου και εστιάζουν στην ένταξη των προσφύγων. 

 

 

Supports integration activities for migrant children and families in Badalona 
 

Χώρα  Ισπανία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής The weight of my backpack 

https://www.education4refugees.org/updates/400-spain-social-partners-meet-to-discuss-effective-integration-of-migrants-and-refugees-in-education
https://www.education4refugees.org/updates/400-spain-social-partners-meet-to-discuss-effective-integration-of-migrants-and-refugees-in-education
https://www.csee-etuce.org/en/projects/migration-education/3453-introduction
https://www.csee-etuce.org/en/projects/migration-education/3453-introduction


 

 

Κάτοχος της Πρακτικής CEIP Josep Carner 

Βασικές Μεθοδολογίες Αναπτύξτε μια σειρά δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη δημιουργία βέλτιστων 

σχολικών περιβαλλόντων που ευνοούν την ένταξη όλων των παιδιών και φιλοξενούν 

όλους τους μετανάστες, τους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες. 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Η σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της και μαζί με αυτήν αναπτύσσονται επιτυχώς οι 

δραστηριότητες που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο "Το 

βάρος του σακιδίου μου" στα δύο εκπαιδευτικά κέντρα της γειτονιάς La Salud στη 

Badalona. Στόχος του FECCOO είναι η ανάπτυξη μιας σειράς δραστηριοτήτων που 

στοχεύουν στη δημιουργία βέλτιστων σχολικών περιβαλλόντων που ευνοούν την 

ένταξη όλων των παιδιών και φιλοξενούν όλους τους μετανάστες, τους 

εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες. 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

Το σεμινάριο για τις γλωσσικές ικανότητες και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

ανάγνωσης οδήγησε σε ένα μαραθώνιο διάρκειας μιας ημέρας που 

πραγματοποιήθηκε στο CEIP Josep Carner κατά τη διάρκεια του οποίου οι μητέρες 

των παιδιών κλήθηκαν να συμμετάσχουν με την ανταλλαγή εμπειριών και ιστοριών 

από όλο τον κόσμο στη μητρική τους γλώσσα: Αραβικά, Ρωσικά, Ουρντού, 

Πορτογαλικά, Κινέζικα 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

 

Καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου, όλοι οι μαθητές είχαν πρόσβαση σε 

εικονογραφημένα άλμπουμ που ασχολούνταν με θέματα που σχετίζονταν με 

καταφύγιο, πόλεμο, ταξίδια, εξορία και άφιξη, κάτι που έχει καθοριστική σημασία 

για να τους βοηθήσει να προβληματιστούν πάνω σε αυτά τα θέματα και να 

μοιραστούν τα συναισθήματά τους. 

 

Μέθοδος 

Εικονογραφημένα λευκώματα που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με 

καταφύγιο, πόλεμο, ταξίδια, εξορία και άφιξη. 

Παράλληλα, συνεχίζεται η εργασία με το Κέντρο Πόρων των Καθηγητών της 

Generalitat de Catalunya, για να προσφέρεται στους καθηγητές από όλα τα 

εκπαιδευτικά κέντρα του δήμου: το μάθημα "Τα σχολεία: ένα ευπρόσδεκτο μέρος, 

Βιβλία: ένα καταφύγιο για να ζήσουν", το οποίο κινητοποιεί εκατοντάδες φοιτητές 

και καθηγητές 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή 

Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

https://www.education4refugees.org/updates/343-feccoo-spain-supports-

integration-activities-for-migrant-children-and-families-in-badalona 

https://www.education4refugees.org/updates/343-feccoo-spain-supports-integration-activities-for-migrant-children-and-families-in-badalona
https://www.education4refugees.org/updates/343-feccoo-spain-supports-integration-activities-for-migrant-children-and-families-in-badalona


 

 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου, όλοι οι μαθητές είχαν πρόσβαση σε 

εικονογραφημένα άλμπουμ που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονταν με 

καταφύγιο, πόλεμο, ταξίδια, εξορία και άφιξη, κάτι που έχει καθοριστική σημασία 

για να τους βοηθήσει να προβληματιστούν πάνω σε αυτά τα θέματα και να 

μοιραστούν τα συναισθήματά τους. 

