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Εισαγωγή 

Ο οδηγός 

Αυτός ο «Οδηγός για εκπαιδευτές» απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτές όσο και σε 

ενδιαφερόμενους στην εκπαίδευση ενηλίκων που επιθυμούν να υποστηρίξουν τους 

εθελοντές για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων. Αυτός 

ο οδηγός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου MAV - Πολυδιάστατη εκπαίδευση 

ενηλίκων εθελοντών για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών - με την 

υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο 

«Οδηγός για εκπαιδευτές» είναι ένα από τα τρία βασικά προϊόντα του έργου MAV που 

προορίζονται για άμεση χρήση από εκπαιδευτές και δασκάλους στην εκπαίδευση 

ενηλίκων: 
 

Οδηγός για τους εκπαιδευτές του MAV - πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία, 

συστάσεις, μορφολογία. 

Εργαλειοθήκη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων MAV - εκπαιδευτικές ενότητες 

για την εκπαίδευση ενηλίκων εθελοντών 

Εργαλειοθήκη επικοινωνίας MAV - συστάσεις σχετικά με τον τρόπο διαφήμισης και 

επικοινωνίας εθελοντικών δραστηριοτήτων για την ένταξη των μεταναστών. 

 

Η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων πραγματοποιείται στη γειτονιά που ζουν. 

Εκτός από τις κυβερνητικές και δημοτικές δραστηριότητες ένταξης και τα προγράμματα 

καθοδήγησης, η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ένταξη νέων 

μεταναστών. 
 

Η Πολυδιάστατη εκπαίδευση ενηλίκων εθελοντών για την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης 

των μεταναστών (MAV) υποστηρίζει και καταρτίζει τους εθελοντές ως μέντορες για τους 

μετανάστες, υποστηρίζοντας τους στην επαγγελματική και κοινωνική ένταξη τους. Ο 

ιδιαίτερος στόχος του MAV είναι να παρακινήσει και να εκπαιδεύσει τους ίδιους τους 

μετανάστες για να υπηρετήσουν ως εθελοντές. Ο επιτυχημένος εθελοντισμός χρειάζεται 

κατάρτιση και εκπαίδευση. 
 

Το MAV θα εκπαιδεύσει και θα παρακινήσει εθελοντές μετανάστες και άλλους που θα 

ενεργούν ως μέντορες για άλλους μετανάστες. Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν πολύ 

ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και θα μοιραστούν τις δικές 

τους γνώσεις, εμπειρίες, ιδέες και ερωτήσεις σχετικές με το θέμα ενισχύοντας έτσι την 

μάθηση μέσω ομότιμων ομάδων. 
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Για την παρακίνηση ατόμων ώστε να γίνουν εκπαιδευτές ή μέντορες, πρέπει να 

υπάρχει κάτι που θα κερδίσουν – το MAV θα δώσει κάτι σε όλους τους 

εμπλεκόμενους: 

 
 

Ο οδηγός για τους εκπαιδευτές που παρακινούν τους ενήλικες εθελοντές 

μετανάστες που προωθούν τη μάθηση άλλων μεταναστών είναι ένα από τα 

προϊόντα του έργου MAV, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης ένα πακέτο 

εκπαίδευσης στο διαδίκτυο για εθελοντές και εργαλεία επικοινωνίας και 

ενεργοποίησης κινήτρου. 
 

Προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη των μεταναστών, θα 

συμμετάσχουν φορείς όπως επαγγελματίες, εκπαιδευτές και φορείς χάραξης 

πολιτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων που εργάζονται με μετανάστες. Το MAV 

στοχεύει να αυξήσει την πρόοδο της ένταξης των μεταναστών και των 

προσφύγων, να διασφαλίσει το μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον των μεταναστών για 

εθελοντισμό, να προωθήσει τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου και να 

παραδώσει προϊόντα που είναι κατάλληλα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
 

Συνοπτικά, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη εθελοντών που θα 

χρησιμεύσουν ως σύντροφοι ή μέντορες για τους μετανάστες, ενθαρρύνοντας την 

ενσωμάτωση ως μια διαδικασία που ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία. Ένας βασικός 

στόχος του έργου είναι να σχεδιαστεί ένα πρακτικό εγχειρίδιο εργαλείων μάθησης 

για τους εκπαιδευτές ώστε να αυτο-εκπαιδεύονται και να καταρτίζουν άλλους 

εθελοντές. Αυτό θα συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών και θα διευκολύνει τη διαδικασία μετάβασης μεταξύ της 

άφιξης των μεταναστών και της εισόδου στην τοπική αγορά εργασίας της χώρας 

υποδοχής. Οι εκπαιδευτές και, με τη σειρά τους, οι εθελοντές, θα βοηθήσουν τους 

νεοεισερχόμενους μετανάστες να ενταχθούν αποτελεσματικά στη χώρα υποδοχής 
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τους και με αυτό τον τρόπο θα συμβάλουν στη δημιουργία κοινωνιών χωρίς 

αποκλεισμούς. 
 

Κατά συνέπεια, ο Οδηγός αυτός προτείνει τα θεμελιώδη στοιχεία μιας διαδικασίας 

κατάρτισης για τη συμμετοχή των εθελοντών μεταναστών ως μέντορες άλλων 

μεταναστών. Αυτοί οι μέντορες θα λειτουργήσουν ως παράγοντες 

πολλαπλασιασμού στις τοπικές κοινότητες μεταναστών για την αύξηση της 

κοινωνικής και εργασιακής ένταξης σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

προοπτική. Οι εκπαιδευτές και οι εθελοντές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα 

συμβάλουν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών για να επηρεάσουν θετικά την 

ένταξη και τη συμπερίληψη των μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους, 

προωθώντας την πολιτιστική συμφιλίωση και την επαγγελματική εκπαίδευση σε 

ένα πολυπολιτισμικό και διαπολιτισμικό πλαίσιο. 

 

Ανάπτυξη του οδηγού 

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι στρατηγικές και τα περιεχόμενα που πρέπει 

να περιέχει ο οδηγός εκπαίδευσης, κάθε εταίρος του προγράμματος MAV επέλεξε 

έναν αριθμό εγχώριων και διεθνών εμπειρογνωμόνων σε διάφορους τομείς 

υπηρεσιών μεταναστών, όπως συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς στην ενσωμάτωση των μεταναστών και εκπαιδευτές που εργάζονται 

στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επιλέχθηκαν εβδομήντα δύο εγχώριοι 

εμπειρογνώμονες και είκοσι διεθνείς ειδικοί, συνολικά ενενήντα δύο 

επαγγελματίες: σε καθέναν από αυτούς απεστάλη ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 

περιλάμβανε τα κύρια θέματα σχεδιασμού και λειτουργίας που εντοπίστηκαν από 

το σχέδιο. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου 2017 και 

συγκεντρώθηκαν περίπου στις 17 Ιανουαρίου 2018. 
 

Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε πέντε διαφορετικά μέρη, τα οποία εστιάζονταν 

σε ένα συγκεκριμένο θέμα: 
 

1. Οι στόχοι του Οδηγού εστίασαν σε ποιους στόχους θα έπρεπε να έχει ο Οδηγός. 

2. Το περιεχόμενο του Οδηγού, με στόχο να επισημανθεί ποιο θα πρέπει να είναι 

το μαθησιακό περιεχόμενο του Οδηγού 

3. Οι στρατηγικές μάθησης του Οδηγού, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 

στρατηγικών κινήτρων και στην ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και ιδεών. 

4. Το σύστημα αξιολόγησης του Οδηγού, με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος 

για την επικύρωση των δεξιοτήτων των μεταναστών και των μεταναστών 

εθελοντών. 
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5. Πρόσθετες παρατηρήσεις, οι οποίες ενθάρρυναν τους εμπειρογνώμονες να 

εκφράσουν τις απόψεις τους και τις ιδέες τους για πρόσθετα θέματα που πρέπει 

να συμπεριληφθούν στον Οδηγό. 
 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν και συναθροίστηκαν με σκοπό να εκτιμηθεί η 

σημαντικότητα σε ποσοστιαία βάση για κάθε θέμα που πρέπει να περιλαμβάνεται 

στον Οδηγό. Η ακόλουθη ανάλυση της έρευνας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη αυτού του Οδηγού. 
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Γιατί να χρησιμοποιήσετε το μάθημα εκπαίδευσης MAV; 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μετανάστες εθελοντές, το οποίο θα 
προσφερθεί από εκπαιδευτές με εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα πρέπει 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεταναστών και να λαμβάνει επίσης υπόψη 
τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ομάδων μεταναστών και την αλληλεπίδρασή 
τους με τον ντόπιο πληθυσμό στην κοινωνία υποδοχής. Το μάθημα στοχεύει 
επίσης να μεταμορφώσει τους μετανάστες σε ενεργούς παράγοντες μιας 
σύγχρονης και συμμετοχικής κοινωνίας και να διαχειριστεί τη μεταφορά γνώσης 
μέσω μιας συνολικής ολιστικής προσέγγισης. 
 

Στόχοι εκπαίδευσης 

Ο πρώτος στόχος (βλ. Διάγραμμα 1), με βάση την ανάλυση του ερωτηματολογίου 
εμπειρογνωμόνων του MAV, επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση, αυτοεκτίμηση, τα 
κίνητρα και τη συμμετοχή, ώστε οι εθελοντές να μπορούν να μεταφέρουν 
αποτελεσματικά την ενέργεια, τον ενθουσιασμό και την ευαισθητοποίηση των 
μεταναστών που συμμετέχουν στη διαδικασία. 
 

Ο πρώτος στόχος του μαθήματος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της 
αυτοεκτίμησης και της κινητοποίησης των ενηλίκων εθελοντών μεταναστών. Αυτοί 
οι εθελοντές, βοηθούμενοι από έναν εκπαιδευτή / μέντορα, θα μάθουν τεχνικές 
αυτοπεποίθησης και δεξιότητες που θα επιτρέψουν και θα στηρίξουν την 
προσωπική ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτές θα παράσχουν στους εκπαιδευόμενους τη 
δυνατότητα να προβληματιστούν και να κατανοήσουν καλύτερα τους εαυτούς τους 
και τους άλλους. Οι εθελοντές θα μάθουν τις δεξιότητες διδασκαλίας που θα 
χρειαστούν για να διευκολύνουν τη διδασκαλία άλλων μεταναστών. 

 

Ο δεύτερος στόχος είναι να αναπτυχθούν οι ικανότητες των μεντόρων των 
μεταναστών ώστε να μπορούν να ενεργούν εντός των τοπικών κοινοτήτων 
μεταναστών για την αύξηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης. 
Επιπλέον, η κατάρτιση αυτών των εθελοντών θα μπορούσε να προωθήσει ορθές 
πρακτικές για να επηρεάσει θετικά την ένταξη των μεταναστών στις χώρες 
υποδοχής τους. Οι εθελοντές μετανάστες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέσο 
πολιτιστικής συμφιλίωση και κατάρτισης των νέων μεταναστών σε ένα 
πολυπολιτισμικό και διαπολιτισμικό πλαίσιο. 
 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτές θα βοηθήσουν στην υποστήριξη της κοινωνικής 
συμμετοχής των εθελοντών, θα ενισχύσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους και 
τις γλωσσικές τους γνώσεις της στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, θα αναπτύξουν 
μια επιχειρηματική στάση και θα δημιουργήσουν σαφείς στρατηγικές για την ένταξη 
τους στην αγορά εργασίας. 
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Διάγραμμα 1 

 

Οι ομάδες μεταναστών που στοχεύει το MAV 
Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων εντόπισαν συγκεκριμένα τρεις ομάδες-στόχου 

μεταναστών1 και προσφύγω2 που θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν ως εθελοντές 

(βλ. Διάγραμμα 2): 
 

                                            
 

 
1 Επιλέξαμε να μην συμπεριληφθεί η τέταρτη ομάδα μεταναστών, ασυνόδευτοι ανήλικοι, η οποία ήταν παρούσα 

στο ερωτηματολόγιο, επειδή αρκετοί εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι τα παιδιά απαιτούν μια εντελώς 

διαφορετική προσέγγιση για μάθηση και ξεπερνά το πεδίο εφαρμογής και το πεδίο δράσης του έργου MAV, για 

την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων σε ενήλικες που επιθυμούν να υπηρετήσουν ως εθελοντές για την προώθηση 

της ένταξης των μεταναστών. 

2 Για το έργο MAV χρησιμοποιήθηκε ο ορισμός του πρόσφυγα σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης των 
Ηνωμένων Εθνών, βλ: http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-
refugees-its-1967-protocol.html  
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Ποιοι συγκεκριμένοι στόχοι πρέπει να έχει ο οδηγός για το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διεξάγουν οι εθελοντές μετανάστες; 

Να ενισχυθεί η ενδυνάμωση, η 
αυτοεκτίμηση και τα κίνητρα 
των εθελοντών μεταναστών και 
η συνειδητοποίηση της 
κοινωνικής σημασίας του 
ρόλου τους

Αύξηση της ευαισθητοποίησης 
των εθελοντών των 
μεταναστών σχετικά με τη δομή 
των μαθησιακών διαδικασιών 
και των τεχνικών κινητοποίησης

http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
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• γυναίκες μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίες θα διδαχθούν πώς να 

επωφεληθούν από τη νομική προστασία για την ενδοοικογενειακή βία, να 

βελτιώσουν την αυτογνωσία τους και την κοινωνική τους ανάπτυξη και να 

ενισχύσουν την επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών (ιδίως για τις 

ανύπαντρες μητέρες). Επιπλέον, θα μπορούσαν να προωθήσουν την 

κοινωνικοποίηση των γυναικών που δεν έχουν προοπτικές απασχόλησης στο 

πλαίσιο των οικογενειακών τους δομών και / ή (συχνά) είναι θύματα βίας και / ή 

σεξουαλικής κακοποίησης; 

• μετανάστες πρώτης γενιάς και πρόσφυγες πιθανότατα να επωφεληθούν 

καθοδήγησης από τους εθελοντές, καθώς θα τους βοηθήσουν να μάθουν 

άπταιστα τη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους και πώς να προσανατολιστούν 

και να κοινωνικοποιηθούν στο εργασιακό περιβάλλον της χώρας υποδοχής3. 

Ωστόσο, ορισμένοι μπορεί να έχουν επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες για να 

ενεργούν ως μέντορες. 

• μετανάστες δεύτερης γενιάς, οι οποίοι θα αποκτήσουν αυξημένες γνώσεις 

σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες, τα πολιτικά τους δικαιώματα, 

τη βάση κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής, την ιδιότητα του πολίτη και την 

περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. 

 

Ο όρος "ένταξη των μεταναστών" στο πλαίσιο αυτού του οδηγού περιλαμβάνει 

τους τακτικούς μετανάστες και τους πρόσφυγες με νόμιμη κατοικία και 

μακροπρόθεσμες προοπτικές στις χώρες υποδοχής τους. Η μεθοδολογία και η 

κατάρτιση του MAV είναι επίσης κατάλληλες για τους παράτυπους μετανάστες 

και τους πρόσφυγες με επικουρική προστασία. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι 

δύο ομάδες, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν περιορισμένα 

δικαιώματα παραμονής και υπόκεινται σε απέλαση ή εντολή να φύγουν. Αυτό 

περιορίζει τα μελλοντικά και προσωπικά τους κίνητρα για μεσοπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη ένταξη. 

                                            
 

 

3 Η έννοια της δεύτερης γενιάς υποδηλώνει ότι είναι απόγονοι μεταναστών (πρώτης γενιάς), αλλά δεν έχουν οι 
ίδιοι μια κυριολεκτική εμπειρία μετανάστευσης. Έτσι, η έκφραση της δεύτερης γενιάς συνήθως ορίζει τα άτομα 
που γεννήθηκαν πραγματικά στη χώρα μετανάστευσης ή εκείνα που μετανάστευσαν με τους γονείς τους σε 
πολύ νεαρή ηλικία ή σύμφωνα με την ηλικία έναρξης της σχολικής φοίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την πρώτη / δεύτερη γενιά μεταναστών μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-

_a_statistical_overview 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
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Διάγραμμα 2 
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Υποκίνηση εθελοντών ενηλίκων για την υποστήριξη της 
ένταξης των μεταναστών 
 

Προκειμένου να προωθηθεί η αποτελεσματική συμμετοχή των εθελοντών 

μεταναστών, οι εταίροι ανέπτυξαν την ακόλουθη στρατηγική κινήτρων, σκοπός της 

οποίας είναι να υποστηρίξει έναν αυξανόμενο αριθμό μεταναστών να αναλάβουν 

δράση και, με τη βοήθειά τους, να παράσχουν καλύτερη υποστήριξη στους νέους 

μετανάστες. 
 

Προκειμένου να ενισχυθούν τα κίνητρα των εθελοντών, το πρώτο που πρέπει να 

γίνει είναι η συνειδητοποίηση των αναγκών που έχουν οι διάφορες ομάδες και τι 

τις παροτρύνει: αυτό είναι το κλειδί για το σχεδιασμό στρατηγικών κινήτρων. Στον 

εθελοντισμό, ειδικά όσον αφορά τους μετανάστες, η επικοινωνία, η ενδυνάμωση, 

οι υλικές και ηθικές ανταμοιβές διαδραματίζουν βασικούς ρόλους σε οποιαδήποτε 

στρατηγική κινητοποίησης. 
 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους εταίρους του έργου δείχνουν ότι ορισμένοι 

μετανάστες θεωρούν την εθελοντική εργασία ως μια οδό για τη βελτίωση των 

ευκαιριών τους για εργασία και, για εκείνους που αισθάνονται κοινωνικά 

απομονωμένοι λόγω των ασταθών τους συνθηκών, ο εθελοντισμός είναι ένας 

χρήσιμος τρόπος για να επιτευχθεί βελτίωση της κοινωνικής τους ένταξης στην 

τοπική κοινότητα. 
 

