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Εταίροι: 

 

Τί είναι το SCORE 

Το SCORE είναι ένα 3ετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο στοχεύει στο να εισάγει μια καινοτόμο παρέμβαση 

στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που εργάζονται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, σε 

περιοχές εκτός από αυτές της πρώτης εισόδου και των hot spots. 

Οι επαγγελματίες που θα εκπαιδευτούν θα εργάζονται σε φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών υγείας και σε τοπικές αρχές παροχής υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες και θα επωφεληθούν 

μέσω της ειδικής κατάρτισης και υποστήριξης που θα λάβουν από εξειδικευμένους εκπαιδευτές. 

Επιπλέον, στην κατάρτιση θα μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι από οργανώσεις προσφύγων και 

αιτούντων άσυλο, καθώς επίσης εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα των προσφύγων. Το Έργο στοχεύει, επίσης, στο να συμβάλει στην ενημέρωση των τοπικών 

κοινωνιών, σ’ ότι αφορά το ανθρωπιστικό πρόβλημα των προσφύγων. 

Το Έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2020. 

 

  

Στόχοι του SCORE 

Να εισάγει ένα νέο τύπο εκπαίδευσης για υπαλλήλους δημοτικών και άλλων αρχών/οργανισμών και 

επαγγελματίες υγείας, σ’ ότι αφορά την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας με πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο 

Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση σ’ ότι αφορά τις ευάλωτες 

ομάδες, όπως είναι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο 

Να ενθαρρύνει τους επαγγελματίες που θα συμμετέχουν στο Έργο, στο να συμμετέχουν πιο ενεργά σε 

κοινωνικές δράσεις 

Να ενισχύσει μια θετικότερη στάση απέναντι στις αξίες της ΕΕ 

Να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινότητες σχετικά με το θέμα των προσφύγων 

 



 
 
 
 
 

 

Newsletter No 2 

Οκτώβριος 2018 

Διακρατικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Στελεχών του Έργου 

 

Στις 28 Ιουνίου του 2018, ολοκληρώθηκε η 

υλοποίηση του Διακρατικού Προγράμματος 

Εκπαίδευσης Στελεχών του Έργου SCO.RE, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην Περούτζια της Ιταλίας. Η 

εκπαίδευση διήρκεσε 3 ημέρες (26-27-28/06/2018) 

και σ’ αυτήν συμμετείχαν στελέχη των εταίρων του 

Έργου από Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πατρών & p-

consulting), Δανία (SOSU Oestjylland), Ιταλία (ARCI 

Perugia & Forma.Azione) και Ισπανία (Centro San 

Viator). 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης συζητήθηκαν 

θέματα που αφορούσαν την παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών σε πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς 

επίσης τα προβλήματα που οι ίδιοι βιώνουν κατά την 

παραμονή τους στη χώρα υποδοχής και πως αυτά 

μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους 

επαγγελματίες υγείας και τους δημοτικούς 

υπαλλήλους. 

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες τεχνικές 

για την εκπαίδευση στελεχών δήμων κι άλλων 

οργανισμών και φορέων υγείας, προκειμένου να 

αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες 

που απαιτούνται για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

προσφύγων και μεταναστών, ενώ ταυτόχρονα οι 

συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στις τεχνικές 

mentoring & coaching.  

Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούν τη 

νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα σχετικά με το 

προσφυγικό – μεταναστευτικό και τις δράσεις που 

υλοποιούνται για την αντιμετώπιση του 

συγκεκριμένου ζητήματος. 

Σημαντική ήταν, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, 

η επίσκεψη των στελεχών του Έργου σε χώρο 

διαμονής προσφύγων από την Αφρική που έχουν 

ζητήσει άσυλο στην Ιταλία και αναμένουν την 

έκδοση της απόφασης, καθώς είχαν την ευκαιρία να 

συζητήσουν μαζί τους για τα προβλήματα που 

βίωσαν κατά το ταξίδι τους στην Ιταλία, τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τι κάνουν 

προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν στην 

τοπική κοινωνία (π.χ. εκμάθηση ιταλικής γλώσσας, 

επαγγελματική κατάρτιση για εύρεση εργασίας κ.λπ. 
 