 

 

 

 

Safe cities 
 

Χώρα Ισπανία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής Safe Cities/ Ασφαλείς Πόλεις 

Κάτοχος της Πρακτικής Συμβούλιο της Βαρκελώνης 

Βασικές Μεθοδολογίες Η πρωτοβουλία ξεκίνησε όταν ανακοινώθηκε η έναρξη ενός μητρώου οικογενειών 

που επιθυμούν να ανοίξουν το σπίτι τους στους πρόσφυγες ή απλά να τους 

βοηθήσουν. Αποδείχθηκε γρήγορα άμεση επιτυχία. Χιλιάδες Καταλανοί έστειλαν 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα στοιχεία τους στη λίστα. 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Η ισπανική κυβέρνηση μπορεί να χρονοτριβεί τις ενέργειες ως απάντηση στην πίεση 

των Βρυξελλών για να φροντίσει τους πρόσφυγες, αλλά η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη και 

αρκετές άλλες πόλεις που διέπονται από συμβούλια με ρίζες στο κίνημα 

αγανάκτησης, ανέλαβαν την πρωτοβουλία με ένα δίκτυο «ασφαλών πόλεων» για να 

βοηθήσουν μερικούς από αυτούς που φθάνουν στην Ευρώπη. 



 

 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

 

 

 

 

Η δύσκολη κατάσταση των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τον πόλεμο και τους 

διωγμούς αποτελεί προτεραιότητα και γι’ αυτό χρειάζονται ανοιχτές τις πόρτες της 

Ευρώπης για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα και να ξεπεράσουν την κρίση. 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

 

Μια ντουζίνα πόλεων έχουν υπογράψει το σχέδιο. Η Βαλένθια σχεδιάζει να ανοίξει 

καταλύματα έκτακτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και διαθέτει 110 κοινωνικούς 

λειτουργούς ειδικά για την φροντίδα των παιδιών. Αρκετά συμβούλια ζήτησαν από 

τις τράπεζες να αποδεσμεύσουν τα αποθέματα κατοικιών που ήταν κενά από την 

πτώση της αγοράς ακινήτων. Το δίκτυο εμπλεκόμενων πόλεων περιλαμβάνουν την 

Παμπλόνα, τη Σαραγόσα, τη Λα Κορούνια και τη Μάλαγα. 

 

 

 

Μέθοδος 

 

Κοινωνική πίεση και δέσμευση 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή 

Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

https://www.theguardian.com/world/2015/sep/15/spain-refugees-

indignados-safe-cities 

 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Η ισπανική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει από τότε ότι θα δεχτεί το μερίδιό ευθύνης 

της για τους μετανάστες στο πλαίσιο του προτεινόμενου νέου συστήματος 

ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την AFP. Η Ισπανία 

συμφώνησε να λάβει άλλους 14.931 πρόσφυγες, όπως πρότεινε η Επιτροπή, εκτός 

από τις 2.379 που είχε αρχικά δηλώσει ότι θα δεχόταν. 

 

https://www.theguardian.com/world/2015/sep/15/spain-refugees-indignados-safe-cities
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/15/spain-refugees-indignados-safe-cities


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Πορτογαλία 
 

The Shelter for Refugee Children 
Χώρα 

 

Πορτογαλία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής The Shelter for Refugee Children (CACR)/ Το καταφύγιο για τα παιδιά 

προσφύγων 

Κάτοχος της Πρακτικής CPR 

Βασικές Μεθοδολογίες -  Ειδική φροντίδα 

-  Επίσημη και άτυπη εκπαίδευση 

-  Προσωπική και οικογενειακή παρέμβαση 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Το Καταφύγιο για τα παιδιά προσφύγων (CACR) είναι μια κοινωνική απάντηση που 

στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης φροντίδας για παιδιά και νέους ηλικίας κάτω 

των 18 ετών, κατά τη διαδικασία ασύλου, κατά τον καθορισμό του σχεδίου ζωής, για 

τον απαραίτητο χρόνο και σύμφωνα με την πορεία της ανάπτυξής του. 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

Μέθοδος  

Η δημιουργία του CACR χρηματοδοτήθηκε από το Swatch Tempus Internacional, 

S.A., από το Υπουργείο Εσωτερικής Διοίκησης / Υπηρεσία Αλλοδαπών και Συνόρων 

και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας. Τέθηκε σε λειτουργία στις 13 

Οκτωβρίου 2012. 