Μια στρατηγική κινητοποίησης θα πρέπει να λάβει υπόψη την πολύπλοκη 

κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι 

δυσκολίες επικοινωνίας, η πολιτιστική προσαρμογή και η πρόσβαση σε 

πληροφορίες για ευκαιρίες απασχόλησης είναι όλες προκλήσεις που θα 

μπορούσαν να λυθούν με την υποστήριξη των εθελοντών μεταναστών. 

 

Οι εταίροι του έργου, με τη διεξαγωγή εκτεταμένης έρευνας, διαπίστωσαν ότι τα 

πιο κοινά κίνητρα για εθελοντές μετανάστες είναι: 
 

• κοινωνικές, ανθρωπιστικές και θρησκευτικές αξίες οι οποίες, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, αποτελούν θεμελιώδη κίνητρα για ορισμένους εθελοντές 

μετανάστες, διότι ενδιαφέρονται για μια δίκαιη και ίση κοινωνία. Πιστεύουν ότι οι 

μετανάστες αντιμετωπίζονται άδικα στις χώρες υποδοχής τους και ελπίζουν ότι θα 

βελτιώσουν την ευημερία των μεταναστών προβαίνοντας σε δραστηριότητες 

εθελοντισμού - ζητούν επίσης ευγνωμοσύνη και αναγνώριση ως απάντηση στο 

εθελοντικό τους έργο, 
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• προώθηση μιας θετικής εικόνας των κοινοτήτων των μεταναστών και της πατρίδας 

τους ως απάντηση στην αυξανόμενη διάθεση διακρίσεων και ρατσισμού σε 

ορισμένες δυτικές χώρες. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια έχουν 

αυξήσει τις εθνικές εντάσεις και προκάλεσαν αρνητικές στάσεις απέναντι στους 

μετανάστες και για τους λόγους αυτούς οι μετανάστες συμμετέχουν σε εθελοντική 

εργασία ως τρόπος προστασίας της συλλογικής αυτοεκτίμησης τους, καθώς 

θεωρούνται καλοί πολίτες, 
 

• προσωπική εμπειρία ως μετανάστες. Λόγω μιας προβληματικής αρχικής περιόδου 

στη χώρα υποδοχής, η οποία χαρακτηρίζεται από περιορισμένη πρόσβαση σε 

σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές υπηρεσίες, τις πολιτιστικές πρακτικές 

και την απασχόληση, οι εθελοντές μετανάστες μπορούν να κινητοποιηθούν από 

αυτές τις προσωπικές εμπειρίες και να βοηθήσουν τους νέους μετανάστες που 

έχουν κακές γλωσσικές δεξιότητες με πληροφορίες και συμβουλές, 
 

• η οικοδόμηση νέων σχέσεων αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την πλειοψηφία των 

μεταναστών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες διαβίωσης σε ξένη χώρα χωρίς 

εκτεταμένο δίκτυο φίλων και συγγενών. 
 

• η αυτο-ανάπτυξη είναι επίσης σημαντική διότι, μέσω του εθελοντισμού, οι 

μετανάστες μπορούν να μάθουν νέες δεξιότητες και να αποκτήσουν νέα 

προσόντα. Οι μετανάστες πρέπει να αναγνωρίσουν αυτές τις δραστηριότητες ως 

μια μορφή ανάπτυξης για τον εαυτό τους και ως μέσο για την απόκτηση γνώσης. 
 

• ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης: επειδή οι μετανάστες, οι οποίοι είναι 

συχνά υποαπασχολούμενοι στις χώρες υποδοχής, μπορούν να θεωρούν τον 

εθελοντισμό ως ευκαιρία για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Επιπλέον, οι 

εθελοντικές δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι μετανάστες μπορούν να 

συμβάλουν στη μείωση των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν στην αγορά 

εργασίας. 
 

Αυτά τα σημεία δείχνουν ότι οποιαδήποτε στρατηγική κινητοποίησης, που 

εφαρμόζεται από τους εκπαιδευτές του προγράμματος, θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες τεχνικές: 
 

• Δημιουργία συνειδητοποίησης του τρόπου με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν 

και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ζητούν ενεργά 

από τους μετανάστες να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες, 

αποδεικνύοντας ότι μπορούν να συμβάλουν με χρήσιμο τρόπο. 
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• Χρησιμοποίηση εμπειριών πρώην εθελοντών για να τους παρακινήσει ώστε να 

καταλάβουν πώς μπορούν να τους βοηθήσουν να αισθάνονται περισσότερο σαν 

στο σπίτι τους, να οικοδομήσουν νέες σχέσεις με τη δική τους κοινότητα και να 

αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες για να βρουν δουλειά. 
 

• έναρξη και διατήρηση καλής επικοινωνίας για τη διατήρηση του κινήτρου των 

εθελοντών μεταναστών για εθελοντική εργασία. Οι εκπαιδευτές πρέπει να 

επικοινωνούν με εθελοντές, διασφαλίζοντας ότι κατανοούν τι αναμένεται από 

αυτούς, χωρίς να ξεχνούν να ακούσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

μεταναστών. Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι προσιτοί και διαθέσιμοι για να 

μιλήσουν με τους εθελοντές. 
 

• να εμπνέει τους εθελοντές μετανάστες, μοιράζοντας ιστορίες επιτυχίας από όλες 

τις χώρες των εταίρων, όπως παρουσιάζεται στο τμήμα καλών πρακτικών του 

παρόντος οδηγού ή από τις προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτών. 
 

• να αναγνωρίζει τη διαφορά που μπορούν να κάνουν, δείχνοντας στους μετανάστες 

τι μπορεί να επιτευχθεί μετά από μια μακρά περίοδο σκληρής δουλειάς. Οι 

εκπαιδευτές θα πρέπει να οργανώσουν συναντήσεις για να περιγράψουν και να 

συνοψίσουν την πρόοδο των εθελοντικών έργων και να δώσουν στους εθελοντές 

τη δυνατότητα να δουν τη διαφορά που έχουν κάνει (και να δείξουν κάποια 

εκτίμηση για το τι έχουν κάνει). 
 

• να βοηθήσει τους εθελοντές να αναπτύξουν νέες δεξιότητες παρέχοντάς τους νέες 

εμπειρίες και δεξιότητες που με τη σειρά τους θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για 

την αναζήτηση θέσεων εργασίας στη χώρα υποδοχής. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει 

να διδάσκουν τους εθελοντές με βάση τη δική τους τεχνογνωσία και εμπειρία όσο 

το δυνατόν περισσότερο, αλλά και να τους εξηγούν πώς μπορεί το MAV να 

βοηθήσει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
 

• να κάνουν τους μετανάστες να αισθάνονται κοινωνικά εμπλεκόμενοι και 

συνδεδεμένοι με το να επικοινωνούν με εθελοντές και αρχές αυτοπροσώπως και 

διαδικτυακά. Αυτό το είδος υποστήριξης είναι θεμελιώδες για την ένταξη των 

εθελοντών και των νέων μεταναστών στην κοινότητα γενικότερα. Οι εκπαιδευτές 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 

προωθήσουν το έργο των εθελοντών και για να αποκτήσουν ευρύτερη 

αναγνώριση. 
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Πώς να προετοιμαστείτε ως εκπαιδευτής για τη δική σας 
κατάρτιση στο MAV 
 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι διαδικασίες μάθησης και οι ενέργειες για την 

ενδυνάμωση της ένταξης των μεταναστών ώστε να παρέχουν μια δομή που θα 

διαμορφώσει την εκπαίδευση των εθελοντών ενηλίκων. 
 

Οι εκπαιδευτές θα μεταφέρουν σε εθελοντές τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει 

μέσω της προσωπικής τους εμπειρίας και του εκπαιδευτικού ή εργασιακού τους 

περιβάλλοντος. Αυτή η ενότητα του Οδηγού παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για 

τους εκπαιδευτές σχετικά με το είδος των δεξιοτήτων και των γνώσεων που πρέπει 

να μεταφερθούν στους εθελοντές και με τη σειρά τους στους μετανάστες. Το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τις ενότητες μπορεί να βρεθεί στο πακέτο εργαλείων 

κατάρτισης ενηλίκων MAV. 
 

Ποιες γνώσεις χρειάζονται οι εθελοντές; 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος (που αντικατοπτρίζονται σε αυτόν τον οδηγό) 

χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: γνωστικές και μεταγνωστικές. Στην πρώτη, το 

μάθημα πληροφόρησης, τα περιεχόμενα παρέχουν μια προοπτική πληροφόρησης 

σχετικά με τη γνώση και τη μεταφορά εκπαιδευτικών εργαλείων από εκπαιδευτές 

σε εθελοντές. Αυτή η υποενότητα απαντά στην ερώτηση Τι πρέπει να γνωρίζουν 

οι εθελοντές; ή Ποιες πληροφορίες πρέπει να γνωρίζουν οι εθελοντές. 

Περιλαμβάνει: 
 

• γνωστικά μέσα που στοχεύουν στο να προτρέψουν τους εκπαιδευτές να παρέχουν 

σε εθελοντές, και με τη σειρά τους στους νέους μετανάστες, πληροφορίες σχετικά 

με τις κοινωνικές και επαγγελματικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους 

μετανάστες στις χώρες υποδοχής 

 

• Συγκεντρωτική ανάλυση των μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους, 

συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσφατου ιστορικού και της σημερινής κατάστασης 

όσον αφορά τη μετανάστευση σε κάθε μία από τις χώρες των εταίρων. Αυτό 

περιλαμβάνει τις πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας, την έννοια της 

μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής, τις διαδικασίες υπηκοότητας στη χώρα 

υποδοχής και τους πιθανούς περιορισμούς λόγω των ποσοστώσεων 

μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής. 

 

• γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και θέματα 

ενσωμάτωσης στη χώρα υποδοχής. Οι μετανάστες πρέπει να ενημερώνονται για 



OER GUIDE FOR TRAINERS - Methods and recommendations  
to motivate adult migrant volunteers promoting the learning of other migrants 
 

 

  

- 18 - 

τις συγκρούσεις και τις διαφωνίες που θα μπορούσαν να προκύψουν μεταξύ 

διαφορετικών κοινοτήτων μεταναστών ή μεταξύ μεταναστών και αυτοχθόνων 

πληθυσμών. 

 

• πληροφορίες για τις πολιτικές εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των πιθανών συμπράξεων μεταναστών 

με τοπικούς φορείς. 

 

• γνώση της νομοθεσίας για την ένταξη, τη μετανάστευση και το άσυλο στις χώρες 

υποδοχής · 

 

• πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και τα επαγγελματικά προγράμματα και την 

πρόσβαση στην εθνική αγορά εργασίας · 

 

• Παροχή βοήθειας για την απόκτηση αριθμών ασφάλισης και τραπεζικών 

λογαριασμών και για την προσαρμογή των προσόντων τους στο εργασιακό 

περιβάλλον των χωρών υποδοχής. 

 

• να βοηθήσει τους εθελοντές να βρουν αξιοπρεπή διαμονή για τους μετανάστες. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να παρέχουν στους νεοεισερχόμενους 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα έχουν πρόσβαση στην τοπική 

αγορά στέγασης και βοήθεια για να κατανοήσουν τον τρόπο εγγραφής τους για 

κοινωνικές κατοικίες. 

 

• Βοήθεια σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία. 

(Βλ. Δίαγραμμα 3) 
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Διάγραμμα 3 

 
 

Η δεύτερη υποκατηγορία έχει ως στόχο να απαντήσει στην ερώτηση: Τι είδους 

ικανότητες πρέπει να αποκτήσουν οι εθελοντές σε όλη την εμπειρία του MAV; και 

θα επικεντρωθεί στις ικανότητες και την τεχνογνωσία που θα αποκτήσουν οι 

εθελοντές στο τέλος αυτού του έργου. Αυτές οι ικανότητες θα περιλαμβάνουν (βλ. 

επίσης το διάγραμμα 4): 

 

• Τεχνικές και βασικά εργαλεία για τη μικρο-επιχειρηματικότητα, προωθώντας τις 

δυνατότητες πολλαπλών στόχων (βλ. Επόμενο τμήμα). 

 

• τις μεθόδους και τα μέσα που παρέχουν οι εκπαιδευτές στους εθελοντές για να 

τους βοηθήσουν να έρθουν σε επαφή με κέντρα υγειονομικής περίθαλψης, 

υπηρεσίες απασχόλησης μεταναστών και το σύστημα εργασίας της χώρας 

υποδοχής  

 

• τον εξοπλισμό εκπαιδευτών με γλωσσικές δεξιότητες και μαθήματα αγωγής του 

πολίτη για τους εθελοντές και τους μετανάστες. 
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για τους μετανάστες στις χώρες υποδοχής πρέπει να περιλαμβάνει:

Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης
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γλώσσας και πολιτικής αγωγής 
για μετανάστες
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Διάγραμμα 4 

 
 

• στρατηγικές για τους τρόπους κοινωνικής ενσωμάτωσης στην ευρύτερη γειτονιά ή 

την τοπική κοινότητα στη χώρα υποδοχής. 
 

• βελτίωση της επικοινωνίας των εθελοντών και των δεξιοτήτων Η.Υ · 
 

• την καλλιέργεια της ικανότητας των εθελοντών να διαχειρίζονται ομάδες και να 

τους βοηθούν να επιτύχουν ένα καλό επίπεδο κινητοποίησης. 
 

• βοήθεια στους εθελοντές να γίνουν σύντροφοι γλωσσών που βοηθούν τους 

μετανάστες να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και την αγγλική γλώσσα. 
 

• να ηγούνται τάξεις στις οποίες οι εθελοντές μιλούν με άλλους μετανάστες και 

προωθούν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των νεοεισερχομένων μέσω της 

διδασκαλίας γλωσσών. 
 

• πώς να αλληλοεπιδράσουν με τις αρχές στις χώρες υποδοχής. 
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Η επιλογή της ενίσχυσης των μεταναστών για την κατάρτιση άλλων 
μεταναστών ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της 

ολοκλήρωσης. Με βάση την εμπειρία σας, ποιες δεξιότητες πρέπει 
να έχουν οι εθελοντές μεταναστών;

a) Ικανότητες Επικοινωνίας

b) Ικανότητα διαχείρισης 
ομάδων 

c) Γνώση ζητημάτων 
ενσωμάτωσης

d) Γνώση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι 
μετανάστες στη χώρα υποδοχής
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H μεθοδολογία MAV 
  

Επισκόπηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας και των  στρατηγικών 

μάθησης  

  

Το έργο MAV θα προτείνει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό εργαλείο σε ενήλικες 

εθελοντές προς πιλοτική εφαρμογή. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αξιοποιήσει 

δε, τις αρχές και τις μεθόδους της Μη Τυπικής Μάθησης δίνοντας έμφαση στις 

Στρατηγικές Κινήτρων. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πολύ ενεργό ρόλο στην 

διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, συμμετέχοντας ενεργά με την 

κατάθεση των γνώσεων που έχουν αποκτήσει, των προσωπικών βιωμάτων, των 

ιδεών τους και των αποριών τους αναφορικά με τους στόχους του έργου συνολικά. 

Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες θα ποικίλουν και θα επιλέγονται σε συνεργασία με 

τους εκπαιδευόμενους ώστε να συνδυάζουν θεωρία και πράξη σε αγαστή 

αρμονία.   

 

Επιπρόσθετα, οι στρατηγικές μάθησης θα επιλέγονται από τους εκπαιδευτές με 

γνώμονα την παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας μη τυπικής μάθησης που θα 

κινείται στους εξής άξονες (ή αλλιώς έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά): 

 

• Την ομότιμη διαδικασία μάθησης και την διάθεση υλικού μέσα στην ομάδα 

• Την χρήση και αξιοποίηση υλικού αναπλαισιωμένου πολιτισμικά ως προς το 

περιεχόμενο ώστε να αντανακλά τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 

συγκείμενου της χώρας υποδοχής και εταίρου του έργου 

• Την χρήση στρατηγικών και τεχνικών οι οποίες να κινητοποιούν την γνωστική και 

την συναισθηματική εμπλοκή των εκπαιδευομένων εθελοντών, ώστε να 

διατηρήσουν ζωηρό το ενδιαφέρον συμμετοχής 

• Την επικοινωνία και συνεργασία με τους φορείς μεταναστών ώστε να 

εξασφαλίσουν την συμμετοχή του στο πρόγραμμα 

  

Οι Εκπαιδευτές οφείλουν να εγγυηθούν την πρόθεση του έργου να προωθήσει τον 

εθελοντισμό όχι ως άμισθη εργασία αλλά ως πράξη ενεργού πολιτειότητας (Δείτε 

το Διάγραμμα 5). 
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Εκπαιδευτική Μεθοδολογία με αξιοποίηση της μεθοδολογίας Προσέγγιση-

Ενδυνάμωση – Διαφορετικότητα (OED)  

  

Οι εταίροι του έργου MAV εφορμούν την έμπνευση τους από τις αρχές της 

μεθοδολογίας  OED (Προσέγγιση, Ενδυνάμωση, Διαφορετικότητα), (ΕΑΕΑ, 

2016), η οποία προσφέρει μια συνολική προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης 

στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς υπερασπίζεται εκείνες τις μεθόδους που 

συμβάλουν στην ενδυνάμωση των εμπλεκομένων, τον σεβασμό στην 

διαφορετικότητα και την ενεργό συμμετοχή και ενημέρωση των ομάδων 

αναφοράς, στη δική μας περίπτωση των μεταναστών ως εθελοντών μεντόρων 

ενσωμάτωσης των νεοεισερχόμενων.  

