"TRUST - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ"
Ενότητες
1-Πολιτισμικό υπόβαθρο Προσφύγων
 Πολιτισμικά Στοιχεία και Διαπροσωπικές Σχέσεις στις κοινωνίες της Μέσης Ανατολής.
(Ευάγγελος Καταφυλής)
 Ισλάμ: Καθοδηγητικός οδηγός της μουσουλμανική ζωής (Ευάγγελος Καταφυλής)
 Αντιμετώπιση του ‘άλλου’ στις διαπολιτισμικές συναντήσεις: Προσεγγίσεις και
προκλήσεις. (Ευάγγελος Καταφυλής)
2-Πρόσφυγες και Ψυχολογία
 ‘Πολιτισμικό σοκ’ και ‘αντίστροφο πολιτισμικό σοκ’: ψυχοκοινωνικά συμπτώματα,
αιτίες και αντιμετώπιση. (Μαρία Ψωινού)
 Μετάβαση, Μετανάστευση και Ψυχική Υγεία/ Ασθένεια. (Μαρία Ψωινού)
 Εισαγωγή στη δομή και λειτουργία υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
για μετανάστες και πρόσφυγες. (Μαρία Ψωινού)
3-Εκπαίδευση-Εργασία και Μετανάστευση (Χαρούλα Μανάβη)
Εισαγωγή:
 «Εμείς» και οι «Άλλοι»: εθνικές ταυτότητες-πολιτισμική κατανόηση του εαυτού.
Παρατηρητήριο μετανάστευσης:
 Μετανάστευση: αίτια, το ταξίδι.
 Μετανάστευση και Ευρώπη: Κατάρα ή ευλογία; Τρέχουσες εξελίξεις, η δυναμική και
το μέλλον της μετανάστευσης, πολιτικές υποδοχής και ενσωμάτωσης, εμπόδια και
προκλήσεις.
 Μετακίνηση πληθυσμών, πολυπολιτισμικές κοινωνίες, ανάγκες σε δεξιότητες στους
μετακινούμενους πληθυσμούς, τους πολίτες των χωρών υποδοχής και των χωρών
φιλοξενίας.
Εκπαίδευση και Μετανάστευση
 Πολιτισμικός πλουραλισμός, κοινωνική αλληλεπίδραση και σχέσεις σε περιβάλλοντα
μάθησης.
 Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης-ωφέλεια από την ετερότητα στο σχολείο.
 Χτίζοντας εμπιστοσύνη σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης: διαχείριση
πολιτισμικού κοινωνικού κεφαλαίου από το σχολείο και δημιουργία λειτουργικής
δυναμικής ομάδας μέσα από τις κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις.
 Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πολυπολιτισμικά
περιβάλλοντα μάθησης.
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Εργασία και Μετανάστευση
 Διαπολιτισμική Συμβουλευτική εργασίας (αρχές-μέθοδοι).
 Επαγγελματική Κατάρτιση και Συμβουλευτική επαναπατριζόμενων (μετανάστες και
πρόσφυγες που επιστρέφουν ή πρόκειται να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους)
και ανέργων μεταναστών (με άδεια εργασίας):εργαλεία εντοπισμού και εγκυροποίησης
γνώσεων και δεξιοτήτων, επαγγελματικός προσανατολισμός, επιμόρφωση.
4-Πρόσφυγες και Δικαιώματα
 Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα.
(Δημήτρης Βαραδίνης)
5- Διοίκηση και συντονισμός φορέων και προγραμμάτων που αφορούν στην υποστήριξη
μετακινούμενων πληθυσμών (Στεφανία Πανταζή)
 Κοινωνία των πολιτών
 Παρουσίαση μοντέλου διαχείρισης ΜΚΟ. Ρόλος και στρατηγικός στόχος
 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη προσφύγων / μεταναστών.
 Εθελοντισμός
 Χρηματοδότηση ΜΚΟ, Ανεύρεση πόρων
 Καθιέρωση και διαχείριση δικτύων – συνεργασιών
 Τεχνικές διαπραγματεύσεων με φορείς, οργανισμούς
 Αντιμετώπιση των δυσκολιών που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία δικτύωσης δομών
υποστήριξης μεταναστών
 Ενίσχυση δικτυακής δυναμικής με την ομάδα στόχο και τους φορείς των τοπικών
κοινωνιών, λειτουργίες διαμεσολάβησης και ένταξης των κοινωνικών και πολιτισμικών
δραστηριοτήτων των προσφύγων / μεταναστών σε υπάρχοντες φορείς και συλλόγους
των τοπικών κοινωνιών
 Εσωτερική – Εξωτερική Εποπτεία
 Αξιολόγηση/ Πρόληψη burn out
 Επιβράβευση / Αναγνώριση
 Διαχείριση κρίσεων κατά τη συνεργασία/εξυπηρέτηση προσφύγων / μεταναστών.
6- Τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών.
 Επιστημονικές πηγές, εκπόνηση ερευνών, συγγραφή επιστημονικών άρθρων.
 Κριτική αξιολόγηση πληροφοριακών πηγών στο σχεδιασμό επιστημονικής εργασίας.
(Ευάγγελος Καταφυλής)
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