Το CACR έχει την ικανότητα να φιλοξενεί 13 παιδιά ηλικίας μεταξύ 0 και 18 ετών. Η 

υποδοχή των παιδιών προσφύγων εξαρτάται από την υποβολή αίτησης προστασίας 

στις πορτογαλικές αρχές. Τα παιδιά καλωσορίζονται επίσης στα προγράμματα 

επανεγκατάστασης (βλ. Περιοχή παρέμβασης "Πρόσφυγας"). 

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, πρόκειται για «ασυνόδευτους ανήλικους (no 

accompanied minors)», δηλαδή ανηλίκους που φθάνουν στην πορτογαλική 

επικράτεια χωρίς τους γονείς ή τον ενήλικα που είναι υπεύθυνος γι 'αυτούς. Η 



 

 

 υποδοχή αυτών των παιδιών διέπεται από το Νόμο περί Ασύλου (Νόμος 27/2008, 

της 30ής Ιουνίου, με τις αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 26/2014 της 2ας 

Μαΐου), από τον Νόμο για την προστασία των παιδιών και των νέων σε κίνδυνο (Νόμος 

147 / 99, 1η Σεπτεμβρίου) και κατευθυντήριες γραμμές από την Ύπατη Αρμοστεία 

των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). 

Στόχοι του CACR 

Το Καταφύγιο για τα παιδιά προσφύγων (CACR), ένα "σπίτι για τον κόσμο", στοχεύει 

να προσφέρει στα παιδιά ένα σταθερό περιβάλλον, όπου μπορούν να αναπτύξουν μια 

κριτική σκέψη και υπεύθυνη συμπεριφορά. Οι στόχοι του CACR είναι: 

• Εξασφάλιση της ευημερίας του παιδιού ή του νεαρού προσώπου. 

• Προσφέρεται μια αξιοπρεπής, ασφαλής και ευπρόσδεκτη ελπίδα. 

• Δεξιότητες και δυνατότητες κάθε δικαιούχου μέσω ενός εξατομικευμένου 

σχεδίου παρέμβασης που λειτουργούν καταλυτικά. 

• Προετοιμασία δικαιούχων για την ένταξή τους και την αυτονομία τους στην 

Πορτογαλία. 

• Υποστήριξη της οικογενειακής επανένωσης όποτε το επιθυμεί το παιδί / νέος. 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή 

Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

http://cpr.pt/casa-de-acolhimento-para-criancas-refugiadas-cacr/ 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων, η CACR εξασφαλίζει: 

• Παροχή νομικών πληροφοριών 

• Κοινωνική παροχή συμβουλών και υποστήριξης 

• Διδασκαλία πορτογαλικής γλώσσας 

• Στήριξη στις διοικητικές πράξεις 

• Επεξήγηση του πορτογαλικού πολιτισμού και της επικράτειας 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων για αυτονομία και ανθεκτικότητα 

• Δικτύωση με υπηρεσίες σχετικές με το σχέδιο ζωής των νέων 

 

 

 

Espaço “A Criança” (The Child) 
 

Χώρα Πορτογαλία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής Espaço “A Criança” (The Child) 

Κάτοχος της Πρακτικής Portuguese Council for Refugees (CPR)/ Πορτογαλικό συμβούλιο για τους 

πρόσφυγες 

http://cpr.pt/casa-de-acolhimento-para-criancas-refugiadas-cacr/


 

 

Βασικές Μεθοδολογίες -  Προσωπική / οικογενειακή παρέμβαση 

-  Κοινωνικοποίηση και ολοκλήρωση 

-  Δραστηριότητες κατάρτισης 

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Ο χώρος "A Criança" αποτελεί μέρος του Πορτογαλικού Συμβουλίου για τους 

Πρόσφυγες (CPR) που υποστηρίζει τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες σε όλες 