  

Η μεθοδολογία OED ως ολοκληρωμένο πλαίσιο έχει ακριβώς διαμορφωθεί για να 

καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 

της καθημερινότητας τους συνεργαζόμενοι με μη προνομιούχες ομάδες, όπως 

μετανάστες και πρόσφυγες. Η μεθοδολογία OED προτείνει πρακτικές και εργαλεία 

τα οποία συγκεντρώθηκαν και επιλέχτηκαν από τους φορείς και τους 

εμπειρογνώμονες του έργου OED (δες: www.oed-network.eu) μετά από 

εμπεριστατωμένη έρευνα και εμπειρική καταγραφή. Οι βασικοί στόχοι της 

μεθοδολογίας OED είναι: 

  

• Να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων να χρησιμοποιούν συνεκτικές και 

συμμετοχικές στρατηγικές μάθησης, ώστε να κινητοποιήσουν όσους βρίσκονται ή 

αισθάνονται στο περιθώριο να εμπλακούν σε διαδικασίες μάθησης και οι οποίοι σε 

άλλη περίπτωση θα παρέμειναν σε κοινωνικό αποκλεισμό 

• Να βοηθήσουν τους εθελοντές στην εκπαίδευση ενηλίκων να καλλιεργήσουν 

μια  ευρύτερη ετερογενή οπτική της εργασίας τους ώστε να διαμορφώσουν ένα 

μαθησιακό πλαίσιο που να αποτυπώνει δυναμικά τις προσδοκίες και τα 

ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων    

  

Η μεθοδολογία OED είναι συμβατή με τους στόχους και τις επιδιώξεις των 

εκπαιδευτών που εργάζονται στο πεδίο του κοινωνικού αποκλεισμού και των 

περιθωριακών  ομάδων και ατόμων. Αποτελεί την ολοκληρωμένη πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΕΑ) και έχει ήδη εφαρμοστεί σε 

περιβάλλοντα μάθησης και σε περιπτώσεις μάθησης μεταξύ ομοτίμων. Το 

μαθησιακό πλαίσιο που διαμορφώνεται στη βάση των αρχών της OED συνάδει με 

τις πολιτικές συμπερίληψης και κατ’ επέκταση με τις πολιτικές ενσωμάτωσης των 

μεταναστών εκείνων που αναγνωρίζουν την ανάγκη πολιτειακής αγωγής για την 

ενεργή ενσωμάτωση των νέων μεταναστών τις χώρες υποδοχής. Η μεθοδολογία 

http://www.oed-network.eu/
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αυτή δεν αποτελεί ένα εργαλείο για επαγγελματίες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

αλλά είναι ανοικτό και διαθέσιμο ως εργαλειοθήκη για όσους επιχειρούν μια 

ανθρωπιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση των μειονεκτούντων.  

  

Η προσέγγιση OED αποτελεί την ιδανική εκπαιδευτική διαδικασία γιατί προωθεί 

την ενεργό πολιτειότητα και όχι την στείρα απόκτηση γνώσεων. Επομένως 

προϋποθέτει την αξιοποίηση στην μαθησιακή διαδικασία των βιωμάτων και της 

καθημερινής ζωής των μεταναστών με τις προσκλήσεις όπως αυτές βιώνονται στη 

νέα πραγματικότητα της χώρας υποδοχής και το νέο κοινωνικό περιβάλλον 

αναφοράς. Η εκπαίδευση  για την ‘Ενεργό Πολιτειότητα’ μπορεί να συμπεριληφθεί 

ως το δυναμικό συστατικό της εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής 

γενικά αλλά και κατά την εκμάθηση ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων: αυτό 

συμβαίνει γιατί ενσωματώνει γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που συνδέουν την 

ατομική και την συλλογική δράση μέσα σε μια κοινωνία. Τα βασικά συστατικά της 

μαθησιακής διαδικασίας με βάση τις αρχές OED είναι: 

  

• Ικανότητα αυτό-υποστήριξης, 

• δημοκρατικές αξίες με αναφορά  τα ανθρώπινα δικαιώματα , 

• γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, 

• γνώση τν θεσμών και των δομών μιας κοινωνίας , 

• ικανότητα εύρεσης και αξιολόγησης της πληροφορίας , 

• ικανότητα κριτικής σκέψης , 

• ικανότητα επικοινωνίας , 

• οργανωτική ικανότητα, 

• ικανότητα αναγνώρισης των μέσων άσκησης δύναμης και των τρόπων επιρροής. 
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Διάγραμμα 5 
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Οι στρατηγικές μάθησης που βασίζονται σε μια ολιστική και μη 
τυπική προσέγγιση μάθησης μπορούν να περιέχουν διαφορετικά 

στοιχεία:
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Κίνητρα για επιτυχή ενσωμάτωση -  από την Αυτό Συναίσθηση στην Αυτό 

Απασχόληση  

Η ενσωμάτωση είναι ως διαδικασία σύνθετη: Οι μετανάστες ξεκινούν από την 

απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων στην γλώσσα της χώρας υποδοχής, την 

συναναστροφή με καινούργιους ανθρώπους, την απόκτηση καινούριων φίλων, την 

έναρξη νέων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Πιθανόν να έχουν βρει απασχόληση, 

και ίσως σε ένα επόμενο στάδιο, να συμμετέχουν και στα πολιτικά δρώμενα και τις 

διεργασίες της νέας πατρίδας.   

 

Μια πιο απαιτητική φάση μπορεί να είναι η ίδρυση μιας δικής τους επιχείρησης, 

είτε νεοφυούς, είτε μικρομεσαίας επιχείρησης (ΜμΕ). Η διαδικασία προετοιμασίας 

των μεταναστών ώστε να εισέλθουν στην δημιουργία επιχείρησης από τους ίδιους 

κυρίως εφορμά από την αυτοπεποίθηση και το αίσθημα ικανότητας, την 

πεποίθηση ότι «ναι μπορώ να τα καταφέρω». Αυτή η συνθήκη γίνεται επιτεύξιμη 

μέσα από σκληρό αγώνα των εθελοντών του έργου μας να κατορθώσουν να 

εμπνεύσουν και να ενισχύσουν την προσπάθεια η οποία στο τέλος τους 

επιβραβεύει ως εμπειρία.   

  

Οι εκπαιδευτές που αποφασίζουν να επιχειρήσουν την κατάρτιση των εθελοντών 

στην υποστήριξη της επιχειρηματικής προοπτικής των μεταναστών θα πρέπει να 

αντιληφθούν ότι αυτή είναι σύνθετη ως διαδικασία. Πιθανόν να ταιριάζει 

περισσότερο σε μετανάστες πρόσφυγε οι οποίοι κουβαλούν ήδη σχετική εμπειρία 

απ΄ την προηγούμενη ζωή τους στις πατρίδες τους. Επίσης ταιριάζουν 

περισσότερο στους νέους με δημιουργική σκέψη μετανάστες και πρόσφυγες, οι 

οποίοι έχουν το ταλέντο να μετατρέψουν μια επιχειρηματική ιδέα σε νεοφυή 

επιχείρηση.  

  

Η Εργαλειοθήκη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων MAV, συμπεριλαμβάνει το πεδίο 

της επιχειρηματικότητας των μεταναστών. Η αξιοποίηση της επιχειρηματικής 

στρατηγικής από τους εκπαιδευτές ενηλίκων ως διευκολυντών ενσωμάτωσης, 

απαιτεί προετοιμασία και γνώση της δυσκολίας του επιχειρείν, ειδικά όταν το 

προτείνουν στους εκπαιδευόμενους ή τους υποστηρίζουν να το υλοποιήσουν. 

Όπως ήδη αναφέραμε απαιτεί υψηλά επίπεδα αυτό-εκτίμησης και ικανών 

κινήτρων σε συνδυασμό με το βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ωστόσο, 

γενικότερα συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης ρίσκου, και των 

συναφών προκλήσεων με τρόπο που οδηγεί στην προσωπική ενδυνάμωση. 

  

Η Επιχειρηματικότητα ως στάση, θωρακίζει τα άτομα απέναντι στις προκλήσεις 

ώστε να τις δουν ως ευκαιρίες δράσης και δημιουργίας και αυτό-εκπλήρωσης. Στον 
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παρόντα Οδηγό, η επιχειρηματικότητα εκλαμβάνεται ως σημαντική ικανότητα που 

διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως προέλευσης και εκπαιδευτικού 

υπόβαθρου. Η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και συμπεριφοράς θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα από συμμετοχικές και ολιστικές διαδικασίες. 

Βασική αρχή την οποία θα πρέπει να τηρήσουν όλοι, εθελοντές, εκπαιδευόμενοι 

και εκπαιδευτές μετανάστες είναι η παροχή ξεκάθαρης, κατανοητής διαδικασίας 

συμβουλευτικής προετοιμασίας για το επιχειρείν ώστε να ενισχυθεί η θετική στάση 

και η κοινωνική ενδυνάμωση. Με αυτό τον τρόπο, οι εθελοντές σε ρόλο μέντορα 

συμβούλου, θα βοηθήσουν στην συνειδητή απόφαση ή μη για έναρξη 

επιχειρηματικότητας ή την αναζήτηση άλλης μορφής απασχόλησης.  

  

Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο μιας θετικής στάσης 

και προσδοκίας στη νέα πατρίδα, ωστόσο είναι σημαντικό να γίνουν σαφή και τα 

εμπόδια που υπάρχουν σε αυτή την διαδρομή. Για να επιτευχθεί αυτό ως 

μαθησιακό αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτές χρειάζεται να παρέχουν στους εθελοντές 

με  μια χρήσιμη Εργαλειοθήκη συμβουλών και δεξιοτήτων απαραίτητων για την 

ανάπτυξη μιας συνολικής επιχειρηματικής φιλοσοφίας από τους μετανάστες. 

  

Επομένως, οι εκπαιδευτές χρειάζεται να ενθαρρύνουν τους εθελοντές στην 

προώθηση του επιχειρείν ως δημιουργική διαδικασία ανάπτυξης ιδεών, η οποία 

μπορεί να οδηγήσει και στην ανάπτυξη μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Αυτή η 

προσέγγιση περιλαμβάνει: 

• Αξιολόγηση και αξιοποίηση των δυνατών τους σημείων, γνώση των αδυναμιών 

και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

• προσδιορισμός μιας Ιδέας με δυναμική ανάπτυξης 

• Εντοπισμός της αγοράς στόχου με προοπτικές ανάπτυξης 

• Επεξήγηση της βασικής ιδέας και πρόκληση διαλόγου με την ομάδα των άλλων 

εθελοντών ή μεταναστών (ιδεοκαταιγίδα). 

  

Ακολουθώντας την παραπάνω πορεία, θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτές και κατ’ 

επέκταση οι εθελοντές και όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν από κοινού να επιλέξουν 

εκείνη την ιδέα που δείχνει να διαθέτει προοπτικές για  μια επιτυχημένη διαδρομή 

προς την  προσωπική ανάπτυξη. 
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Το σύστημα Αξιολόγησης των Προσόντων  
  

Οι εμπειρογνώμονες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (Διάγραμμα 6) 

θεωρούν ότι θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί  ένα σύστημα για την επικύρωση των 

δεξιοτήτων των εθελοντών και των μεταναστών με  την υιοθέτηση μιας μεθόδου 

επικύρωσης των δεξιοτήτων στη βάση σταθμισμένων προτύπων που θα 

επιβεβαιώνει και εξετάζει τις γνώσεις και τις αποκτηθείσες ικανότητες παρέχοντας 

αποτελέσματα έγκυρα (ισοδύναμα με πιστωτικές μονάδες) ώστε να υποστηρίζουν 

την επιμορφωτική διαδρομή στη συνέχεια. Αυτά τα πιστοποιητικά θα παρέχουν 

αναγνωρισμένη επάρκεια και εκτός προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Το Πιστοποιητικό των δεξιοτήτων θα προβλέπει τους ακόλουθους 

δείκτες: 

 

• Εκπαιδευτικό υπόβαθρο (βασική εκπαίδευση, πανεπιστήμιο, επαγγελματική 

κατάρτιση) 

• Επαγγελματική εμπειρία (πεδίο, έτη ενασχόλησης, πιστοποιητικά) 

• Γλωσσική επικοινωνία στην γλώσσα της χώρας υποδοχής, Ικανοποιητική χρήση 

της Αγγλικής γλώσσας, Ικανότητα χρήσης ΤΠΕ. 

  

Προκειμένου να εγκαθιδρύσουν ένα σύστημα που να προσδιορίζει, αποδεικνύει, 

αξιολογεί και επικυρώνει κάθε μορφή μαθησιακού επιτεύγματος των μεταναστών, 

οι εταίροι του έργου ΜΑV καθώς και οι εκπαιδευτές τους θα αξιοποιήσουν τις 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Το 

συγκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο δημιουργήθηκε από το CEDEFOP (Το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) ως η 

διαδικασία επιβεβαίωσης από Επιβλέπουσα  Αρχή ότι ένα άτομο έχει κατακτήσει 

τα μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με προσδιορισμένα κριτήρια που 

πιστοποιούν ότι τα άτομα έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες μέσω της 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

   

Πίσω από τις Οδηγίες ελλοχεύει η φιλοδοξία ώστε όλοι οι ενήλικες, όπως στην 

περίπτωσή μας οι εθελοντές και οι μετανάστες,  να είναι ικανοί να αυξήσουν την 

ύπαρξη και αξία των γνώσεων, των δεξιοτήτων  και των ικανοτήτων που 

απέκτησαν έξω από το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης: στην 

εργασία, στο σπίτι ή στα πλαίσια εθελοντικής προσφοράς4. Βασικός στόχος είναι 

                                            
 

 
4 Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με το σύστημα του CEDEFOP για την πιστοποίηση μη τυπικών δραστηριοτήτωνs: 
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η υποστήριξη ενός σταθερού αριθμού εκπαιδευομένων και εργαζομένων ώστε να 

αποκτήσουν και να μπορούν να αποδείξουν ότι κατέχουν νέες δεξιότητες που 

υποστηρίζουν την καριέρα τους, την συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους καθώς επίσης 

ότι ενισχύουν την ποιότητα ζωής τους. 

 
Διάγραμμα 6 

 
 

 

 

 

                                            
 

 
-        Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για πιστοποίηση γνώσεων από μη τυπική και άτυπη διαδικασία μάθησης,  

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073 

-         Πιστοποίηση μη τυπικής και άτυπης μάθησης,  

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-

learning/european-inventory  

-         Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σχετικά με την πιστοποίηση μη τυπικής και άτυπης μάθησης,  

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/european-database-on-

validation-of-non-formal-and-informal-learning  

 

55%35%

10%

Η πιστοποίηση των ικανοτήτων θα πρέπει να αναφέρεται σε 
τυποποιημένα μοντέλα, ικανά να εξετάζουν και να πιστοποιούν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν, δίνοντας πιστώσεις και 

πιστοποιητικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
υποστήριξη μονοπατ

Μεγαλύτερη συνάφεια

Έχει κάποια σημασία

Δεν είναι καθόλου απαραίτητο

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/european-database-on-validation-of-non-formal-and-informal-learning
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/european-database-on-validation-of-non-formal-and-informal-learning
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Συνοπτική Παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών από τις χώρες 

των εταίρων 
  

Προκειμένου να παρέχουν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την ανάπτυξη των δράσεων 

και των στρατηγικών που θα ενισχύσουν την διαδικασία τη ενσωμάτωσης 

των  νεοεισερχόμενων μεταναστών μέσω της εθελοντικής υποστήριξης των ίδιων 

των μεταναστών, δημιουργήθηκε αυτός ο Οδηγός, στον οποίο εκτός από την 

παροχή στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων και της μαθησιακής μεθοδολογίας, 

εμπεριέχεται  επίσης μια συνοπτική παρουσίαση από βέλτιστες πρακτικές στις 

χώρες των εταίρων, οι οποίες αποδεικνύουν την εφικτότητα της ενσωμάτωσης των 

μεταναστών και της συνύπαρξής τους με τους ντόπιους πληθυσμούς.   

 

Αρχικά, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι όλοι οι εταίροι του έργου MAV θα 

πρέπει να διαθέτουν μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα και ευρύτερη οπτική και γνώση για 

την παρελθούσα, παροντική όσο και προβλέψιμη μελλοντική κατάσταση των 

μεταναστών στις κοινότητές τους. 

  

Οι εμπλεκόμενοι ως επόπτες της διαδικασίας εκπαίδευσης των μεταναστών 

εθελοντών  και των εκπαιδευομένων μεταναστών επίσης, θα πρέπει να έχουν 

σαφή αντίληψη για την κατάσταση των μεταναστών στη χώρα τους καθώς και για 

την εθνική προέλευση των μεταναστευτικών κοινοτήτων στην περιοχή τους. 

