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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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2η Ενημερωτική Ημερίδα του 

έργου στο Άαρχους 

 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2020, το κολλέγιο SOSU 

Østjylland, εταίρος του έργου από τη Δανία, 

οργάνωσε τη 2η Ενημερωτική Ημερίδα του έργου 

στη Δανία με θέμα τους πρόσφυγες.  

Κύριος στόχος της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση 

των εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους 

πρόσφυγες και τους νέους μετανάστες στη Δανία.  

Πολλά άτομα έδειξαν ενδιαφέρον για το έργο 

SCORE, τους στόχους και τα αποτελέσματά του. Οι 

εκπρόσωποι του κολλεγίου SOSU Østjylland 

ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για την πιλοτική 

εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος του 

έργου, το οποίο θα ξεκινήσει στη Δανία τον 

Απρίλιο του 2020.   

 

 
d 

Πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, η πιλοτική εφαρμογή του 

εκπαιδευτικού προγράμματος για δημοσίους 

υπαλλήλους και επαγγελματίες υγείας σε ό,τι αφορά 

τη στήριξη προσφύγων και μεταναστών, 

υλοποιήθηκε από τις 27 Ιανουαρίου 2020, έως τις 29 

Μαΐου 2020. Σύμφωνα με το αρχικό πλάνο, η 

διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής θα ήταν 12 

εβδομάδες, αλλά εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 

και του lockdown στην Ελλάδα, η υλοποίηση του 

έργου παρατάθηκε.  

Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να υλοποιηθούν 2 

δια ζώσης συναντήσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτές 

και τους εκπαιδευόμενους του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, όμως λόγω της πανδημίας το 

πρόγραμμα υλοποιήθηκε αποκλειστικά με τη μέθοδο 

της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων στην Ελλάδα, 

ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, καθώς 139 

επαγγελματίες συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες ήταν επαγγελματίες 

υγείας, δημόσιοι υπάλληλοι, μέλη ΜΚΟ, φοιτητές 

ιατρικών σχολών και εθελοντές από διάφορες πόλεις 

της Ελλάδας.  
 

 
 

Συντονιστής του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν 

ο Καθ. Απόστολος Βανταράκης (Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Πατρών/Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής 

του Έργου SCORE). Εκπαιδεύτριες του εκπαιδευτικού 

προγράμματος ήταν η κα. Χριστίνα Μάλφα, 

κοινωνική λειτουργός, η κα. Κωνσταντίνα Τσιντώνη, 

κοινωνική λειτουργός, η κα. Γεωργία 

Κωνσταντοπούλου, γνωσιακή ψυχοθεραπεύτρια, η 

κα. Καρολίνα Ακινόσογλου, παθολόγος-

λοιμωξιολόγος, Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 

Πατρών και η κα. Μελίνα Αβαγιανού, ψυχολόγος. 
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Πιλοτική εφαρμογή του έργου στη 

Δανία 

Στη Δανία, στα τέλη του 2015 και κατά τη διάρκεια 

του 2016, υπήρχαν 98 κέντρα για πρόσφυγες σε 

όλη τη χώρα. Ωστόσο, το 2020, ο αριθμός των 

κέντρων μειώθηκε κατά πολύ, αφού πλέον 

υπάρχουν μόνο 14 κέντρα και πολλά από αυτά 

πρόκειται να κλείσουν, καθώς ολοένα και 

περισσότεροι πρόσφυγες φεύγουν από τη Δανία.  

 

Δεδομένης αυτής της εξέλιξης, ήταν σαφές πως η 

ανάγκη για το περιεχόμενο και το εκπαιδευτικό 

υλικό του Έργου SCORE, σταδιακά μειωνόταν αντί 

να αυξάνεται στη Δανία. Την περίοδο της 

πιλοτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού 

προγράμματος SCORE, η κύρια ομάδα στόχου, οι 

επαγγελματίες υγείας και οι δημόσιοι υπάλληλοι 

των κέντρων προσφύγων και των δήμων 

φιλοξενίας εγκεκριμένων προσφύγων και 

αιτούντων άσυλο, ενδιαφερόταν κυρίως για την 

εύρεση νέας θέσης εργασίας και όχι για τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων τους.  

Το κολλέγιο SOSU Østjylland, εταίρος του Έργου 

από τη Δανία, παρουσίασε το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα σε όσα κέντρα προσφύγων έχουν 

απομείνει στη Δανία, καθώς επίσης σε εθελοντές, 

ενώ ταυτόχρονα το προώθησε μέσω τοπικών 

εφημερίδων στην ευρύτερη κοινωνία. Όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του κολλεγίου SOSU Østjylland. 

 
 

Πιλοτική εφαρμογή του έργου 

στην Ιταλία 

Οι Ιταλοί εταίροι, FORMA Azione και Arci, 

υλοποίησαν το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

του SCORE στην Ιταλία, το οποίο ξεκίνησε στις 25 

Μαΐου 2020 και συμμετείχαν σ’ αυτό 40 δημόσιοι 

υπάλληλοι και επαγγελματίες υγείας, που 

εργάζονται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε στόχο την 

ενίσχυση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στη 

διευκόλυνση της καθημερινής τους εργασίας με 

πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και στην 

υποστήριξη μεταναστών στην ένταξη τους στην 

κοινότητα.  