τις φάσεις της διαδικασίας ασύλου, υποδοχής και ενσωμάτωσης στην πορτογαλική 

κοινωνία. Αποστολή του είναι επίσης να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία υποδοχής για 

το θέμα των προσφύγων, να προωθήσει δραστηριότητες κατάρτισης, σεμινάρια και 

διεθνή συνέδρια σχετικά με το δικαίωμα ασύλου και τους πρόσφυγες. 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

Μέθοδος  

 

Στόχοι: 

Ο στόχος του χώρου "A Criança" είναι να προσφέρει ένα μοναδικό χώρο για 

κοινωνικοποίηση μεταξύ παιδιών με πολύ διαφορετική προέλευση, που διεγείρει τη 

θετική στάση απέναντι στις πολυπολιτισμικές διαφορές. 

Ενσωματώνεται στις δομημένες δραστηριότητες του Εκπαιδευτικού Έργου οι οποίες 

ευνοούν μια ανοικτή άποψη της κοινωνίας. Η πολυπολιτισμικότητα είναι το σύνθημα 

του χώρου μας. Δίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσληψη προσωπικού με βάση το 

ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για αυτά τα θέματα και έχουμε σήμερα εργαζόμενους 

από διαφορετικό υπόβαθρο. 

Αποστολή: 

Το "A Criança" είναι ένα εκπαιδευτικό και διαδραστικό έργο αφιερωμένο στην 

οικογένεια, ιδιαίτερα στα παιδιά, τα οποία ενθαρρύνονται να κοιτάξουν τον εαυτό 

τους, τους άλλους και τον κόσμο. Επιδιώκει να συνεισφέρει στην προετοιμασία 

ολοκληρωμένων ανθρώπινων οντοτήτων, ανοιχτών στα συναισθήματά τους, στις 

μεταξύ τους σχέσεις και στη φύση. 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή 

Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

http://cpr.pt/espaco-a-crianca/ 

http://cpr.pt/no-espaco-a-crianca-os-brinquedos-foram-ao-medico/ 

http://cpr.pt/cpr-assina-parecer-conjunto-sobre-a-estrategia-nacional-para-

os-direitos-da-crianca-endc/ 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Προωθείται μια θετική σχέση: 

Παιδιά 

Δημιούργησαν ένα σύστημα για τη διανομή χώρων και δραστηριοτήτων μεταξύ 

παιδιών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Η ομάδα "A Criança" γνωρίζει ότι οι 

θετικές σχέσεις βοηθούν τα παιδιά να αισθάνονται πολύτιμα, να απορροφούν 

καλύτερα τις εμπειρίες μάθησης και να συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους. 

 

Εκπαιδευτές παιδιών και μέλη της οικογένειας 

Είναι θεμελιώδεις λίθοι για την οικοδόμηση περιβαλλόντων που ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη και την ανάπτυξη των παιδιών. Για το λόγο αυτό, οι γονείς και οι κηδεμόνες 

έχουν στη διάθεσή τους διάφορες μορφές επαφής με την ομάδα "A Criança". 

http://cpr.pt/espaco-a-crianca/
http://cpr.pt/no-espaco-a-crianca-os-brinquedos-foram-ao-medico/
http://cpr.pt/cpr-assina-parecer-conjunto-sobre-a-estrategia-nacional-para-os-direitos-da-crianca-endc/
http://cpr.pt/cpr-assina-parecer-conjunto-sobre-a-estrategia-nacional-para-os-direitos-da-crianca-endc/


 

 

 

"Το Παιδί" και η Κοινότητα 

Επειδή πρόκειται για ανοιχτό χώρο για την κοινότητα, προσπαθούν να προσφέρουν 

στήριξη στις οικογένειες, μέσω ενημερωτικών συνόδων και εργαστηρίων, υπηρεσιών 

οικογενειακής υποστήριξης, οργάνωσης συμβαλλόμενων μερών κ.λπ. 