Κυρίως δε, θα πρέπει να προετοιμάσουν τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία για τα φαινόμενα συγκρούσεων ή και ανομίας τόσο μεταξύ των 

εθνοτικών κοινοτήτων όσο και σε σχέση με τον ντόπιο πληθυσμό στη περιοχή 

τους. Εάν δεν διασφαλιστεί η απαραίτητη κατανόηση της κατάστασης  και δεν 

αναλυθούν τα ζητήματα, δε θα επιτευχθεί η ενσωμάτωση που επιχειρείται – 

τουναντίον είναι καταδικασμένη να αποτύχει.  

   

Εφόσον έχει επιτευχθεί η αμοιβαία κατανόηση των κοινωνικο-οικονομικών 

συνθηκών και της διαδρομής της μετανάστευσης ιστορικά στην χώρα κάθε 

εταίρου, τότε θα είναι επιτεύξιμη και η επιδιωκόμενη ενσωμάτωση μέσω της 

διαφανούς επεξήγησης των λόγων που μπορούν να την υποστηρίξουν οι 

εθελοντές μετανάστες. Προχωρώντας σε μια σχηματική παρουσίαση και ανάλυση 

των βέλτιστων πρακτικών όπως αυτές λαμβάνουν χώρα στις κοινωνίες των 

εταίρων, είμαστε σε θέση να τις παρουσιάσουμε συνοπτικά ως μέσα για την 

επιτυχή υλοποίηση του έργου MAV, ως ακολούθως:  
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• Η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής αποτελεί ζωτικής σημασίας 

μαθησιακή δραστηριότητα των μεταναστών; στην πραγματικότητα, η ανεπαρκής 

χρήση της γλώσσας αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση της πληροφορίας και των 

υπηρεσιών, ακόμα και στην έκφραση των αναγκών  ενός ατόμου όπως και στην 

ικανότητά του να επικοινωνήσει με το κοινωνικό περιβάλλον και να νιώσει μέρος 

της τοπικής κοινωνίας. Η ευχερής χρήση της Αγγλικής είναι επίσης σημαντική 

(σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συνέλεξαν οι Άγγλοι εταίροι του έργου - 

Παράρτημα 4); 

 

• Οι εθελοντές μπορούν να έχουν ρόλο γλωσσικού συνοδού, ο οποίος βοηθά τους 

μετανάστες να μάθουν την  γλώσσα των ντόπιων και την Αγγλική; Οι εθελοντές θα 

μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας της δεύτερης 

γλώσσας μέσω κύκλων ανάγνωσης, εθελοντικής πρόκλησης συζήτησης και 

διαλόγου, ώστε να ενισχύσουν την γλωσσική ευφράδεια των μεταναστών  στην 

γλώσσα της χώρας υποδοχής -  προκαλώντας αφορμές επικοινωνίας και 

πιθανότητες απασχόλησης;\ 

 

• Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες οι οποίοι αιτούνται άσυλο, πιθανόν να μην έχουν 

επαρκή πληροφόρηση για τις προβλεπόμενες διαδικασίες άδειας παραμονής, ή 

του δικαιώματος ασύλου, και πολλές φορές δεν έχουν γενικά αντίληψη βασικών 

θεμάτων. Η ικανότητα των εθελοντών να βοηθήσουν σε αυτά το θέμα είναι 

σημαντική και μπορεί να επιτευχθεί με την εκπαίδευση των μεταναστών/εθελοντών 

στην συμπλήρωση εγγράφων των μεταναστών/προσφύγων ή και στην 

επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, όπως μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα 4 

Βοήθεια στην Άφιξη – Εθελοντισμός και νομική διοικητική βοήθεια (Arrival Aid – 

Volunteering and legal and administrative help); 

 

• Οι εθελοντές θα μπορούν να παρέχουν υποστήριξη στους μετανάστες κατά την 

διάρκεια των επίσημων ακροάσεών τους, καθώς επίσης και στη σχετική 

προετοιμασία πριν τη ακρόαση, κατά την διάρκεια της ακρόασης και μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να συμβάλλουν στην ευχερή και κατανοητή 

από όλους διαδικασία διοικητικών ελέγχων, όπου απαιτείται (το παράδειγμα της 

ΚΙSA ή επίσης το Κέντρο Μεταναστών (MIC) στην Κύπρο αποτελούν ενδεικτικά 

καλά παραδείγματα – Παράρτημα 4) 

 

• Οι σύμβουλοι MAV και γενικά όσοι συμμετέχουν και εποπτεύουν τις 

διαδικασίες  εκπαίδευσης των εθελοντών κυρίως θα πρέπει να εστιάσουν στην 

παροχή ολοκληρωμένης ενημέρωσης για τις διαδικασίες ενσωμάτωσης, τον νόμο 

περί ασύλου, τις ακροάσεις και γενικά όλες τις  προβλεπόμενες έννομες 
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διαδικασίες στην χώρα υποδοχής; από την πλευρά τους οι εθελοντές θα 

διασφαλίζουν την επικοινωνία και σύνδεση των μεταναστών με τους αντίστοιχους 

φορείς, δημόσιους η μη κυβερνητικούς, το έργο των οποίων αφορά την διευθέτηση 

των νομιμοποιητικών εγγράφων (αποστολή e-mails  ή σύνταξη επίσημων 

επιστολών) παραμονής τους στην χώρα (ως ενδεικτικό παράδειγμα η Παροχή 

Βοήθειας και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο στην Ρουμανία – 

Παράρτημα 4) 

 

• Σε σύνδεση με  τα παραπάνω, οι εθελοντές θα πρέπει να ενημερώνουν τους 

μετανάστες σχετικά με τα δικαιώματά τους και γενικά σε ότι αφορά τον νόμο περί 

μετανάστευσης στην χώρα υποδοχής, όπως επίσης διασφαλίζοντας την 

απαραίτητη νομική βοήθεια, η οποία πολλές φορές είναι ασύμφορη για τους 

μετανάστες (Παράρτημα 4, Κίνηση για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων 

Μεταναστών και Προσφύγων) 

 

• Μέρος της εκπαίδευσης  των εθελοντών θα πρέπει επίσης να είναι η παροχή 

βοήθειας προς τους μετανάστες ώστε να εξελίξουν τους τρόπους  αναζήτησης 

εργασίας τους, σε τοπικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο (Παράρτημα 4 , 

Integrationslotsen by Südwestmetall, Annex no. 4) 

 

• Οι εθελοντές θα μπορούν επίσης να διευκολύνουν την επικοινωνία των 

μεταναστών με  τα Γραφεία Εύρεσης Εργασίας, τις Υπηρεσίες Μετανάστευσης, 

καθώς και να παρέχουν πληροφορία σχετικά με την Αναγνώριση η απόκτηση 

Προσόντων. Σημαντική μπορεί να είναι η βοήθειά τους στην διευθέτηση των 

διαδικασιών έκδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης, ή Τραπεζικού Λογαριασμού, 

καθώς και στην πληροφόρηση για την αναγνώριση των προσόντων τους, γεγονός 

κομβικό για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την απόκτηση ανεξαρτησίας, την 

απεξάρτηση από τα επιδόματα διαβίωσης και την ενδυνάμωση σε προσωπικό 

επίπεδο που οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση (Παράρτημα 4, Η Ιστορία ενός 

Εθελοντή των Ηνωμένων Εθνών Cansu Güngör) 

 

• Οι εθελοντές θα μπορούν επίσης να  διευκολύνουν στην αναζήτηση στέγης, ένα 

θέμα που δημιουργεί πολύ συχνά στους μετανάστες προβλήματα και αγκυλώσεις. 

Η βοήθεια που θα παρέχουν θα αφορά στην διερεύνηση των δυνατοτήτων 

στέγασης σε τοπικό επίπεδο, είτε διευκολύνοντας την επικοινωνία με την τοπική 

αγορά ακινήτων είτε συμβάλλοντες στην διευθέτηση των διαδικασιών για 

κοινωνική κατοικία (Παράρτημα 4, Εμπειρίες στην Βόρεια Αγγλία και  η ΜΚΟ 

Omnes στην Ελλάδα) 

 



OER GUIDE FOR TRAINERS - Methods and recommendations  
to motivate adult migrant volunteers promoting the learning of other migrants 
 

 

  

- 32 - 

• Οι εκπαιδευτές και  οι εθελοντές θα πρέπει επίσης να είναι προσεκτικοί στην 

αναζήτηση κατοικίας για τους μετανάστες, να μην προσανατολίζονται σε ήδη 

υποβαθμισμένες γειτονιές ούτε να εστιάζουν σε συγκεκριμένη περιοχή ώστε να μη 

δημιουργηθούν αιτίες περιθωριοποίησης και προκληθούν δυσμενείς επιδράσεις 

στην παροχή κοινωνικής κατοικίας και στην διαδικασία της ενσωμάτωσης 

 

• Οι εθελοντές μετανάστες θα πρέπει επίσης να μπορούν να παρέχουν βοήθεια 

στους νεοεισερχόμενους ως προς την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και 

υγειονομικού ελέγχου; σημαντική είναι η συνοδευτική υποστήριξη των μεταναστών 

στις επισκέψεις σε γιατρούς , τις γυναικολογικές εξετάσεις , τον εμβολιασμό, τον 

οδοντικό έλεγχο, και την ψυχολογική υποστήριξη; 

 

• Οι μετανάστες θα πρέπει να υποστηριχτούν από τους εθελοντές στην δημιουργία 

δικτύωσης με την ευρύτερη κοινότητα της χώρας υποδοχής καθώς και με  άλλους 

μετανάστες, όπως και να γίνουν μέλη σε οργανισμούς και τοπικές πρωτοβουλίες 

(Παράρτημα 4 - Integra e.V.  – Ehrenamt von Migranten für Migranten or Giving 

something back to Berlin).  

  

Οι Πρακτικές που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν επιτυχημένα 

παραδείγματα στις χώρες δράσης τους ως προς το θέμα της ενσωμάτωσης 

μεταναστών. Είναι ο κατάλληλος χρόνος να εμπλουτιστούν αυτές οι πρακτικές 

μέσα από μια πιο ολιστική οπτική, ώστε να τις εξελίξει διασυνδέοντας  της σε ένα 

νέο υπόδειγμα. Αυτό θα μπορούσε να  επιτευχθεί με την στρατηγική σύμμιξη ενός 

ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου και την παροχή καινοτόμων μέσων 

καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε εθελοντές προερχόμενους από τις 

κοινότητες μεταναστών, ενεργούς να υποστηρίξουν τους νεοεισερχόμενους 

δημιουργώντας μια αλυσίδα αλληλοβοήθειας.  
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Επίλογος  
  

Ο παρών Οδηγός περιγράφει του στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος 

(MAV Εργαλειοθήκη για την εκπαίδευση ενηλίκων) και προσδιορίζει τις 

κύριες ομάδες στόχου (π.χ γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες, μετανάστες 

πρώτης και, κυρίως,  δεύτερης γενιάς). Παρουσιάζει δε την στρατηγική Παροχής 

κινήτρων η οποία εφορμά από τον εθελοντισμό ως το μέσο επίτευξης πραγματικής 

κοινωνικής διάδρασης μεταξύ των μεταναστών και της τοπικής κοινωνίας.  

  

Στο κεφάλαιο Πώς να προετοιμαστείτε ως εκπαιδευτής για τη δική σας κατάρτιση 

στο MAV παρουσιάστηκαν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και οι πολιτικές δράσης 

που απαιτούνται για την ενσωμάτωση των μεταναστών, οι οποίες διακρίνονται σε 

δυο υπό-κατηγορίες: η αρχική φάση αναφέρεται στην Πληροφορία την οποία θα 

πρέπει να διαθέσουμε στους μετανάστες  και τους εθελοντές, ενώ στο δεύτερο 

μέρος κυρίως αναφέρονται οι Δεξιότητες τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσουν οι 

εθελοντές.  

  

Η μεθοδολογία που διαπνέει ολόκληρο το  έργο αποσκοπεί στην παροχή μιας 

εργαλειοθήκης ώστε οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι να εντρυφήσουν στις τεχνικές της 

Μη Τυπικής Εκπαίδευσης καθώς και στην αξιοποίηση των πρακτικών που 

προτείνει η μεθοδολογία Προσέγγιση - Ενδυνάμωση - Διαφορετικότητα (OED), για 

την δημιουργία ενός ολιστικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Στο τέλος, 

προβλέπεται η πρόταση τρόπου Αναγνώρισης των προσόντων με την χρήση 

έγκυρων προτύπων/ πλαισίων.  

  

Μέσω των παραπάνω δράσεων και διαδικασιών, το έργο MAV θα δημιουργήσει 

τεχνογνωσία, κοινωνικές δεξιότητες, γλωσσική και εκπαιδευτική εξέλιξη των 

εμπλεκομένων με πολλαπλασιαστικά οφέλη, συμβάλλοντας έτσι  στην 

βιωσιμότητα του έργου πέραν του κύκλου ζωής του, αποτελώντας έμπνευση για 

άλλες πρωτοβουλίες στην ενσωμάτωση μεταναστών.   
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Παραρτήματα 
 

Παράρτημα 1 - Αξιολόγηση των συγκεντρωτικών δεδομένων με ερωτήσεις 

Γενικοί στόχοι του Οδηγού 

Σύμφωνα με τους εγχώριους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, από τους οποίους 

83 τοις εκατό το χαρακτήρισαν ως πολύ σχετικό, ο σημαντικότερος γενικός 

στόχος του Οδηγού θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

μεντόρων ώστε να μπορούν να ενεργούν ως εκπαιδευτές και μεταβιβαστές 

γνώσης στις τοπικές κοινότητες μεταναστών, προκειμένου να αυξηθεί η 

κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σε 

δευτερεύουσες θέσεις υπάρχουν άλλες δύο επιλογές. Η πρώτη είναι η ανάπτυξη 

καλών πρακτικών που θα επηρεάσουν θετικά την ένταξη των μεταναστών στις 

χώρες υποδοχής τους, που θεωρείται ως στόχος με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

από το 78% των εμπειρογνωμόνων. Μετά από αυτό, το 72% των 

εμπειρογνωμόνων διαπίστωσε ότι για τους εθελοντές των μεταναστών είναι 

σημαντικότερη η συμφιλίωση της πολιτιστικής, τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης σε ένα πολυπολιτισμικό και διαπολιτισμικό πλαίσιο. 
 

Σε συνέχεια, ως άλλους γενικούς στόχους, η πλειοψηφία συγκλίνει στις 

ακόλουθες ενέργειες: υποστήριξη της κοινωνικής συμμετοχής των εθελοντών, 

ενίσχυση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και γλωσσικών ικανοτήτων στη 

γλώσσα της χώρας υποδοχής, ανάπτυξη διαχειριστικής στάσης, δημιουργία 

σαφών στρατηγικών για ένταξη στην αγορά εργασίας. 
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Συγκεκριμένοι στόχοι 
 

Ως ειδικός στόχος, η ενίσχυση της ενδυνάμωσης, της αυτοεκτίμησης και της 

κινητοποίησης των μεταναστών εθελοντών και η συνειδητοποίησή τους για την 

κοινωνική σημασία του ρόλου τους συνυπολογίζονται ως πολύ σχετικά από το 

82% των ερωτηθέντων εμπειρογνωμόνων (15% κάπως σχετικά, το υπόλοιπο 3% 

δεν απάντησε). Ως δεύτερη προτεραιότητα είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης 

των εθελοντών μεταναστών σχετικά με τη διάρθρωση των μαθησιακών 

διαδικασιών και τις κινητήριες τεχνικές, η οποία εκτιμάται σε πολύ σχετικό από το 

58% των εμπειρογνωμόνων (35% θεωρούν ότι είναι κάπως σχετικό, 2% καθόλου 

σχετικό και το υπόλοιπο 5 τοις εκατό δεν απάντησε). 
 

