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2. Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής
Είμαστε περήφανοι που ανακοινώσαμε πρόσφατα την
ολοκλήρωση της διαδραστικής βάσης δεδομένων! Μέσω
αυτού του διαδικτυακού πόρου μπορείτε να βρείτε
καταλόγους και άλλες βασικές πληροφορίες που μπορούν να
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων για δική τους
καθοδήγηση όταν διδάσκουν θέματα σχετικά με πρόσφυγες,
μετανάστες και θέματα αναπηρίας.
Στόχος μας μέσω αυτής της βάσης δεδομένων είναι να
παρέχουμε εύκολα προσβάσιμες, και κατανοητές
πληροφορίες σε όλους όσους εργάζονται με μετανάστες και
πρόσφυγες με αναπηρία ούτως ώστε να διευκολύνουν τις
διαδικασίες κοινωνικών υπηρεσιών σε κάθε χώρα και να
διασφαλίζουν ότι το κάθε άτομο απολαμβάνει τα δικαιώματα
που του παρέχει ο νόμος.

1. Έργο InclEUsion: Πρόσφατες
ενημερώσεις
Το έργο μας InclEUsion ξεκίνησε με εταίρους από
διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες ούτως ώστε να
ευαισθητοποιήσει το κοινό πάνω σε θέματα σχετικά
με μετανάστες με αναπηρίες καθώς και το ζήτημα των
διπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν στις χώρες
υποδοχής τους.
Οι κύριοι στόχοι του έργου μας είναι να ενδυναμώσει
τις ικανότητες των εκπαιδευτών αναφορικά με
ζητήματα διπλής διάκρισης. Στόχος μας είναι να
προάγουμε τη κοινωνική ένταξη των μεταναστών με
αναπηρίες μέσω μη τυπικών και τυπικών μεθόδων
εκπαίδευσης καθώς και να ενδυναμώσουμε τους
εκπαιδευτές διδάσκοντας πρακτικές και πολιτικές
κατά των διακρίσεων.
Για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς θα
ακολυθήσουμε μια τριπλή προσέγγιση:
●
●
●

Διαδραστική βάση δεδομένων
Διαδικτυακό μάθημα
Καταπολέμηση διπλής διάκρισης
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Η βάση δεδομένων περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Νομοθεσία
Σύνοψη των
υφιστάμενων νόμων
κατά των διακρίσεων σε
κάθε χώρα εταίρο,
καθώς και τα
δικαιώματα των
μεταναστών στην
εκπαίδευση και
απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων
των υποχρεώσεων των
εργαζομένων και των
εκπαιδευτικών

Κοινωνικές υπηρεσίες
Κατάλογος
υγειονομικών,
εκπαιδευτικών και
πολιτικών πόρων, με
λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με
το είδος της
υποστήριξης που
προσφέρουν, τα
κριτήρια επιλεξιμότητας
και τον τρόπο
πρόσβασης σε αυτές τις
υπηρεσίες.

Εθνικό σύστημα
κοινωνικής πρόνοιας
και προστασίας:
Πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο λειτουργίας
του συστήματος και τα
νόμιμα δικαιώματα των
μεταναστών

Πληροφορίες
προσβασιμότητας
Πηγές και πόροι για τον
δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα για να
διασφαλιστεί η
πρόσβαση των
υπηρεσιών τους σε
άτομα με αναπηρία

Κατάλογος οργανισμών
υποστήριξης και
διαμεσολάβησης οι
οποίοι μπορούν να
παρέχουν συμβουλές,
υπεράσπιση και
πρακτική υποστήριξη.

3. Επόμενα βήματα
Με την ολοκλήρωση της διαδικτυακής βάσης δεδομένων, έχουμε αρχίσει να αναπτύσσουμε το διαδικτυακό μας
μάθημα για εκπαιδευτές ενηλίκων. Το μάθημα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη με εκπαιδευτικές
ενότητες που έχουν ως στόχο την:
Παροχή
βοήθειας
στους
εκπαιδευτές
ενηλίκων
να
σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν
μαθησιακές δραστηριότητες για
μετανάστες με αναπηρία

Παροχή μιας οργανικής διαδικασίας
μάθησης και μιας πλατφόρμας όπου οι
χρήστες μπορούν να συμμετέχουν στην
ανάπτυξη
μαθημάτων
μέσω
συνεχιζόμενων σχολίων και διάφορων
δοκιμών .

Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάσαμε το συγκεκριμένο μάθημα ούτως ώστε να:
1. Αυξηθεί η ευαισθητοποίηση
σχετικά με θέματα αναπηρίας
και κατανόηση των ειδικών
αναγκών των μεταναστών με
αναπηρία.
2. Αυξηθεί η γνώση και
κατανόηση σχετικά με τις
διακρίσεις, τόσο από την

άποψη του νόμου όσο και μέσω
της καθημερινής ζωής
3. Δημιουργηθεί ένα σαφές
πλαίσιο για τον προσδιορισμό και
την κατανόηση της διπλής διάκρισης
4. Παροχή πλατφόρμας όπου οι
χρήστες μπορούν να μοιράζονται
γνώσεις, υποστήριξη και πόρους

5. Βελτιωθεί η ικανότητα των
εκπαιδευτών να δημιουργήσουν ένα
εκπαιδευτικό περιβάλλον χωρίς
περιορισμούς
6. Παροχή εργαλείων και μελέτες
περιπτώσεων με πρακτικές λύσεις
για την πρόληψη της διπλής
διάκρισης.
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4. Μείνετε ασφαλής και αισιόδοξοι!
Ένα από τα πιο συναρπαστικά μέρη της ανάπτυξης των έργων μας είναι οι διάφορες διεθνικές συναντήσεις
με τους συνεργάτες μας. Κάθε φορά, έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε σε διαφορετικές τοποθεσίες και
να απολαμβάνουμε την ευκαιρία να ανταλλάσσουμε ιδέες και να μαθαίνουμε για νέους πολιτισμούς και
απόψεις.
Γι΄ αυτό το έργο, είχαμε μέχρι σήμερα τρεις διακρατικές
συναντήσεις. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στο Reus της Ισπανίας.
Οι ακόλουθες δύο συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά
λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των περιορισμών
κινητικότητας, αν και το μυαλό μας βρισκόταν μαζί με τους
συνεργάτες μας στη Λειψία της Γερμανίας και στη Λευκωσία,
Κύπρος, αντίστοιχα.
Παρ’ όλο που δεν είμασταν σε θέση να συναντηθούμε διαπροσωπικά, αυτές οι συναντήσεις είχαν τεράστια
επιτυχία. Περιμένουμε με ανυπομονησία τις επόμενες ευκαιρίες μας να συναντηθούμε ξανά με τους
συνεργάτες μας.
Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο ενημερωτικό δελτίο και ενημερώσεις σχετικά με το έργο InclEUsion!
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