Please send the 

completed template to 

info@mexpert.se  

Please also send within 

the same mail high 

quality photos showing 

the best practise – 

copyright free.  

https://www.facebook.com/CrecheEspacoaCrianca/?rf=449709015228209 

 

 

Restaurant MEZZE 
 

Χώρα Πορτογαλία 

Τίτλος Καλής Πρακτικής Εστιατόριο MEZZE 

Κάτοχος της Πρακτικής Organization Pão a Pão  

Δώστε μία σύντομη 

περιγραφή της Καλής 

Πρακτικής  

(μέχρι 100  λέξεις) 

Το Mezze θυμίζει τραπέζι, το τραπέζι θυμίζει φαγητό, αλλά το  MEZZE  μπορεί να 

μεταφραστεί σε σνακ.  Ήταν το όνομα που επελέγη για ένα πρόγραμμα "ένταξης και 

ενσωμάτωσης", ειδικά για τις γυναίκες και τους νέους συριακούς πρόσφυγες που 

καλωσόρισε η Πορτογαλία, οι οποίοι τώρα θα διαχειριστούν ένα εστιατόριο με το 

όνομα "Mezze". 

Στόχοι Καλής Πρακτικής σε 

σχέση με το έργο Future 

Target: 

 

 

Αντίκτυπος στους 

πρόσφυγες 

 

Μέθοδος  

Τα «γεμάτα ιστορίες και πολλές ελπίδες για μια νέα ζωή» χέρια, δίνουν «σώμα και 

ψυχή» στο εστιατόριο MEZZE στη Λισαβόνα, το πρώτο στην Πορτογαλία που τελεί 

υπό την πλήρη διαχείριση μιας ομάδας συριακών προσφύγων υπό την καθοδήγηση 

του Associação Pão a Pão . 

Το έργο διαμορφώθηκε "για ένα χρόνο", λέει ο Francisca Gorjão Henriques, 

πρόεδρος του Συνδέσμου Pão a Pão, εξηγώντας ότι τα 15.000 ευρώ για το ξεκίνημα 

αυξήθηκαν μέσω της εκστρατείας crowdfunding που πραγματοποιήθηκε στο 

Διαδίκτυο. Άνοιξε το Σεπτέμβριο του 2018 και τώρα απασχολεί 15 πρόσφυγες. 

Η ιδέα, εξήγησε, ήταν η δημιουργία ενός εστιατορίου για την «ένταξη των προσφύγων 

από τη Μέση Ανατολή, όπου οι γυναίκες και οι νέοι, ειδικότερα, μπορούν να 

https://www.facebook.com/CrecheEspacoaCrianca/?rf=449709015228209


 

 

 εργαστούν και να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που έχουν ήδη, καθώς πολλοί από 

αυτούς ήδη γνωρίζουν πώς να μαγειρέψουν". 

Παρόλα αυτά, λαμβάνουν εκπαίδευση: «Βασικά, αποτιμάται η κληρονομιά που 

φέρνουν, παρέχοντας αυτή τη μετάδοση της κουλτούρας τους, η οποία δεν είναι τόσο 

γνωστή στη Λισαβόνα και την Πορτογαλία όπως θα περίμενε κανείς». 

Ήταν λόγω του ψωμιού όταν άρχισε να διαμορφώνεται η ιδέα του Mezze και 

ξεκίνησαν όλα αυτά μέσα από μια συζήτηση με μία φοιτήτρια αρχιτεκτονικής από τη 

Συρία, η οποία βρίσκεται στην Πορτογαλία κάτω από την πλατφόρμα υποστήριξης των 

συριακών φοιτητών του πρώην Προέδρου Jorge Sampaio. 

"Έμαθα ότι αυτό που της έλειπε περισσότερο από τη Συρία ήταν το ψωμί. Δεν υπάρχει 

αραβικό ψωμί προς πώληση στη Λισαβόνα και υπάρχουν πολύ λίγα εστιατόρια με 

κουζίνα Μέσης Ανατολής στην πρωτεύουσα και πιστεύαμε ότι υπάρχει κάτι που 

πρέπει να κάνουμε”, δήλωσε ο Francisca Henriques. 

Η μετάβαση στην ιδέα ότι να μοιράζεσαι πράγματα σε ένα κονό τραπέζι ήταν ο 

"ευκολότερος τρόπος να ενταχθούν και να καλωσοριστούν" ήταν ένα ακόμη βήμα. Στο 

Mezze, γίνεται αραβικό ψωμί και διάφορα σνακ και πιάτα όπως yalanji, fattoush, 

kibbeh, hummus ή μπακλαβάς. 