Ως άλλους συγκεκριμένους στόχους, η πλειοψηφία συγκλίνει στις ακόλουθες 

διαδοχικές ενέργειες: κατανόηση των διαφορών μεταξύ πολιτισμών και 

κοινωνικών συστημάτων, παροχή δομημένων πρακτικών για να παρακινήσει την 

ομάδα-στόχο και να προσφέρει γνώσεις που έχουν πρακτική εφαρμογή. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Μεγαλύτερη συνάφεια Έχει κάποια σημασία Δεν είναι καθόλου απαραίτητο

Ποιους γενικούς στόχους πρέπει να έχει ο οδηγός;

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μέντορα έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν ως 
παράγοντες πολλαπλασιασμού στις τοπικές κοινότητες μεταναστών, προκειμένου να 
αυξηθεί η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα

Να συνδυαστεί η πολιτιστική, τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σε ένα 
πολυπολιτισμικό και διαπολιτισμικό πλαίσιο

Ανάπτυξη καλών πρακτικών για να επηρεάσει θετικά την ένταξη και ένταξη των 
μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους

Διάγραμμα α. 1 
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Διάγραμμα α. 2 

 
 

 

Τα περιεχόμενα του Οδηγού 
 

Η εκπαίδευση των εθελοντών μεταναστών για την υποστήριξη της μάθησης άλλων 

μεταναστών απαιτεί προβληματισμό για τα δικαιώματα των αλλοδαπών και για 

πολιτικές που αποσκοπούν στην υποστήριξη της αναγνώρισής τους και της 

αποτελεσματικής ένταξής τους στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής. Ως εκ 

τούτου, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο οδηγός πρέπει να περιλαμβάνει: 
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Ποιοι συγκεκριμένοι στόχοι πρέπει να έχει ο οδηγός για το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διεξάγουν οι εθελοντές μετανάστες; 

Να ενισχυθεί η ενδυνάμωση, η 
αυτοεκτίμηση και τα κίνητρα 
των εθελοντών μεταναστών και 
η συνειδητοποίηση της 
κοινωνικής σημασίας του 
ρόλου τους

Αύξηση της ευαισθητοποίησης 
των εθελοντών των 
μεταναστών σχετικά με τη δομή 
των μαθησιακών διαδικασιών 
και των τεχνικών κινητοποίησης
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Διάγραμμα α. 3 

 
1. Η χαρτογράφηση των κοινωνικών και επαγγελματικών υπηρεσιών για τους 

μετανάστες στις χώρες υποδοχής, αναγνωρίζεται ως πολύ σχετικό από το 85% 

των εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να αποτελείται από: 

a. τα κέντρα πληροφόρησης και τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία 

θεωρούνται ότι είναι πολύ σχετικά από το 95% των ερωτηθέντων, 

b. τις υπηρεσίες απασχόλησης των μεταναστών και τις πληροφορίες σχετικά με το 

σύστημα εργασίας της χώρας υποδοχής, το οποίο θεωρείται πολύ σχετικό από το 

90% των εμπειρογνωμόνων, 

c. υπηρεσίες νομικής συνδρομής, οι οποίες θεωρούνται ως πολύ σχετικές από το 

87% των ερωτηθέντων, 

d. η εκπαίδευση γλώσσας και οι υπηρεσίες για την εκπαίδευση του πολίτη, τα οποία 

εκτιμώνται ως πολύ σχετικά από το 83% των εμπειρογνωμόνων, 

e. άλλες ειδικές υπηρεσίες, όπως η οργάνωση πρακτικής άσκησης και υπηρεσιών 

επαγγελματικού προσανατολισμού, οι πολιτιστικές υπηρεσίες για την κοινωνική 

ενσωμάτωση, οι πληροφορίες για τους τρόπους κοινωνικής ένταξης στην γειτονιά 

ή την ευρύτερη περιοχή διαμονής τους στη χώρα υποδοχής. 
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Διάγραμμα α. 4 

 
 

Διάγραμμα α. 5 
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Η χαρτογράφηση των κοινωνικών και επαγγελματικών υπηρεσιών 
για τους μετανάστες στις χώρες υποδοχής πρέπει να περιλαμβάνει:

Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης

Κέντρα πληροφόρησης και 
υπηρεσίες υγείας

Μαθήματα εκμάθησης 
γλώσσας και πολιτικής αγωγής 
για μετανάστες

Υπηρεσίες απασχόλησης για 
μετανάστες και πληροφορίες 
για το εργασιακό σύστημα στην 
χώρα υποδοχής

56%

43%

1%

Συγκεντρωτική ανάλυση των μεταναστών στις χώρες υποδοχής 

τους

Μεγαλύτερη συνάφεια

Έχει κάποια σημασία
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2. Συγκεντρωτική ανάλυση των μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους, όπως 

μπορείτε να δείτε στο Διάγραμμα α.5, 55% του προσωπικού των εταίρων το 

θεωρεί ως πολύ σχετικό, το οποίο με τη σειρά του πρέπει να περιλαμβάνει: 

a. ενεργές πολιτικές για την κοινωνική ένταξη και πολιτικές ένταξης στην αγορά 

εργασίας, οι οποίες αναγνωρίζονται ως πολύ σχετικές από το 72% των 

ερωτηθέντων, 

b. η έννοια της μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής, κρίνεται πολύ σχετική από το 

60% των εμπειρογνωμόνων, 

c. η πρόσβαση των μεταναστών στη δυνατότητα να γίνουν πολίτες στη χώρα 

υποδοχής, η οποία θεωρείται ως πολύ σημαντική από το 51% των συμβούλων 

των εταίρων, 

d. στην προαναφερθείσα ανάλυση θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι δυνητικοί 

περιορισμοί που οφείλονται στις μεταναστευτικές ροές στη χώρα υποδοχής, 

παρέχοντας νομικές γνώσεις που διαφέρουν σημαντικά και πολιτιστικά από το 

έθνος προέλευσης των μεταναστών, εξετάζοντας τους υφιστάμενους μηχανισμούς 

στήριξης και προσδιορίζοντας πιθανά εμπόδια για την πρόσβαση σε αυτούς τους 

μηχανισμούς. 
Διάγραμμα α. 6 
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Η συγκεντρωτική ανάλυση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

την έννοια της μετανάστευσης 
στη χώρα υποδοχής

την πρόσβαση των μεταναστών 
στην ιδιότητα του πολίτη στη 
χώρα υποδοχής

τις ενεργές πολιτικές για την 
κοινωνική ένταξη και τις 
πολιτικές ενεργητικής ένταξης 
στην αγορά εργασίας
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Η επιλογή της ενίσχυσης των μεταναστών για την κατάρτιση άλλων μεταναστών 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ενσωμάτωσης και ένταξης τους. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι οι 

εθελοντές μεταναστών πρέπει να έχουν τις ακόλουθες δεξιότητες: 
 

1. γνώση των προβλημάτων των μεταναστών στη χώρα υποδοχής, η οποία 

θεωρείται ως πολύ σχετική από το 90% των ερωτηθέντων · 

2. δεξιότητες επικοινωνίας, οι οποίες θεωρούνται ως πολύ σχετικές από το 88% των 

εμπειρογνωμόνων. 

3. γνώση των ζητημάτων ένταξης, η οποία εκτιμάται ως πολύ σχετική από το 83% 

των συμβούλων των εταίρων. 

4. ένα καλό επίπεδο κινήτρων, το οποίο κρίνεται ως πολύ σχετικό από το 82% των 

ερωτηθέντων, 

5. ικανότητα διαχείρισης των ομάδων, η οποία θεωρείται ότι είναι πολύ σχετική από 

το 54% των εμπειρογνωμόνων  

6. άλλες ειδικές δεξιότητες, όπως θετική στάση και κουλτούρα προσαρμογής στις 

νέες συνθήκες με κριτικό τρόπο, δεξιότητες ΤΠΕ, καλή γνώση των διαθέσιμων 

υπηρεσιών στη χώρα υποδοχής και πού οι μετανάστες μπορούν να αναζητήσουν 

περισσότερες πληροφορίες. 
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Διάγραμμα α. 7 

 
 

Οι σύμβουλοι των εταίρων πιστεύουν ότι οι απαιτούμενες ικανότητες που πρέπει 

να μεταφερθούν ως επί το πλείστον είναι: 
 

1. οι διαπολιτισμικές ικανότητες στο πλαίσιο κοινών αξιών, το οποίο αναγνωρίζεται 

ως πολύ σχετικό από το 62% των εμπειρογνωμόνων  

2. οι ακριβείς δείκτες σχετικά με τις πολιτικές εργασίας, τον προσανατολισμό και τον 

αυτοπροσανατολισμό, οι οποίες θεωρούνται ως πολύ σχετικές από το 60% των 

ερωτηθέντων 

3. γνώσεις σχετικά με τεχνικές επικοινωνίας, οι οποίες θεωρούνται ως πολύ σχετικές 

από το 55% των συμβούλων των εταίρων 

4. τεχνικές και βασικά εργαλεία για την μικροεπιχειρηματικότητα, τα οποία 

θεωρούνται κάπως σχετικά από το 49% του προσωπικού που ερωτήθηκε (το 36% 

το εκτιμά ως πολύ σχετικά, το 10% καθόλου σχετικά και το 5% δεν απάντησε) 

5. άλλες ειδικές ικανότητες, όπως η γνώση των πλεονεκτημάτων και των 

μειονεκτημάτων των πιθανών εταιρικών σχέσεων μεταξύ προσφύγων και τοπικών 

αρχών, η διαχείριση των συγκρούσεων, η ικανότητα πολλαπλών εργασιών. 
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Η επιλογή της ενίσχυσης των μεταναστών για την κατάρτιση άλλων 
μεταναστών ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της 

ολοκλήρωσης. Με βάση την εμπειρία σας, ποιες δεξιότητες πρέπει 
να έχουν οι εθελοντές μεταναστών;

a) Ικανότητες Επικοινωνίας

b) Ικανότητα διαχείρισης 
ομάδων 

c) Γνώση ζητημάτων 
ενσωμάτωσης

d) Γνώση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι 
μετανάστες στη χώρα υποδοχής

e) Καλό επίπεδο διατήρησης 
κινήτρων
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Διάγραμμα α. 8 

 
 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ομάδες-στόχοι του Οδηγού, σε σειρά ανάλογα με τη 

σημασία τους, πρέπει να είναι: 
 

1. γυναίκες μετανάστες, οι οποίες εκτιμώνται ως πολύ σχετική ομάδα-στόχος από το 

90% των ερωτηθέντων. Οι πιο πιεστικές ανάγκες ένταξης αυτής της ομάδας είναι 

η νομική προστασία από την ενδοοικογενειακή βία, αυτοεπίγνωση και επίγνωση 

του κοινωνικού τους δυναμικού, η επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών, ιδίως 

για τις ανύπαντρες μητέρες. 

2. μετανάστες δεύτερης γενιάς, οι οποίοι κρίνονται ως πολύ σχετική ομάδα-στόχου 

από το 63% των συμβούλων των εταίρων. Οι πιο πιεστικές ανάγκες ένταξης αυτής 

της ομάδας είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες, τα πολιτικά δικαιώματα και η 

ιθαγένεια, η περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων 

3. μετανάστες πρώτης γενεάς που θεωρούνται ως πολύ σχετική ομάδα-στόχος από 

το 60% των εμπειρογνωμόνων. Οι πιο πιεστικές ανάγκες ένταξης αυτής της 

ομάδας είναι η ένταξη στη βασική γλωσσική εκπαίδευση της χώρας υποδοχής, η 

κατανόηση του εργασιακού περιβάλλοντος και της έννοιας της εργασίας στη χώρα 

υποδοχής, και η κοινωνικοποίηση τους στη χώρα υποδοχής 
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Ακριβείς ενδείξεις σχετικά με 
τις εργασιακές πολιτικές, 
προσανατολισμός και αυτό-
προσανατολισμός

Τεχνικές και βασικά εργαλεία 
για μικροεπιχειρηματικότητα
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4. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως πολύ σχετική ομάδα στόχος 

από το 40% των ερωτηθέντων (23% κάπως σχετική, το 11% καθόλου σχετική 

ομάδα και το 26% δεν απάντησε). Οι πιο πιεστικές ανάγκες ένταξης αυτής της 

ομάδας είναι η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, η υποστήριξη στις σχολικές 

δραστηριότητες, η ψυχολογική στήριξη. 

 
Διάγραμμα α. 9 

 
 

Εκτός από τις παραπάνω δράσεις και σκοπούς, ως γενική προσέγγιση ο Οδηγός 

πρέπει: 
 

1. να ασχοληθεί με τη γλωσσική κατάρτιση και την κοινωνικοποίηση των 

μεταναστών, τα οποία θεωρούνται πολύ σχετικά από το 87% των συμβούλων των 

εταίρων 

2. να προσφέρει ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση και μάθηση για τις γυναίκες που δεν 

έχουν προοπτικές για απασχόληση και έφτασαν ως σύζυγοι ή ως θύματα 

σεξουαλικής κακοποίησης, μια ομάδα που θεωρείται πολύ σχετική από το 85% 

των εμπειρογνωμόνων 

3. να ανοίξουν προοπτικές για την προώθηση των μορφωμένων μεταναστών που 

επιθυμούν να αποδείξουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες, κάτι που θεωρείται 

πολύ σχετικό από το 79% των ερωτηθέντων · 

4. να συμβάλει στην ανάκαμψη και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών μέσω της 

κατάρτισης στον τομέα της επιχειρηματικότητας, η οποία εκτιμάται πολύ σχετική 

από το 57% των συμβούλων των εταίρων · 
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5. άλλες δράσεις και πρακτικές, όπως η ανταλλαγή ιστοριών επιτυχημένων 

αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και μη επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων στις διαδικασίες ένταξης, η κατανόηση των πολιτιστικών κανόνων 

που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση. 
 

 
Διάγραμμα α. 10 

 
  

Η στρατηγική μάθησης του Οδηγού 
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Προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης σε γυναίκες που ήρθαν είτε ως 
σύζυγοι είτε ως θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, και δεν διαθέτουν εργασιακό 
προφίλ
Προσφέρει προοπτικές για την προώθηση της εκπαίδευσης μεταναστών που θέλουν να 
βελτιώσουν το επαγγελατικό τους status
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Η εκπαίδευση θα υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση χρησιμοποιώντας τις αρχές 

και τις μεθόδους της μη τυπικής μάθησης και θα επικεντρωθεί σε στρατηγικές 

κινήτρων. Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων εμπειρογνωμόνων, το 

82%, κρίνει ότι οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν έναν πολύ ενεργό ρόλο κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος που μοιράζεται τις γνώσεις, την εμπειρία, τις ιδέες και 

τα ερωτήματά τους σχετικά με το θέμα. 

Οι σύμβουλοι των εταίρων εκτιμούν ότι οι στρατηγικές μάθησης που βασίζονται σε 

μια ολιστική και μη τυπική προσέγγιση μάθησης πρέπει να περιλαμβάνουν, σε 

σειρά ανάλογα με τη σημασία τους, τα ακόλουθα διαφορετικά στοιχεία: 

1. Την επιλογή της εκπαίδευσης από ομοτίμους και την κατανομή των πόρων σε 

ομάδες, οι οποίες κρίνονται ως πολύ σχετικές από το 82 τοις εκατό των 

εμπειρογνωμόνων. 

2. Χρήση της κουλτούρας σε σχέση με το περιεχόμενο, το οποίο θεωρείται ως πολύ 

σχετικό από το 71 τοις εκατό των ερωτηθέντων. 

3. Χρήση στρατηγικών και τεχνικών για τη συμμετοχή τόσο της γνωστικής όσο και 

της συναισθηματικής πλευράς, που αναγνωρίζονται ως πολύ σχετικά από το 62% 

των συμβούλων των εταίρων. 

4. Προσοχή στη διαπραγμάτευση του νοήματος εννοιών, η οποία πολύ σημαντική 

από το 58% των εμπειρογνωμόνων. 
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Διάγραμμα α. 11 

 

Το σύστημα αξιολόγησης του Οδηγού 

 

Για την πλήρη επιτυχία και την αποτελεσματικότητα του Οδηγού, είναι απαραίτητο 

να θεσπιστεί ένα σύστημα για την επικύρωση των δεξιοτήτων των μεταναστών και 

των μεταναστών εργαζομένων. Με βάση τις προτιμήσεις που εκφράστηκαν από 

τους ερωτηθέντες, το 52% των οποίων θεωρεί ότι είναι ένα πολύ σχετικό θέμα, θα 

πρέπει να υπάρχουν πιστοποιήσεις ικανοτήτων βασισμένες σε τυποποιημένα 

μοντέλα ικανά να εξετάζουν και να πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες, που 

χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των οδών κατάρτισης. 
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Διάγραμμα α. 12 
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Παρά το προηγούμενο συμπέρασμα, μόνο το 37% των συμβούλων των εταίρων 

πιστεύει ότι θα ήταν κάπως σχετικό να εκμεταλλευόταν ένα μη τυπικό σύστημα 

αξιολόγησης δεξιοτήτων αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο (το 29% των 

εμπειρογνωμόνων κρίνει ότι δεν θα ήταν καθόλου σχετικό και μόνο οι 24 από 

αυτούς αναγνωρίζουν ότι θα ήταν πολύ σχετικό, το υπόλοιπο 10 τοις εκατό δεν 

απάντησε). Όσοι πιστεύουν ότι μια τέτοια αξιολόγηση δεξιοτήτων θα ήταν πολύ 

σχετική ή κάπως σχετική θα πρέπει να εμπεριέχει μια πιστοποίηση ικανοτήτων 

που περιλαμβάνει τους ακόλουθους δείκτες: εκπαιδευτικό υπόβαθρο (σχολείο, 

πανεπιστήμιο, επαγγελματική κατάρτιση), επαγγελματική πείρα (τομέας, έτη, 

πιστοποιητικά), τις γλωσσικές δεξιότητες της χώρας υποδοχής, την άριστη γνώση 

της αγγλικής γλώσσας και την τεχνογνωσία των ΤΠΕ. 
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Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα σύστημα για την επικύρωση των 
δεξιοτήτων των μεταναστών και των διακινούμενων εργαζομένων. 

Η πιστοποίηση των ικανοτήτων θα πρέπει να αναφέρεται σε 
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Πρόσθετα σχόλια εμπειρογνωμόνων για τον οδηγό MAV 

 

Στο πλαίσιο αυτού του τελευταίου τμήματος του ερωτηματολογίου, οι σύμβουλοι 

και οι εμπειρογνώμονες των εταίρων υπέβαλαν τις ακόλουθες συστάσεις: 

• ο Οδηγός θα πρέπει να περιλαμβάνει πιο πρακτικό προσανατολισμό, ειδικότερα 

θέματα που σχετίζονται με τα προγράμματα σπουδών. Όσον αφορά την 

επαγγελματική κατάρτιση   θα πρέπει να επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο κάθε χώρας. 
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• ο Οδηγός θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην επαγγελματική  και 

τη γλωσσική κατάρτιση των μεταναστών με δυνατότητα σύνδεσης με 

αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις 

• ο Οδηγός θα πρέπει να καταρτίσει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεντόρων για να προτείνουν 

ευέλικτες και καινοτόμες λύσεις στα  ποικίλα προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι 

μετανάστες 

• Ενθαρρύνεται η  συμμετοχή των Ενώσεων των Μεταναστών σε όλη τη διάρκεια 

ανάπτυξης των προϊόντων της στρατηγικής. Επίσης είναι σημαντική σχετική  

αναφορά  στα πλαίσια του Οδηγού, με την οποία  να  υπενθυμίζεται ότι η 

εθελοντική συνεισφορά δεν αντικαθιστά την απλήρωτη εργασία,αλλά αποτελεί 

έκφραση της ενεργού πολιτειότητας και μόνο 

• πρέπει  επίσης να παρέχεται πληροφόρηση που να συνδέεται με τις ευκαιρίες 

απασχόλησης όπου και όπως αυτές προβλέπονται, για τους πρόσφυγες. 

