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Εταίροι: 

 

Τι 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 
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3η Διακρατική Συνάντηση 

 

Η 3η Διακρατική συνάντηση του έργου SCORE 

πραγματοποιήθηκε στο Aarhus της Δανίας, στις 12 & 

13 Ιουνίου 2019. Το κολλέγιο SOSU Oestjylland 

οργάνωσε τη συνάντηση και συμμετείχαν 

εκπρόσωποι από όλες τις χώρες των εταίρων 

(Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Δανία).  

Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν η: 

 Συζήτηση των αποτελεσμάτων του 

εκπαιδευτικού προγράμματος των 

εκπαιδευτών, 

 Παρουσίαση του 1ου προσχεδίου της e-

learning πλατφόρμας, 

 Ολοκλήρωση της δομής του online 

εκπαιδευτικού προγράμματος, 

 Συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο των 

εκπαιδευτικών ενοτήτων και του 

εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος. 
 

Οι ανάγκες των επαγγελματιών υγείας και των 

δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται με πρόσφυγες 

και μετανάστες διαφέρουν σε κάθε χώρα. Κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι είχαν εκτενή 

συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα, καθώς στόχος 

τους είναι η δημιουργία ενός online εκπαιδευτικού 

προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στην 

υπάρχουσα κατάσταση κάθε μίας από τις χώρες των 

εταίρων.  
 

Οι εταίροι συζήτησαν, επίσης, τα επόμενα βήματα 

σχετικά με την υλοποίηση του Έργου, και όρισαν την 

ημερομηνία διεξαγωγής της 4ης συνάντησης των 

εταίρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα 

από το Πανεπιστήμιο Πατρών και την εταιρεία p-

consulting.gr στις 17 & 18 Δεκεμβρίου 2019. 

 

Ημερίδα στη Χώρα των Βάσκων  

 

Μια επιτυχημένη Ημερίδα πραγματοποιήθηκε 

στη Χώρα των Βάσκων στις 25 Ιουνίου 2019. Η 

Ημερίδα διοργανώθηκε από το San Viator Center, 

εταίρος του έργου SCORE από την Ισπανία. 

Ο σκοπός της Ημερίδας ήταν οι Ισπανοί εταίροι 

(San Viator Center & Errotu) να παρουσιάσουν 

τους στόχους του έργου, να ενημερώσουν το κοινό 

για το πρόβλημα της μετανάστευσης και να 

δώσουν πληροφορίες για το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για επαγγελματίες υγείας και 

δημοσίους υπαλλήλους που θα υλοποιηθεί στις 

χώρες των εταίρων (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και 

Δανία).  

Στην Ημερίδα συμμετείχαν 40 επαγγελματίες από 

οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της φροντίδας και διαχείρισης προσφύγων και 

μεταναστών.  

Οι παρευρισκόμενοι είχαν πολλές ερωτήσεις και 

σχόλια να κάνουν, γεγονός που θα συμβάλει 

θετικά στη διαδικασία υλοποίησης του 

εκπαιδευτικού προγράμματος.        
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου SCORE 

Το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου SCORE 

για επαγγελματίες υγείας και δημοσίους υπαλλήλους 

είναι έτοιμο.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από 

τέσσερις ενότητες, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό θα 

προσαρμοστεί στις συνθήκες κάθε χώρας (Ελλάδα, 

Ιταλία, Ισπανία και Δανία), προκειμένου να 

ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες ανάγκες σε θέματα 

μετανάστευσης και διαχείρισης προσφύγων και 

μεταναστών και στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

των συμμετεχόντων (επαγγελματίες υγείας και 

δημόσιοι υπάλληλοι). 

Οι ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 

οι ακόλουθες: 

 Νομικό πλαίσιο – Κοινωνική ένταξη και 

ενσωμάτωση 

 Ευάλωτες ομάδες μεταναστών  

 Εισαγωγή στη Ψυχική και Σωματική Υγεία των 

μεταναστών 

 Ειδική ενότητα για Επαγγελματίες Υγείας και 

Δημοσίους Υπαλλήλους. 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους 

επαγγελματίες υγείας και τους δημοσίους 

υπαλλήλους είναι η: 

 Βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων 

στις δημόσιες υπηρεσίες και των 

επαγγελματιών υγείας σε ό,τι αφορά την 

προσέγγιση και τη διαχείριση προσφύγων και 

μεταναστών,  

 Κατανόηση των αναγκών των προσφύγων και 

μεταναστών  

 Στήριξη των προσφύγων και μεταναστών για 

την ένταξη τους στην κοινότητα. 

Το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει 

προγραμματιστεί να υλοποιηθεί το 1ο εξάμηνο του 

2020. 

Μείνετε συντονισμένοι! 

  