 

Η online εκπαίδευση περιλάμβανε την διεξαγωγή 

4 online webinars με τους Ιταλούς εκπαιδευτές, 

για την καλύτερη κατανόηση των σχετικών 

θεμάτων και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 

επαγγελματιών υγείας και δημοσίων υπαλλήλων, 

έτσι ώστε να μάθει ο ένας από τον άλλον και να 

βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.  
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Πιλοτική εφαρμογή του έργου 

στην Ισπανία 

 

Στην Ισπανία, το Centro San Viator οργάνωσε και 

υλοποίησε το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

επαγγελματίες υγείας και δημοσίους υπαλλήλους, το 

οποίο ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2020. Οι 

συμμετέχοντες στην εκπαίδευση ήταν 80 

επαγγελματίες υγείας και δημόσιοι υπάλληλοι, που 

εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ισπανία 

υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, καθώς οι δια ζώσης συναντήσεις που 

ήταν προγραμματισμένες δεν πραγματοποιήθηκαν 

λόγω της πανδημίας COVID-19.  

 
Online Συνέδριο του έργου  

 

Στις 14 Ιουλίου 2020, ο φορέας FORMA Azione 

οργάνωσε το τελικό συνέδριο του Έργου με τίτλο 

“SCORE – ενισχύοντας τις δεξιότητες των 

επαγγελματιών υγείας και των δημοσίων 

υπαλλήλων ως βασικό στοιχείο για την ένταξη των 

προσφύγων και των αιτούντων άσυλο”. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του συνεδρίου, οι εταίροι 

του έργου παρουσίασαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που υλοποίησαν, με στόχο την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και των 

δημοσίων υπαλλήλων για την υποστήριξη 

προσφύγων και αιτούντων άσυλο.  

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι 

συμμετέχοντες μοιράστηκαν την εμπειρία τους και 

αντάλλαξαν απόψεις σε ό,τι αφορά τους εθνικούς 

βασικούς παράγοντες στο Ιταλικό σύστημα υποδοχής 

προσφύγων και μεταναστών και στη κατανόηση των 

νέων προκλήσεων που θα θέσουν οι διαδικασίες 

ένταξης τα επόμενα χρόνια.  

Τέλος, οι ομιλητές μοιράστηκαν ιστορίες για τη 

μετανάστευση και την ένταξη, χρήσιμες για την 

εκμάθηση των αναγκών των μεταναστών και πως οι 

επαγγελματίες υγείας και οι δημόσιοι υπάλληλοι 

μπορούν να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες 

αποκτώντας τις κατάλληλες δεξιότητες.  

 
Online Ενημερωτική Ημερίδα  

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, το Πανεπιστήμιο 

Πατρών (συντονιστής του Έργου SCORE), διοργάνωσε 

Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «Πώς μπορεί η 

τοπική κοινωνία να υποστηρίξει τους 

πρόσφυγες/μετανάστες».  

Στόχος της Ημερίδας ήταν να πληροφορήσει τους 

συμμετέχοντες για το προσφυγικό ζήτημα και για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διαδικασία της 

ένταξης τους στην τοπική κοινωνία. Επίσης, κατά τη 

διάρκεια της Ημερίδας, παρουσιάστηκαν τα 

αποτελέσματα του έργου και της πιλοτικής 

εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος για 

τους επαγγελματίες υγείας και δημοσίους 

υπαλλήλους, για την υποστήριξη 

προσφύγων/μεταναστών.  

Ομιλητές στην Ημερίδα ήταν: 

 Καθ. Απόστολος Βανταράκης: Καθηγητής 

Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, 

Συντονιστής του Έργου SCORE 
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 Dr. Απόστολος Βεΐζης: Διευθυντής 

Προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 

στην Ελλάδα 

 Καρολίνα Ακινόσογλου: Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών  

 Γεωργία Κωνσταντοπούλου: Ψυχολόγος  

 Βασιλική Στάμου: Πολιτικός Επιστήμονας, 

Συντονίστρια του Κέντρου Ημέρας «Ιόλαος», 

Κλίμακα  

 Ρέππας Στέφανος: Πτυχιούχος Ιατρικών 

Εργαστηρίων, MSc 

 Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος: p-

consulting.gr 

 

Η Ενημερωτική Ημερίδα ολοκληρώθηκε μετά από 

εκτενή συζήτηση μεταξύ ομιλητών και 

συμμετεχόντων, πάνω στο 

προσφυγικό/μεταναστευτικό θέμα.  

 
d Τελική Διακρατική Συνάντηση του 

έργου SCORE 

 

Στις 28 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η τελευταία 

διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου. Η 

τελική συνάντηση ήταν προγραμματισμένη να 

πραγματοποιηθεί στις 06 & 07 Ιουλίου 2020 στην 

Περούτζια της Ιταλίας, αλλά λόγω της πανδημίας 

COVID-19 και της αδυναμίας μετακίνησης των 

εταίρων, αποφασίσθηκε από κοινού να διεξαχθεί 

online.  

Κύριοι στόχοι της τελικής συνάντησης ήταν η 

συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων:  

 για τα αποτελέσματα της πιλοτικής 

εφαρμογής στις χώρες των εταίρων, 

 σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των 

παραδοτέων και των δράσεων του έργου και 

τη σύνταξη της τελικής έκθεσης του έργου, 

 για τα επόμενα βήματα σχετικά με την 

ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση 

προσφυγικών και μεταναστευτικών θεμάτων.   

Όλοι οι εταίροι συμφώνησαν πως είχαν μια 

εξαιρετική συνεργασία κατά τη διάρκεια των 3 

χρόνων της υλοποίησης του Έργου και έμειναν πολύ 

ικανοποιημένοι από τα τελικά παραδοτέα.  

Ακολουθήστε μας στο facebook και επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα μας!  

 
d  

https://www.facebook.com/SCOREinTraining
https://score.training/el/