 

  



OER GUIDE FOR TRAINERS - Methods and recommendations  
to motivate adult migrant volunteers promoting the learning of other migrants 
 

 

  

- 50 - 

Παράρτημα 2 – Φόρμα Ερωτηματολογίου 

 

 
MAV Multidimensional training of adult volunteers to foster migrants’ integration  

Grant Agreement No. 2017-1-DE02-KA204-004284 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

 
Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο διαδικτυακα ή στείλτε το στην 

daniela.laforesta@hotmail.com 
 

Πριν τις 10/01/2018 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ 

Μεταξύ των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος MAV, ο οδηγός για τους εκπαιδευτές για να 

παρακινήσει τους εθελοντές μετανάστες που ενθαρρύνουν την εκμάθηση άλλων μεταναστών 

διαδραματίζει βασικό ρόλο στις ακόλουθες δράσεις και αποτελέσματα. Ο οδηγός θα παράσχει τα 

θεμελιώδη στοιχεία της διαδικασίας κατάρτισης για τους εθελοντές μετανάστες που συμμετέχουν στο έργο 

ως μέντορες άλλων μεταναστών. 
Ο γενικός στόχος θα είναι να προωθηθούν οι ικανότητες των μέντορα έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν 

ως παράγοντες πολλαπλασιασμού στις τοπικές κοινότητες των μεταναστών τους, προκειμένου να αυξηθεί 

η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Με βάση τη φύση 

του μαθήματος και τους επιδιωκόμενους συμμετέχοντες, οι στόχοι κατάρτισης χωρίστηκαν σε δύο 

γενικούς τομείς. Το πρώτο θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ενδυνάμωσης, της αυτοεκτίμησης και των 

κινήτρων των εθελοντών και στην συνειδητοποίηση της κοινωνικής σημασίας του ρόλου τους. Η δεύτερη 

θα επικεντρωθεί στην αύξηση της συνειδητοποίησης της δομής των διαδικασιών μάθησης και των 

τεχνικών κινητοποίησης. 
Το περιεχόμενο θα συνδέεται άμεσα με τους στόχους της κατάρτισης. Όσον αφορά τον τομέα των 

μεταγνωστικών στόχων, το μάθημα θα τονώσει τα κίνητρα των συμμετεχόντων και θα ενισχύσει τις 

διαπολιτισμικές τους ικανότητες μέσα σε ένα πλαίσιο κοινών αξιών. Ταυτόχρονα, θα αποκτήσουν γνώσεις 

τεχνικών επικοινωνίας και δεξιοτήτων μάθησης, καθώς και τεχνικές προσανατολισμού και 

αυτοπροσανατολισμού. Παρέχονται επίσης ορισμένα βασικά εργαλεία για τη μικροεπιχειρηματικότητα και 

πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της εργασίας. 
Το εκπαιδευτικό μάθημα θα χρησιμοποιήσει τις αρχές και τις μεθόδους της μη τυπικής μάθησης και θα 

επικεντρωθεί σε στρατηγικές κινήτρων. Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν πολύ ενεργό ρόλο κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος που μοιράζεται τις γνώσεις, την εμπειρία, τις ιδέες και τις ερωτήσεις που 

σχετίζονται με το θέμα. Οι μέθοδοι εργασίας θα είναι ποικίλες και διαδραστικές ώστε να εξασφαλίζεται η 

ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής και μεταξύ πληροφοριών και εφαρμογής. 
  

  

mailto:daniela.laforesta@hotmail.com
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Ο οδηγός θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα. 
- Γενική οργάνωση: πώς να χρησιμοποιήσετε το μάθημα. 
- Σχεδιασμός κατάρτισης: το χρονικό πλαίσιο του μαθήματος και το πώς είναι δομημένο. 
 
Εκπαιδευτική σχεδίαση: καθορισμός των στόχων κατάρτισης, του περιεχομένου, των στρατηγικών 

μάθησης και του συστήματος αξιολόγησης. 

- Εκπαιδευτικοί πόροι: εκπαιδευτικοί πόροι, όπως έγγραφα, παρουσιάσεις, ιστοσελίδες, εικόνες, βίντεο 

(συμπεριλαμβανομένης της ροής βίντεο) και ήχου. 

- Παιδαγωγικές πτυχές: σχεδιασμός και διαχείριση καθηκόντων και αξιολογήσεων, σύγχρονη και 

ασύγχρονη αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων και τρόποι επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευομένων και 

εκπαιδευτών 

- Τεχνικές απαιτήσεις: διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα και χρηστικότητα του συστήματος μάθησης. 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

Μια προκαταρκτική διαβούλευση εμπειρογνωμόνων μέσω ενός ερωτηματολογίου θεωρήθηκε απαραίτητη 

για να διαπιστωθεί τι πρέπει να συμπεριληφθεί στον οδηγό κατάρτισης. 

Ο εταίρος του προγράμματος από τη χώρα σας, σας έχει επιλέξει ως σχετικό εμπειρογνώμονα των οποίων 

οι απόψεις θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του οδηγού εκπαίδευσης MAV. 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η συλλογή πληροφοριών και απόψεων εμπειρογνωμόνων 

(εκπαιδευτές που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων, συμβούλους, ψυχολόγους και κοινωνικούς 

λειτουργούς που ασχολούνται με την ένταξη των μεταναστών και εκπρόσωποι ΜΚΟ που εργάζονται με 

μετανάστες), σχετικά με τη δομή, το περιεχόμενο, , τις στρατηγικές μάθησης και το σύστημα αξιολόγησης 

του Οδηγού για τους εκπαιδευτές ώστε να παρακινηθούν οι ενήλικοι μετανάστες εθελοντές να 

προωθήσουν τη μάθηση άλλων μεταναστών. 

  

Αυτό το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε πέντε διαφορετικά μέρη: 

1. Οι στόχοι του Οδηγού 

2. Το περιεχόμενο του Οδηγού 

3. Οι στρατηγικές μάθησης του Οδηγού 

4. Το σύστημα αξιολόγησης του Οδηγού 

5. Πρόσθετες παρατηρήσεις 
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Το όνομα και το επώνυμό σας:   

email:  

Χώρα:  

 

 

1.1. Ποιους γενικούς στόχους πρέπει να έχει ο οδηγός; 

 
 

1.1.1 Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μέντορα έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν ως 

παράγοντες πολλαπλασιασμού στις τοπικές κοινότητες μεταναστών, προκειμένου να αυξηθεί η 

κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
1.1.2 Να συνδυαστεί η πολιτιστική, τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σε ένα 

πολυπολιτισμικό και διαπολιτισμικό πλαίσιο 

 
Μεγαλύτερη συνάφεια Έχει κάποια 

σημασία 
Δεν είναι καθόλου 

απαραίτητο 
   

1. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 
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1.1.3  Ανάπτυξη καλών πρακτικών για να επηρεάσει θετικά την ένταξη και ένταξη 

των μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους 

 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 

1.1.4  Άλλος ειδικός στόχος (παρακαλείσθε να αναφέρετε, εάν υπάρχει)  

 
 

1.2 Ποιοι συγκεκριμένοι στόχοι πρέπει να έχει ο οδηγός για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

διεξάγουν οι εθελοντές μετανάστες; (Παρακαλείσθε να αναφέρετε την επιλογή με το Χ. 

Είναι δυνατές πολλές επιλογές) 

 

1.2.1 Να ενισχυθεί η ενδυνάμωση, η αυτοεκτίμηση και τα κίνητρα των εθελοντών 

μεταναστών και η συνειδητοποίηση της κοινωνικής σημασίας του ρόλου τους 

 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
1.2.2 Αύξηση της ευαισθητοποίησης των εθελοντών των μεταναστών σχετικά με 

τη δομή των μαθησιακών διαδικασιών και των τεχνικών κινητοποίησης 

 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
1.2.3 Άλλος ειδικός στόχος (παρακαλείσθε να αναφέρετε, εάν υπάρχει) 
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2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

 

2.1 Η εκπαίδευση των εθελοντών μεταναστών για την υποστήριξη της μάθησης άλλων 

μεταναστών απαιτεί να προβληθούν τα δικαιώματα των αλλοδαπών και οι πολιτικές που 

αποσκοπούν στην υποστήριξη της αναγνώρισής τους και της αποτελεσματικής ένταξής τους 

στις κοινωνίες υποδοχής. Κατά συνέπεια, κατά την άποψή σας, ο Οδηγός πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

 

2.1.1. Συγκεντρωτική ανάλυση των μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
2.1.1.1. Η ανάλυση συμφραζομένων πρέπει να περιλαμβάνει: 

a) την έννοια της μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

b) την πρόσβαση των μεταναστών στην ιδιότητα του πολίτη στη χώρα υποδοχής 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
c) τη σχέση μεταξύ των μεταναστών και των κοινοτήτων υποδοχής τους 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
d) τις ενεργές πολιτικές για την κοινωνική ένταξη και τις πολιτικές ενεργητικής ένταξης στην αγορά 

εργασίας 
Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
e) Τι άλλο πρέπει να συμπεριληφθεί στην ανάλυση συμφραζομένων (παρακαλούμε αναφέρατε, 

αν υπάρχει) 

 

 
2.1.2. Χαρτογράφηση κοινωνικών και επαγγελματικών υπηρεσιών για τους μετανάστες στις χώρες 

υποδοχής 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 

 
2.1.2.1 Η χαρτογράφηση των κοινωνικών και επαγγελματικών υπηρεσιών για τους 
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μετανάστες στις χώρες υποδοχής πρέπει να περιλαμβάνει: 

 
a) Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
b) Κέντρα πληροφόρησης και υπηρεσίες υγείας 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
c) Μαθήματα εκμάθησης γλώσσας και πολιτικής αγωγής για μετανάστες  

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
d) Υπηρεσίες απασχόλησης για μετανάστες και πληροφορίες για το εργασιακό σύστημα 

στην χώρα υποδοχής 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
e) Άλλη συγκεκριμένη υπηρεσία (παρακαλούμε αναφέρατε, αν υπάρχει) 

 
 

2.2 Η επιλογή της ενίσχυσης των μεταναστών για την κατάρτιση άλλων μεταναστών 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ολοκλήρωσης. Με βάση την εμπειρία σας, 
ποιες δεξιότητες πρέπει να έχουν οι εθελοντές μεταναστών; 

 
a) Ικανότητες Επικοινωνίας 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 

b) Ικανότητα διαχείρισης ομάδων  

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 

c) Γνώση ζητημάτων ενσωμάτωσης 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
d) Γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στη χώρα υποδοχής  

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 
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e) Καλό επίπεδο διατήρησης κινήτρων 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
f) Άλλες συγκεκριμένες ικανότητες (παρακαλούμε αναφέρετε, εάν υπάρχουν)  

 
 
 

2.2.1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες που νομίζετε ότι πρέπει να μεταφερθούν ως επί το 
πλείστον; 

 
a) Οι διαπολιτισμικές δεξιότητες στα πλαίσια κοινών αξιών 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
b) Γνώσεις σχετικές με τεχνικές επικοινωνίας 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
c) Ακριβείς ενδείξεις σχετικά με τις εργασιακές πολιτικές, προσανατολισμός και αυτό-

προσανατολισμός 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

d) Τεχνικές και βασικά εργαλεία για μικροεπιχειρηματικότητα 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
e) Άλλες συγκεκριμένες δεξιότητες (παρακαλούμε αναφέρετε, εάν υπάρχουν)  

 
 

2.3 Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποιοι μετανάστες θα πρέπει να θεωρηθούν ως οι 

ομάδες-στόχοι για αυτόν τον οδηγό βάσει της εμπειρίας σας 

 
a) Μετανάστες πρώτης γενιάς 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
b) Μετανάστες δεύτερης γενιάς 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 
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c) Γυναίκες μετανάστριες 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
d) Ασυνόδευτοι ανήλικοι 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
e) Άλλες ομάδες μεταναστών (παρακαλούμε αναφέρετε, εάν υπάρχουν)  

 

 
2.3.1 Υπό το πρίσμα της εμπειρίας σας, μπορείτε να μας πείτε για τις πιο απαιτητικές 

ανάγκες κατάρτισης/ένταξης που εκφράζουν οι μετανάστες, σύμφωνα με τους 

διαφορετικούς τύπους που αναφέρονται στην προηγούμενη ερώτηση; 

 

a) Εκπαιδευτικές ανάγκες και ενσωμάτωση μεταναστών πρώτης γενιάς 

 
 

b) Εκπαιδευτικές ανάγκες και ενσωμάτωση μεταναστών δεύτερης γενιάς 

 
 

c) Εκπαιδευτικές ανάγκες και ενσωμάτωση μεταναστριών 

 
 

d) Εκπαιδευτικές ανάγκες και ενσωμάτωση ασυνόδευτων ανηλίκων 

 
 

2.4 Κατά την άποψή σας, ο οδηγός θα πρέπει να: 

 
2.4.1. Ασχοληθεί με την εκμάθησης της γλώσσας και την 

κοινωνικοποίηση των μεταναστών 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 
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2.4.2. Συμβάλλει στην ανάκαμψη και κοινωνική ενσωμάτωση 

των μεταναστών μέσα από την επιχειρηματική εκπαίδευση 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
2.4.3. Προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης σε 

γυναίκες που ήρθαν είτε ως σύζυγοι είτε ως θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, και 

δεν διαθέτουν εργασιακό προφίλ 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
2.4.4. Προσφέρει προοπτικές για την προώθηση της 

εκπαίδευσης μεταναστών που θέλουν να βελτιώσουν το επαγγελατικό τους 

status 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
2.4.5. Άλλο (παρακαλούμε αναφέρετε, εάν υπάρχουν) 
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

 
3.1 Το εκπαιδευτικό μάθημα θα υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση 

χρησιμοποιώντας τις αρχές και τις μεθόδους της μη τυπικής μάθησης και θα 

επικεντρωθεί σε στρατηγικές κινήτρων. Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν πολύ ενεργό 

ρόλο κατά τη διάρκεια του προγράμματος που μοιράζεται τις γνώσεις, την εμπειρία, τις 

ιδέες και τις ερωτήσεις που σχετίζονται με το θέμα. 

 
Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
3.1.1. Οι στρατηγικές μάθησης που βασίζονται σε μια ολιστική και μη τυπική 

προσέγγιση μάθησης μπορούν να περιέχουν διαφορετικά στοιχεία: 

 
a) Χρήση πολιτισμικών στοιχείων στο περιεχόμενο των μαθημάτων 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 

 

b) Προσοχή κατά τη διαπραγμάτευση των σημασιών 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
c) Χρήση στρατηγικών και τεχνικών για την ενσωμάτωση γνωσιακών και 

συναισθηματικών διαστάσεων 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
d) Επιλογή των πηγών ομότιμης μάθησης και άλλων που θα χρησιμοποιηθούν 

από κοινού στις ομάδες 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 

 
  



OER GUIDE FOR TRAINERS - Methods and recommendations  
to motivate adult migrant volunteers promoting the learning of other migrants 
 

 

  

- 60 - 

4. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

 
4.1 Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα σύστημα για την επικύρωση των δεξιοτήτων 

των μεταναστών και των διακινούμενων εργαζομένων. Η πιστοποίηση των ικανοτήτων 

θα πρέπει να αναφέρεται σε τυποποιημένα μοντέλα, ικανά να εξετάζουν και να 

πιστοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν, δίνοντας πιστώσεις και 

πιστοποιητικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη μονοπατιών 

κατάρτισης / εργασίας; 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
4.1.1 Σύμφωνα με την εμπειρίας σας, είναι δυνατό να εφαρμοστούν μη-τυπικά 

συστήματα αξιολόγησης δεξιοτήτων που είναι αναγνωρισμένα σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο; 

Μεγαλύτερη 
συνάφεια 

Έχει κάποια 
σημασία 

Δεν είναι 
καθόλου 
απαραίτητο 

   

 
4.1.2 Εάν απαντήσατε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, τι δείκτες 

πιστοποίησης δεξιοτήτων θα έπρεπε να συμπεριληφθούν; (αναφέρετε 

τουλάχιστον πέντε) 

1._ _ 

2._ _ 

3._ _ 

4._ _ 

5. _ 
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5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5.1 Πρόσθετα σχόλια και προτάσεις 

 
 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 
 
Τα σχόλιά σας θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα εργασίας του MAV για την ανάπτυξη 

του οδηγού εκπαίδευσης για εθελοντές μετανάστες. 
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Παράρτημα 3 – Επιλεγμένα Παραδείγματα Βέλτιστων 

Πρακτικών από τις χώρες των εταίρων  
  

Arrival Aid – Volunteering and legal and administrative help  

(Παροχή Βοήθειας στην Άφιξη – Εθελοντισμός και Νομικο- Διοικητική 

βοήθεια) 

Η πρακτική με τον τίτλο Arrival Αid είναι μια πρωτοβουλία με έδρα το 

Μόναχο, που εκπαιδεύει εθελοντές στην προετοιμασία και παροχή 

συνοδευτικής υποστήριξης στους μετανάστες κατά την διαδικασία επίσημης 

ακρόασης από το Ομοσπονδιακό Γραφείο για την Μετανάστευση και τους 

Πρόσφυγες, Την χρονική αυτή περίοδο λειτουργούν γραφεία  Arrival Αid στο 

Μόναχο, το Ντυσελντορφ, την Φραγκφούρτη, την κολονία και την 

Στουτγάρδη. 