Η σελίδα "crowdfunding" εξήγησε ότι το έργο αναφέρει ότι οι Fatima, Mouna, 

Reem, Rafat, Luei και Shiraz έπρεπε να φύγουν από τη Συρία και είναι, όπως και 

άλλοι πρόσφυγες, "έτοιμοι να αρχίσουν να εργάζονται στο Μεζέ και να μοιράζονται 

την πλούσια γαστρονομία της Μέσης Ανατολής". 

Για περισσότερα/ Άμεσα 

Links για την Καλή 

Πρακτική.  

(επίσημη σελίδα, βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα) 

https://pt.euronews.com/2018/07/18/o-restaurante-sirio-de-lisboa-em-360 

https://www.timeout.pt/lisboa/pt/restaurantes/mezze 

 

Πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Πρακτική 

αυτή στην ένταξη των 

προσφύγων; 

Σύμφωνα με τον Francisca Henriques, υπάρχει χώρος στο εστιατόριο για 

«εργαστήρια» για γαστρονομία, χορό, γραφή και συζητήσεις. 

"Η σπουδαιότητα των εργαστηρίων για εμάς είναι πολύ μεγάλη, διότι επιτρέπει μια 

προσέγγιση και ένα διάλογο που είναι θεμελιώδη στοιχεία για τους ανθρώπους για να 

γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, έτσι ώστε οι πρόσφυγες που φθάνουν να μπορούν να 

συζητήσουν με την κοινότητα που τους καλωσορίζει», εξήγησε. 

Το Mezze λειτουργεί στην Arroios Market. Σε μια πρώτη φάση, θα υπάρχουν 15 

άτομα που εργάζονται στο εστιατόριο, μερικοί με πλήρες ωράριο, άλλοι με μερική 

απασχόληση, αλλά η ιδέα είναι να εξαπλωθεί το έργο σε άλλες κοινότητες, με άλλες 

ομάδες προσφύγων. 

Ο Σύνδεσμος Pão a Pão ιδρύθηκε για να υποστηρίξει τους πρόσφυγες και η ιδέα είναι 

να επαναπατριστούν αργότερα σε εστιατόρια σε όλη τη χώρα "κάθε φορά που υπάρχει 

μια ομάδα προσφύγων που μπορεί να εκτελέσει το έργο και όποτε υπάρχει μια 

κοινότητα που την καλωσορίζει". 

https://pt.euronews.com/2018/07/18/o-restaurante-sirio-de-lisboa-em-360
https://www.timeout.pt/lisboa/pt/restaurantes/mezze


 

 

Το Mezze είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε γυναίκες και νέους, που 

θεωρούνται «ομάδες κινδύνου», καθώς η πλειοψηφία «δεν έχει επαγγελματική 

εμπειρία, ενώ οι νέοι είχαν διακόψει τις σπουδές τους λόγω του πολέμου». Για το λόγο 

αυτό, πρόκειται για ένα έργο ενσωμάτωσης, αλλά ο κύριος στόχος είναι η ένταξη που 

επιδιώκεται μέσω της απασχολησιμότητας και μέσω της παράλληλης αξιοποίησης των 

δύο πολιτισμών, του πολιτισμού φιλοξενίας και του πολιτισμού που προσφέρεται από 

τους πρόσφυγες», υπογράμμισε ο σύνδεσμος. 

 

 

 

Αυτή η συλλογή ορισμένων πρακτικών που αναπτύσσονται στην Ευρώπη στοχεύει στη βελτίωση της 

κοινωνικής ένταξης των νεοαφιχθέντων προσφύγων, καθώς είναι ένα από τα σημερινά ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν πολλές χώρες σε καθημερινή βάση. Επίσης, εφαρμόζει διαφορετικά εργαλεία για να 

προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, τόσο με επίσημο όσο και ανεπίσημο τρόπο, 

που μπορεί να προσαρμοστεί τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους συνεργάτες, επικοινωνήστε μαζί 

τους άμεσα. 

Κοινοπραξία Έργου 
 

 

 

 