 
 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πρόκειται να 

δημιουργηθεί και τις εκπαιδευτικές ενότητες που 

θα αναπτυχθούν, κατά την οποία όλοι οι εταίροι 

παρουσίασαν τις προτάσεις τους. 

  

2η Διακρατική Συνάντηση 
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Η 2η συνάντηση του Έργου SCORE 

πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο της Ισπανίας στις 

8 & 9 Οκτωβρίου 2018. 

Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν: 

 Η οριστικοποίηση του περιεχομένου του 

εκπαιδευτικού προγράμματος για τους 

εκπαιδευτές/επαγγελματίες που θα 

εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους των δήμων 

ή/και άλλων οργανισμών και τους 

επαγγελματίες υγείας. 

 Η οριστικοποίηση των εκπαιδευτικών 

ενοτήτων του προγράμματος E-learning, το 

οποίο θα απευθύνεται στους υπαλλήλους των 

δήμων ή/και άλλων οργανισμών και τους 

επαγγελματίες υγείας, καθώς επίσης η 

χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

 Η συζήτηση μεταξύ των εταίρων σε ό,τι αφορά 

το σχεδιασμό της πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

μάθησης (e-learning), η οποία προβλέπεται να 

δημιουργηθεί τους επόμενους μήνες. 

 Η συζήτηση σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό 

που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Οι εταίροι συζήτησαν, επίσης, τα επόμενα βήματα 

σχετικά με την υλοποίηση του Έργου, και όρισαν την 

ημερομηνία διεξαγωγής της 3ης συνάντησης των 

εταίρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Aarhus 

της Δανίας, από το φορέα SOSU Oestjylland στις 4 & 

5 Ιουνίου 2019. 

 

  

Round Table στο 27ο Διεθνές 

Συνέδριο του EFVET 

Το Έργο SCORE παρουσιάστηκε στο 27ο Διεθνές 

Συνέδριο του EFVET, το οποίο πραγματοποιήθηκε 

στη Λίμνη Como (Ιταλία) από τις 24 έως τις 27 

Οκτωβρίου 2018. 

 

Ο EfVET είναι ένας από τους κορυφαίους 

Ευρωπαϊκούς επαγγελματικούς οργανισμούς που 

έχουν δημιουργηθεί από, και για, τους παρόχους 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  

Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι της p-

consulting, του Centro San Viator, της Forma.Azione, 

του Arci και του Sosu Oestjylland (εταίροι του Έργου) 

και συζήτησαν με τους συμμετέχοντες τους στόχους 

του SCORE. 

Επιπλέον, διοργανώθηκε ένα Round Table, όπου οι 

συμμετέχοντες συζήτησαν με τους εταίρους του Έγου 

και έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί τους επόμενους 

μήνες. 

  

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 

Έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2018, 

όλοι οι εταίροι θα έχουν 

ολοκληρώσει την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτών, οι οποίοι θα 

υλοποιήσουν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα e-learning για 

τους υπαλλήλους δήμων ή/και άλλων οργανισμών 

και τους επαγγελματίες υγείας. 

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος 

των εκπαιδευτών έχει ήδη ολοκληρωθεί και εντός 

Νοεμβρίου 2018 οι εταίροι θα ξεκινήσουν τη 

διαδικασία προσέλκυσης των επαγγελματιών που θα 

εκπαιδεύσουν τους συμμετέχοντες στα μαθήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). 

Οι εκπαιδευτές αναμένεται να είναι δικηγόροι, 

κοινωνικοί λειτουργοί, γιατροί, κοινωνιολόγοι, 

ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες. 
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Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών θα πραγματοποιηθεί 

σε όλες τις χώρες των εταίρων (Ελλάδα, Ιταλία, 

Ισπανία και Δανία) και θα διαρκέσει 3 ημέρες. 

   