Οι Αιτούντες Άσυλο στην Γερμανία συχνά λαμβάνουν ελλιπή ενημέρωση 

σχετικά με τις διαδικασίες που τους εξασφαλίζουν την παροχή ασύλου. 

Επίσης συχνά αγνοούν τα βασικά σημεία τα οποία χρειάζεται να αναφέρουν 

στη διάρκεια της ακρόασης και που είναι απαραίτητα στοιχεία για την 

αναγνώριση της κατάστασής τους ατομικά.  

Η πρωτοβουλία Arrival Αid θέτει ως επιθυμία της  την παροχή 

υποστηρικτικής συνοδείας των προσφύγων στην διαδικασία αίτησης 

ασύλου κατά την ακρόαση. Γι αυτό τον λόγο εκπαιδεύουν εθελοντές ώστε 

να είναι έτοιμοι να παράσχουν την αναγκαία υποστήριξη καθ’ όλη την 

διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα διακρίνουν την 

υποστήριξη σε τρεις φάσεις, την φάση προετοιμασίας (συναντήσεις 

προετοιμασίας), την συνοδευτική παρουσία τους κατά την ακρόαση, και το 

τελικό στάδιο. Πρόθεσή τους είναι η παροχή αποτελεσματικής και 

σημαντικής υποστήριξης στους πρόσφυγες.  

Το πρόγραμμα που ακολουθεί η Arrival Αid δεν περιλαμβάνει νομικές 

συμβουλές καθώς το βάρος δίνεται κυρίως στην διαδικασία αίτησης 

ασύλου. Όταν απαιτείται μπορούν να προγραμματίσουν συνάντηση για 

νομικές συμβουλές επικοινωνώντας με τη Νομική Υπηρεσία για τους 

Πρόσφυγες  στο Μόναχο ( Refugee Law Clinic Munich e.V) καθώς και με 

έμπειρους δικηγόρους σε όλη την Γερμανία. 

Η Ακαδημία Arrival Αid προσφέρει στους εθελοντές κατάρτιση σε θέματα 

ενσωμάτωσης, μετανάστευσης, την νομοθεσία για την αίτηση ασύλου στην 

Γερμανία, την ακροαματική διαδικασία και όλες τις κανονιστικές διατάξεις. 

Επίσης παρέχεται και Ψυχολογική Υποστήριξη. Επίσης είναι διαθέσιμη 

και  εποπτεία των εθελοντών. Η κατάρτιση είναι ανοικτή σε όλους όσους 

ενδιαφέρονται να παρέχουν συνοδευτική υποστήριξη στους πρόσφυγες. 
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Η Arrival Αid θεωρούμε ότι αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα  στην 

υλοποίηση του έργου  MAV. Η πρωτοβουλία Arrival Αid  αναστελεχώνεται 

με εθελοντές, τους εκπαιδεύει, τους παρέχει συνοδευτική υποστήριξη. 

Επίσης υποδεικνύει «τα όρια του εθελοντισμού» ενώ χτίζει απευθείας 

σχέσεις συμβουλευτικής και συνοδευτικών υπηρεσιών μεταξύ εθελοντών, 

μεταναστών και προσφύγων, σε μια λογική  έναν προς έναν .  

Το πρόγραμμα θεωρείται αρκετά επιτυχημένο και υποστηρίζεται επίσημα 

από την Προτεσταντική Εκκλησία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από χορηγίες 

και υποστήριξη από επιλεγμένες υπηρεσίες ( π.χ την Δημόσια Υπηρεσία 

Υγείας). Το πρόγραμμα αν και αρχικά ξεκίνησε στο Μόναχο, είναι πλέον 

ενεργό σε περισσότερες από τέσσερις πόλεις της Γερμανίας με ενδιαφέρον 

από περισσότερες πόλεις να ακολουθήσουν με΄σα στο 2018.  

Σχετικός Σύνδεσμος: 

https://www.arrivalaid.org/ 

  

  

Integrationslotsen by Südwestmetall 

(Σύμβουλοι – Συνοδοί Ενσωμάτωσης από την Südwestmetall) 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται απευθείας στις επιχειρήσεις που 

ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν αιτούντες άσυλο στο εργατικό δυναμικό 

τους καθώς και στο εκπαιδευτικό δυναμικό τους στην βιομηχανία μετάλλου 

της Νότιο-Δυτικής Γερμανίας. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν 

ενδοεπιχειρησιακά  προγράμματα επιμόρφωσης εθελοντών  σε ρόλο 

Επαγγελματικού  Συνοδού/Συμβούλου  σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 

προκειμένου να επιταχύνουν την διαδικασία ενσωμάτωσής τους στο νέο 

εργασιακό περιβάλλον. Οι αποκαλούμενοι Εργασιακοί Συνοδοί/Σύμβουλοι 

λαμβάνουν νομική, οργανωτική και εξειδικευμένη επαγγελματική 

επιμόρφωση πριν την έναρξη της υπηρεσίας τους ως εθελοντές.  

  

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η διαδικασία ενσωμάτωσης τελεί  υπό 

παρακολούθηση  και γι’ αυτό τόσο οι εθελοντές όσο και οι πρόσφυγες 

συμπληρώνουν μηνιαίες αναφορές σχετικά με την εξέλιξη και τα εμπόδια 

που αντιμετώπισαν. Κάποιες εταιρείες παρέχουν επίσης μαθήματα 

γερμανικής γλώσσας στους εργαζομένους τους καθώς και διαδικασίες 

αποτίμησης προσόντων. Το πρόγραμμα εθελοντών κυρίως απευθύνεται σε 

νέους επαγγελματίες στις επιχειρήσεις, σε εκπαιδευόμενους της 

επαγγελματικής κατάρτισης και στους εκπαιδευόμενους εντός της 

επιχείρησης. Προς το παρόν το πρόγραμμα προσφέρεται στις πόλεις 

Freiburg, Ludwigsburg, Mannheim, Stuttgart, Villingen-Schwenningen. 

Στόχος του είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των προσφύγων στην 

https://www.arrivalaid.org/
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αγορά εργασίας καθώς και το άνοιγμα των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων   σε ένα πολυπολτισμικό εργατικό δυναμικό.  

  

Η εκπαίδευση των εθελοντών περιλαμβάνει:  

• Εκπαίδευση στη δικτύωση ώστε να γνωρίσουν ποιοι είναι οι βασικοί 

εμπλεκόμενοι και 'βασικοί παίκτες'  για την εργασιακή ενσωμάτωση των 

προσφύγων στην Γερμανία; Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις 

διαφορετικές κατηγορίες μεταναστευτικών ομάδων στόχου (νόμιμοι 

μετανάστες, σε  κατάσταση ασυλίας, προσωρινής παραμονής κλπ) 

καθώς και απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις υπηρεσίες πρόσβασης στην 

εργασία και υπηρεσίες των γραφείων εύρεσης εργασίας; \ 

• Πληροφόρηση σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνώριση 

προηγούμενης μάθησης και των προσόντων που αποκτήθηκαν σε άλλη 

χώρα, εργατική νομοθεσία για τους μετανάστες και πρόσφυγες, 

προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, προγράμματα σκιώδους 

εργασιακής εμπειρίας ;  

• Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του ενδοεπιχειρησιακού προσανατολισμού, 

ενσωμάτωση σε ενδοεπιχειρησιακές ομάδες, όπως αθλητικές ομάδες, 

πολιτιστικές ομάδες και ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων;  

• Θέματα Συμβουλευτικής και Εποπτείας των Εθελοντών .  

  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν αποτελεί τυπικό παράδειγμα 

προγράμματος για εθελοντές. Η καινοτομία έγκειται στον 'εθελοντισμός στο 

εργασιακό περιβάλλον'  και λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του εργασιακού 

ωραρίου των εθελοντών. Η εκπαίδευση των εθελοντών είναι επιχειρησιακά 

οριοθετημένη, ωστόσο αρκετά επιτυχής γιατί  εκπορεύεται από τις ανάγκες 

και των δύο εμπλεκομένων – από τη μια της επιχείρησης και από την άλλη, 

αφορά τους ίδιους τους μετανάστες/πρόσφυγες.  

 

Σχετικός σύνδεσμος: 

https://www.suedwestmetall-macht-

bildung.de/projekte/projekt/integrationslotsen.html 

  

  

Integra e.V. – Ehrenamt von Migranten für Migranten 

Ο  Integra είναι ένας οργανισμός μεταναστών με μεγάλη παράδοση στην 

επαναστελέχωση, παροχή κινήτρων και επιμόρφωσης μεταναστών ως 

εθελοντών των ομάδων ομοτίμων τους με στόχο την ενσωμάτωση από τη 

μια στην κοινωνία της Γερμανίας αλλά και παράλληλα προσβλέποντας στην 

https://www.suedwestmetall-macht-bildung.de/projekte/projekt/integrationslotsen.html
https://www.suedwestmetall-macht-bildung.de/projekte/projekt/integrationslotsen.html
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συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητάς τους.  Η 

ενεργοποίηση δε των δικών τους πόρων κι δυναμικών καθώς και η 

διαχείριση χρόνου  διαμορφώνουν μία ικανή βάση κινητοποίησης και 

βιώσιμης κατάρτισης. Η κατάρτιση είναι αυστηρά προσανατολισμένη στις 

ανάγκες των ωφελουμένων και αφορά στις  γλωσσικές δεξιότητες, τα 

περιβαλλοντικά θέματα, την σχολική και ευρύτερη εκπαίδευση. Οι εθελοντές 

εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο δραστηριότητας ώστε να 

συνεισφέρουν με την εμπειρία τους και την επαγγελματική τους επάρκεια.  

Το πρόγραμμα Integra ξεκίνησε ως ένας Τούρκικος Οργανισμός. Σήμερα 

παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερες από 20 εθνικότητες μεταναστών και 

πολιτισμικών ομάδων.  

Το Integra  δίνει μεγάλη σημασία στον εθελοντισμό ως πράξη 

συμπερίληψης. Δεν είναι μια κίνηση ενάντια αυτών αλλά μαζί με αυτούς. Η 

προσέγγιση του Integra έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην εκπαίδευση 

μεταναστών ως εθελοντών που εργάζονται μέσα στις δικές τους κοινότητες 

και τις ομάδες ομοτίμων ώστε να προσελκύσουν νέους μετανάστες, 

πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ενδιαφέρονται να αναλάβουν ρόλο 

εθελοντή. Ο εθελοντισμός περιγράφεται ως συμπεριφορά με προστιθέμενη 

αξία για την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου καθώς αποτελεί επίσης ένα 

είδος μη τυπικής και άτυπης κοινωνικής και μαθησιακής  διάδρασης. Το 

πρόγραμμα Integra  συμπεριλαμβάνεται ως βέλτιστη πρακτική στο κρατίδιο 

της  Baden-Württemberg  ως προς τις υπηρεσίες προς ενσωμάτωση των 

μεταναστών σε εθελοντική βάση. Εργαλεία, στρατηγικές και υλικά του έργου 

προβλέπεται κατά περίπτωση να προσαρμοστούν για τις  ανάγκες 

του  MAV ή να αποτελέσουν αφορμή νέων ιδεών. 

 

Σχετικός σύνδεσμος: 

www.integra-bildung.de 

  

   

Giving something back to Berlin 

Ανταποδίδοντας στο Βερολίνο (GSBTB)  

Το Ανταποδίδοντας στο Βερολίνο (GSBTB)  είναι εθελοντική πλατφόρμα 

και δίκτυο που επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους Γερμανούς σε θέματα 

της μεταναστευτικής κοινότητας του Βερολίνου. Στόχος της πλατφόρμας 

είναι να συγκεντρώσει τόσο  Γερμανούς κατοίκους  όσο και την κοινότητα 

των μεταναστών, συμεπριλαμβανομένων των προσφύγων, να 

συμμετάσχουν σε   έργα κοινωνικού προσανατολισμού, τα  οποία 

ανακοινώνονται στην πλατφόρμα.  

Το δίκτυο παράλληλα προβαίνει σε διοργανώσεις  απευθύνοντας 

πρόσκληση σε μετανάστες και κατοίκων από τις διάφορες γειτονιές  να 

http://www.integra-bildung.de/
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συμμετέχουν δημιουργώντας έτσι συνθήκες για συμμετοχή στα κοινά. 

Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν  εγγραφείς την πλατφόρμα  και 

έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση 50  επιτυχημένων κοινωνικών 

δράσεων.  

Μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές στο 

Βερολίνο είναι να καταφέρουν να υλοποιήσουν μαζικές συναθροίσεις της 

κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικές υπηρεσίες του δήμου και με άξονα 

την ενσωμάτωση των προσφύγων με αποτελεσματικό τρόπο. Προκειμένου 

να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση τον Ιούνιο του 2015 στην συνοικία 

Neukölln στο Βερολίνο δημιουργήθηκε ένα κέντρο συντονισμού στο οποίο 

απευθύνονται οι πρόσφυγες για να πληροφορηθούν για όλες 

τις εθελοντικές δράσεις που τους αφορούν, την λειτουργία νεοφυών 

επιχειρήσεων και των κοινωνικών οργανισμών ώστε να υποστηρίξουν το 

έργο τους για να γίνει πιο αποτελεσματικό.   

Ο συντονιστής των προσφυγικών ομάδων έχει την βασική ευθύνη να 

προσδιορίσει, επιβλέψει και διασυνδέσει τους διαφορετικούς οργανισμούς 

που ασχολούνται με τους μετανάστες , να δημιουργήσει κανάλια 

επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Αυτό δεν είναι σημαντικό 

μόνο για την συνοικία του Neukölln ώστε να αποκτήσει μια γενική εικόνα 

των εθελοντικών δράσεων αλλά και για τους φορείς της κοινωνίας των 

πολιτών να έχουν ένα σημείο επαφής όπου μπορούν να πληροφορηθούν 

για τις πολιτικές και τις εξελίξεις που συνδέονται με την ενσωμάτωση των 

μεταναστών. 

Στο πλαίσιο αυτό η συνοικία  του Neukölln έδωσε έμφαση στις σημαντικές 

υπάρχουσες δομές και υποδομές των ανθρωπιστικών οργανώσεων και τη 

γειτονιάς. Σημαντική λόγου χάρη υπήρξε η συμβολή της Αραβικής 

κοινότητας στην διευκόλυνση ένταξης των προσφύγων στην συνοικία. Οι 

εθελοντές στην συγκεκριμένη συνοικία του Βερολίνου έχουν πρόσβαση 

σε  ταχύρρυθμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες – από την διαπολιτισμική 

κουζίνα, την κηπουρική έως τις νομικές συμβουλές, τα προγράμματα για την 

αγορά εργασίας, στέγασης, μουσικής και γλώσσας, καθώς και 

προγράμματα Χτίσιμο ομάδας, συμβουλευτικής, γιόγκα και πολλών άλλων.  

 

Σχετικός σύνδεσμος: 

http://gsbtb.org/#!/ 

  

  

Assistance and comprehensive services for asylum seekers in Romania  

Παροχή Βοήθειας και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών στους  Αιτούντες Άσυλο 

(Ρουμανία)  

http://gsbtb.org/#!/
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Το  Εθνικό Συμβούλιο Για τους Πρόσφυγες της Ρουμανίας υλοποιεί το έργο 

Βοήθεια και Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες για Αιτούντες Άσυλο στην 

Ρουμανία για ένα διάστημα 6 μηνών.  

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιδρυμα AIDrom και 

χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ενσωμάτωσης.  

Ο γενικότερος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης των 

αιτούντων άσυλο παρέχοντάς τους ένα συνεκτικό σύστημα παροχής 

κοινωνικής υποστήριξης καθώς και ενός συνόλου υπηρεσιών για την 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων, αιτούντων άσυλο 

στην Ρουμανία.  

Επίσης το έργο προσβλέπει στην βελτίωση των διαδικασιών αίτησης 

ασύλου και  φιλοξενίας σε διάφορες πόλεις της Ρουμανίας (Bucharest, 

Galati, Suscuta Mare, Radauti, Timisoara, Giurgiu), επεκτείνοντας αυτές τις 

υπηρεσίες και σε όσους παραμένουν σε διαδικασία έγκρισης της αίτησης, 

μέσω της παροχής υλικής και άλλης υποστήριξης, όπως:  

• Μετάφραση των εγγράφων που πιστοποιούν την πολιτική τους κατάσταση, 

την εκπαιδευτική τους εμπειρία, και την νομιμοποίηση, επικύρωση αυτών 

των εγγράφων 

• Παροχή ημερήσιων γευμάτων τα οποία μεταφέρονται είτε μεταξύ των 

περιφερειακών  κέντρων  είτε από τα σημεία διοικητικής υποστήριξης προς 

τα περιφερειακά κέντρα  

• Πακέτα εγκατάστασης που εξυπηρετούν την μετά την έγκριση ασύλου 

παροχή φιλοξενίας στα προαναφερθέντα κέντρα κυρίως στο βουκουρέστι 

και την  Τιμισοάρα 

• Μηνιαία οικονομική στήριξη στους πιο ευάλωτους πρόσφυγες  

• Μηνιαίο κοινωνικό επίδομα (επιταγές) για την κάλυψη των βασικών 

αναγκών διατροφής και υγιεινής όλων των πληθυσμών εντός και εκτός των 

κέντρων ασύλου της ομάδας στόχου 

• Φιλοξενία στα Δημόσια Κέντρα Υποδοχής (Arad , Otopeni, κλπ) 

• Αγορά εκπαιδευτικού υλικού και  υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και 

πρόβλεψη σίτισης των παιδιών των αιτούντων άσυλο, σε νηπιαγωγεία 

 

 

Good practices in London 

Καλή Πρακτική στο Λονδίνο 

Το έργο για τα Προσόντα των Μεταναστών και Προσφύγων 

πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο για την Έρευνα στην Απασχόληση 

από το Πανεπιστήμιο του  Warwick. Η προσέγγιση που εφαρμόστηκε 

εστίαζε στην καταγραφή των προσόντων, την ανίχνευση των άτυπων 
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μαθησιακών δεξιοτήτων  χωρίς αναγνώριση καθώς και την υποστήριξη με 

την βοήθεια  διαμεσολαβητών για την ανάπτυξη προσωπικών σχεδίων 

ανάπτυξης.  

Ένα παρόμοιο πρόγραμμα επίσης στο Λονδίνο εφαρμόστηκε 

ακολουθώντας  μια σχετική ακαδημαϊκή έρευνα. O Τίτλος 

του προγράμματος ήταν REETA, δηλαδή Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, 

Κατάρτιση και Συμβουλευτική των Προσφύγων με στόχο την προετοιμασία 

και ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας.  

  

Στην ίδια λογική υλοποιείται και από το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του 

Λονδίνου - την Μονάδα για την Αξιολόγηση και Καθοδήγηση των 

Προσφύγων, ένα πρόγραμμα που αφορά την τοποθέτηση των προσφύγων 

σε θέσεις εργασίας τόσο στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Λονδίνου όσο και 

σε Εθνικές Υπηρεσίες, γεγονός που συνέβαλλε στην ευχερή τους 

ενσωμάτωση. Η αναφορά αξιολόγησης του έργου,  αν και αποτίμησε ως 

αποτελεσματική την πρακτική αυτή, ωστόσο αποδείχτηκε πολύ ακριβή – 

δεδομένου ότι όλες οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες αποτελούν ad 

hoc παρεμβάσεις μικρής διάρκειας.  

  

 

Experiences in the north of England  

Η εμπειρία της Βόρειας Αγγλίας  

Στόχος της στρατηγικής είναι η ενσωμάτωση των  προσφύγων και 

αιτούντων άσυλο στις περιοχές και τοπικές κοινότητες Yorkshire 

και  Humber. Η στρατηγική διακρίνεται σε τέσσερις οριζόντιους άξονες:  

• Πληροφόρηση και Κατανόηση  – Παροχή πληροφορίας, επικαιροποίηση 

ερευνητικών δεδομένων για τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 

• Παροχή Υπηρεσιών – Κατανομή υπηρεσιών  σε ανταπόκριση των 

προσφύγων, αιτούντων άσυλο καθώς και των εμπλεκόμενων συνεργατών 

του έργου ;  

• Συντονισμός και Σχεδιασμός- Παροχή συντονισμού και συνεργασίας κατά 

μήκος της περιφέρειας με στόχο την βελτίωση του σχεδιασμού , των 

στρατηγικών και των πολιτικών για τους  πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο; 

• Συμμετοχή κι Συνεισφορά -  Ανάπτυξη της συμμετοχής και της 

εκπροσώπησης και ενίσχυση του ρόλου των προσφύγων και αιτούντων 

άσυλο στην περιοχή  

 Οι προτεραιότητες δράσης στην περιοχή αφορούν: Στέγαση, Υγεία, 

Εργασία και Ικανότητες, Ασφάλεια. Για κάθε μια από αυτές τις 

προτεραιότητες, προσδιορίστηκαν μια σειρά από δράσεις. 
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• Στέγαση: 

1. έρευνα των αναγκών στέγασης και των εμπειριών των προσφύγων και 

των αιτούντων άσυλο για την ενημέρωση του σχεδιασμού και της παροχής 

κατοικιών  

2. Να εξασφαλίσει ότι οι ανάγκες στέγασης των προσφύγων και των 

αιτούντων άσυλο αναγνωρίζονται στις περιφερειακές και τοπικές 

στρατηγικές. 

3. να παρέχουν κατάλληλη στέγη για τους αιτούντες  

4. να ανταποκριθεί στις ανάγκες στέγασης των προσφύγων, ιδίως κατά τη 

μετάβαση από την υποστήριξη του ασύλου 

5. να μειώσουν τον αντίκτυπο της έλλειψης στέγης στους άστεγους αιτητές 

ασύλου που  

6. αύξηση της συμμετοχής των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σε 

θέματα στέγασης. 

 

 

• Υπηρεσίες Υγείας: 

1. Να κατανοήσουν τις ανάγκες της υγείας των προσφύγων και των 

αιτούντων άσυλο, σχεδιάζοντας και παρέχοντας τις υπηρεσίες ανάλογα 

2. Να παρέχουν στρατηγικό συντονισμό για την υγεία των προσφύγων και 

των αιτούντων άσυλο σε όλη την περιοχή  

3. να βελτιώσει την εικόνα των αναγκών των προσφύγων και των αιτούντων 

άσυλο στην περιοχή 

4. να παρέχουν σαφήνεια των δικαιωμάτων και να βελτιώνουν την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες 

5. να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ψυχικής υγείας των προσφύγων και των 

αιτούντων άσυλο 

6. να βελτιώσει τη συμμετοχή των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 

στον σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών υγείας 

 

  

• Εργασία και Ικανότητες: 

1. να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα σχετικά με την απασχόληση των 

προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και τις δεξιότητες για τη βελτίωση 

των υπηρεσιών, την ατομική εξέλιξη και τη μεγιστοποίηση της συμβολής 

τους στην περιοχή  

2. βελτίωση του συντονισμού της παροχής αγγλικής γλώσσας στους 

πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο 
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3. να αυξήσουν την πρόσβαση και την υποστήριξη στη συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

4. να αυξήσουν το ποσοστό απασχόλησης των προσφύγων και το επίπεδο 

απασχόλησής τους για να καλύψουν το χάσμα με αυτό του ευρύτερου 

πληθυσμού 

5. να υποστηρίξει τους πρόσφυγες επιχειρηματίες και την εκκίνηση των 

επιχειρήσεων. 

 

• Ασφάλεια: 

1. Προβολή των πόλεων  Yorkshire  και  Humber  ως περιοχές Υγιεινής και 

Ασφάλειας  

2. Παρακολούθηση και περιορισμό των φαινομένων  ρατσισμού, και βίας 

λόγω διακρίσεων 

3. Παροχή υπηρεσιών για την επανένωση οικογενειών  

4. Υποστήριξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που βίωσαν 

εμπειρία ενδοοικογενειακής βίας 

5. Παροχή κατάλληλης νομικής υποστήριξης  στους αιτούντες άσυλο 

6. Παροχή πληροφόρησης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

προσφύγων και αιτούντων άσυλο. 

  

The Story of a National UN Volunteer Cansu Güngör 

Η ιστορία ενός Εθελοντή στην Εθνική Μονάδα των Ηνωμένων Εθνών , 

Cansu Güngör 

Ο αριθμός των προσφύγων στην Τουρκία έφτασε τα 3.5 εκατομμύρια, 

καθιστώντας την Τουρκία τη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό 

προσφύγων παγκοσμίως. Στην Εθνική Υπηρεσία για τους Πρόσφυγες των 

Ηνωμένων Εθνών στην Άγκυρα, η Cansu Güngör συμμετέχει ενεργά στο 

να κινητοποιήσει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα να 

διευκολύνει την πρόσβαση των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Κύριος 

στόχος της Cansu είναι να βοηθήσει τους πρόσφυγες να γίνουν 

αυτόνομοι  και να προχωρήσουν τη ζωή τους στην Τουρκία.  

Η Cansu συμμετέχει σε όλες τις πτυχές της Μονάδας, από την υποστήριξη 

έργων μέχρι τη διοίκηση και τις επικοινωνίες. Ενώ δεν εργάζεται πάντοτε 

άμεσα με τους δικαιούχους, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη σύνδεσή 

τους με την αγορά εργασίας. Εργάζεται για τη διοργάνωση εταιρικών 

σχέσεων με άλλους τομείς για την παροχή επαγγελματικής και τεχνικής 

κατάρτισης, μαθήματα γλωσσών, κατάρτισης για επιχειρήσεις και 

επιχειρηματικό πνεύμα, επιχορηγήσεων εκκίνησης και παροχής 

συμβουλών σε πρόσφυγες. 
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Προκειμένου να βοηθηθούν οι πρόσφυγες να βρουν εργασία που ταιριάζει 

με τα σημερινά τους προσόντα, ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα είναι να 

διευκολυνθεί η διαδικασία εγγραφής στην İŞKUR, τη βάση δεδομένων της 

υπηρεσίας απασχόλησης της Τουρκίας. Για να ξεπεραστούν τα νομικά και 

γλωσσικά εμπόδια, η Cansu και η ομάδα της εξασφαλίζουν ότι οι 

δικαιούχοι είναι σε θέση να εγγραφούν στη βάση δεδομένων και να τους 

ανατεθεί ένας σύμβουλος προσωπικού. 

Ένας άλλος βασικός τομέας είναι να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας να 

προσλάβει πρόσφυγες. Από αυτή την άποψη, η Μονάδα Ζωής 

υποστηρίζει τις αιτήσεις για άδεια εργασίας και την καταβολή τελών. Η 

Cansu είναι υπεύθυνη για την αναφορά και τη διαχείριση δεδομένων για 

όλες τις συναλλαγές. Όπως παραδέχεται, εξακολουθούν να υπάρχουν 

δισταγμοί από τους φορείς του ιδιωτικού τομέα για την πρόσληψη 

προσφύγων λόγω αμοιβών για άδεια εργασίας, γλώσσας και ζητημάτων 

ενσωμάτωσης. 

Ως τουρκάλα εθελόντρια, η Cansu αντιμετωπίζει πιθανότατα σοβαρά 

προβλήματα επικοινωνίας με συριακούς πρόσφυγες εξαιτίας των 

γλωσσικών προβλημάτων και των πολιτισμικών διαφορών. Αλλά αυτό δεν 

την αποθαρρύνει καθώς κάνει το καθήκον της με πάθος και βοηθά τους 

ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε πραγματικούς όρους. Όποιος έχει αυτό 

το πάθος, με το πλεονέκτημα ότι μιλάει τη γλώσσα των προσφύγων / 

μεταναστών και είναι μεταξύ τους, μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο 

για να τους βοηθήσει στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην Τουρκία. 

 

 

Σχετικός Σύνδεσμος: 

https://www.unv.org/our-stories/helping-refugees-access-labour-market-

turkey 

 

 

OMNES 

Η ΜΚΟ OMNES   δραστηριοποιείται στην βόρεια Ελλάδα  υλοποιώντας ένα 

πρόγραμμα  στέγασης των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR)  στην πόλη του 

Κιλκίς, όπου σε συνεργασία με  την ΜΚΟ Ηλιακτίδα επίσης μέσω των 

Ηνωμένων Εθνών, Διερμηνέων, κοινωνικών λειτουργών και συντονιστών 

παρέχουν βοήθεια στους πρόσφυγες να ξεπεράσουν τις προκλήσεις  της 

καινούριας ζωής σε μια νέα πατρίδα  και να γίνουν μέλη της νέας 

κοινότητας. Το πρόγραμμα προσφέρει υπηρεσίες νομικές και ιατρικές 

καθώς και βασική οικονομική κάλυψη για τις ανάγκες της καθημερινής 

διαβίωσης   

https://www.unv.org/our-stories/helping-refugees-access-labour-market-turkey
https://www.unv.org/our-stories/helping-refugees-access-labour-market-turkey
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Η πρωτοβουλία OMNES   δίνει έμφαση στην παροχή στέγασης , την 

Συμπερίληψη και την Διαβίωση των μεταναστών , των αιτούντων άσυλο και 

των  προσφύγων με στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Σε συνεργασία 

με κοινωνικούς επιστήμονες, διερμηνείς, νοσηλευτές και άλλους. Όλοι αυτοί 

οι συντελεστές είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν υπηρεσίες μέσω του 

Κέντρου Βοήθειας Προσφύγων το οποίο χρηματοδοτείται και είναι 

προσβάσιμο σε όλους. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές παρέχουν μαθήματα 

ελληνικών, διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής και παραδίδουν και άλλα 

μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης  σε καθημερινή βάση. Εθελοντές και 

διάφοροι επαγγελματίες παρέχουν υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. 

Στο χώρο λειτουργεί πολυγλωσσική βιβλιοθήκη, παιδότοπος, διατίθεται 

σύνδεση στο διαδίκτυο και γενικά παρέχεται η δυνατότητα και επιπλέον 

διαδικτυακών  εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους και κυρίως σε νέους.  

 

Σχετικός Σύνδεσμος: 

https://www.omnes.gr/ 

 

 

Motion for the Defense of refugees' and immigrants' rights 

Κίνηση για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων των Μεταναστών και 

Προσφύγων  

Η 'Κίνηση για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων των Μεταναστών και 

Προσφύγων' είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία από τη βάση η 

οποία  επιδιώκει την δημιουργία ανοικτών χώρων φιλοξενίας προσφύγων 

προκειμένου να ενσωματωθούν στην κοινωνική ζωή της πόλης, την   άμεση 

έκδοση κάρτας ασύλου προκειμένου οι πρόσφυγες να συνεχίσουν το ταξίδι 

τους στην Ευρώπη νόμιμα, νομιμοποίηση κάθε μετανάστη και εγγραφή των 

παιδιών τους στα μητρώα της πόλης, ίσα δικαιώματα για μετανάστες 

και  πρόσφυγες και την φραγή των καταστατικών πολιτικών απέναντι στους 

μετανάστες/πρόσφυγες. Η εργασία τους συμπεριλαμβάνει παρεμβάσεις, 

δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης και πληροφόρησης σε νομικά, 

εκπαιδευτικά και πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας των 

συγκεκριμένων ομάδων. Κύριο μέλημα των εμπλεκομένων είναι η 

ανταπόκριση στις άμεσες ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών 

καλύπτοντας βασικές ανάγκες και υπηρεσίες υγείας, καθώς και η διάθεση 

μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, νύχτες κινηματογράφου, φεστιβάλ, 

συζητήσεις και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες.  

 

Σχετικός σύνδεσμος: 

Facebook 

 

https://www.omnes.gr/
https://el-gr.facebook.com/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE
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The Migrant Information Centre (MIC) 

Κέντρο Πληροφόρησης Μεταναστών (MIC)  

Το Κέντρο Πληροφόρησης Μεταναστών παρέχει υπηρεσίες οι οποίες 

αποτυπώνουν τις αξίες της ακρόασης, ενσυναίσθησης, κατανόησης και 

υποστήριξης των ευάλωτων μεταναστών. Τα τέσσερα γραφεία του κέντρου 

απασχολούν υψηλής εκπαίδευσης προσωπικό έτοιμο να ανταποκριθεί σε 

ένα εύρος αναγκών και αιτημάτων των  προσφύγων.  

Τα στελέχη εργάζονται με άτομα, οικογένειες και ομάδες κοινοτήτων ώστε 

να αφουγκραστούν τις ανάγκες τους και να παράσχουν πληροφόρηση σε 

ένα εύρος οπτικών που έχουν στη διάθεσή τους. Τους παρέχουν 

υποστήριξη διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πηγές και υπηρεσίες σε 

ανταπόκριση με τις ανάγκες τους και την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων 

που απαιτούνται για την εναρμόνισή τους με την πολιτιστική και κοινωνική 

ζωή της Κύπρου.  

 

Σχετικός σύνδεσμος: 

http://mihub.eu/el/ 

 

KISA 

Η οργάνωση KISA  αποτελεί ένα Κέντρο Προσφύγων και Μεταναστών το 

οποίο παρέχει πληροφορίες, υπηρεσίες υποστήριξης, υπεράσπισης 

και  διαμεσολάβησης σε μετανάστες, πρόσφυγες, θύματα εμπορίας  και 

ρατσισμού/διακρίσεων δωρεάν, οργανώνοντας  επίσης δράσεις 

ενσωμάτωσης, ενδυνάμωσης και αυτό οργάνωσης των μεταναστών και 

προσφύγων από διάφορες εθνοτικές ομάδες. Ο συνδυασμός τόσο των 

κοινωνικών παρεμβάσεων και η παροχή υπηρεσιών με την ταυτόχρονη 

ισχυρή διασύνδεση με τις μεταναστευτικές κοινότητες συμβάλλουν στην 

κατανόηση, ενημέρωση και αντιμετώπιση των πραγματικοτήτων που 

βιώνουν οι μετανάστες και καθιστούν την  ΚΙSA  αξιόπιστο σύμβουλο και 

σύμμαχο των μεταναστών, προσφύγων.    

 

Σχετικός σύνδεσμος: 

https://kisa.org.cy/ 
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