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Εισαγωγή 

Το παρόν εγχειρίδιο κατευθυντήριων γραμμών απευθύνεται σε όλους όσους εργάζονται με πρώην 

κρατούμενους - προσωπικό και οργανώσεις υποστήριξης με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων τους για την επιτυχή επανένταξή τους στην κοινωνία και την επιτυχή αξιοποίησή τους στην 

αγορά εργασίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές που θα βρείτε εδώ είναι το αποτέλεσμα τόσο της 

προπαρασκευαστικής ερευνητικής εργασίας σχετικά με την κατάσταση στις χώρες εταίρους, η οποία 

χρησίμευσε για την επιλογή των θεμάτων των ενοτήτων, όσο και της πρακτικής εφαρμογής διαφόρων 

μοντέλων κατάρτισης, τα οποία στη συνέχεια προσαρμόστηκαν ώστε να είναι πιο χρήσιμα για την ομάδα-

στόχο. Οι ενότητες της πλατφόρμας και η εφαρμογή για κινητά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε 

άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια καθώς και για ατομική μάθηση, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της 

τελευταίας ενότητας. 

1. Σχετικά με το έργο 

Το έργο ReCHANCE - προσεγγίσεις αποκατάστασης για την παροχή στους πρώην κρατούμενους 

προσωπικής ανάπτυξης και εισόδου στην κοινωνία CHANCEs, προτείνει πόρους, εργαλεία και 

προγράμματα κατάρτισης που λειτουργούν για την ενδυνάμωση των πρώην κρατουμένων και την 

καταπολέμηση των κοινωνικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν λόγω του στιγματισμού και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ReCHANCE, 8 εταίροι του έργου από τη Βουλγαρία, την 

Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Ιταλία συνεργάζονται με πρώην 

κρατούμενους για να προσφέρουν προγράμματα σπουδών, πόρους και εργαλεία που θα τους 

υποστηρίξουν στην επανένταξή τους στην κοινωνία σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό 

επίπεδο.The ReCHANCE project provides a curriculum, learning components toolbox, training digital tools, 

and an Adaptation Guidelines Handbook that offers various resources for former prisoners. Through these 

tools and an e-learning platform, the target group will be able to improve their competencies in life skills 

development, more specifically: ICT skills, communication, teamwork, stress management, self-esteem, time 

management, conflict resolution and health and stigma coping mechanisms. 

Στόχοι 

Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο ReCHANCE έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους: 

Να παρέχει στους πρώην κρατούμενους δεξιότητες και γνώσεις που είναι απαραίτητες για την προσωπική 

τους ανάπτυξη και την κοινωνική τους επανένταξη στην κοινωνία. 

Ενισχύστε τα με πραγματικές αντιλήψεις και ικανότητες για τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις. 

Προώθηση της διαδικασίας αποκατάστασής τους μέσω προσαρμοσμένου μαθησιακού υλικού, εργαλείων 

και πόρων 

Ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτών σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης δεξιοτήτων επιβίωσης μέσω 

καινοτόμων λύσεων και παραδειγμάτων παιδαγωγικής χωρίς αποκλεισμούς. 



 

 

    

  
  

Καθορισμός για τους εκπαιδευτές μιας σαφούς και ολοκληρωμένης προσέγγισης κατάρτισης για την 

αντιμετώπιση του διαφορετικού υπόβαθρου και των ατομικών αναγκών των πρώην κρατουμένων. 

Ψηφιοποίηση του ποιοτικού μαθησιακού περιεχομένου προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα της παροχής 

εκπαίδευσης ενηλίκων για αυτή την ομάδα εκπαιδευομένων. 

Ομάδες-στόχοι 

Το ReCHANCE απευθύνεται κυρίως σε άτομα-πρώην κρατούμενους που έχουν αποφυλακιστεί και πρέπει 

να προσανατολιστούν στον διαδικτυακό κόσμο καθώς και να αποκτήσουν τις δεξιότητες για να ξεπεράσουν 

το χάσμα μεταξύ του ιδρυματικού περιβάλλοντος και της κανονικής κοινωνίας. 

Η δεύτερη ομάδα-στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί, οι κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι επαγγελματίες που 

εργάζονται με την πρώτη ομάδα-στόχο - τους πρώην κρατούμενους. Το υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη 

διάρκεια του έργου θα πρέπει να τους παρέχει την υποστήριξη κατά την εργασία τους με τους πελάτες τους 

και τους συμμετέχοντες στα μαθήματα. 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου και της πιλοτικής εφαρμογής, οι εταίροι του έργου διαπίστωσαν ότι 

περισσότερα άτομα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του έργου και αποφάσισαν να 

διευρύνουν την ομάδα-στόχο για νέες ομάδες. 

Καταρχάς, οι εταίροι διαπίστωσαν ότι θα ήταν ωφέλιμο να εκπαιδεύονται ομάδες ή άτομα πριν από την 

αποφυλάκισή τους, ώστε να προετοιμάζονται καλύτερα για τη ζωή εκτός του ιδρύματος. Σε ορισμένες 

χώρες είναι ακόμη πιο εύκολο να τους προσεγγίσεις στη φυλακή παρά μετά την αποφυλάκισή τους. Η νέα 

ομάδα-στόχος γίνεται από τους σημερινούς κρατούμενους πριν από την αποφυλάκιση. 

Μια άλλη διαπίστωση προέκυψε κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής μεταξύ των ατόμων στο φυσικό 

τους περιβάλλον. Όχι μόνο οι πρώην κρατούμενοι αλλά και οι οικογένειές τους και τα άτομα που 

μοιράζονται τα νοικοκυριά μαζί τους θα επωφελούνταν από την κατάρτιση και το υλικό. Αποφασίσαμε να 

επεκτείνουμε την ομάδα-στόχο και σε αυτά τα άτομα. Η νέα ομάδα-στόχος αποτελείται από τα μέλη των 

οικογενειών και των νοικοκυριών των πρώην κρατουμένων. 

Τι έχει γίνει; 

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα του έργου ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

αυτής της ομάδας στόχου, χρησιμοποιήσαμε το πρώτο έτος του έργου για να διεξάγουμε εκτεταμένη 

έρευνα γραφείου και ανάλυση της ομάδας στόχου για να προσδιορίσουμε τις δεξιότητες που χρειάζονται 

περισσότερο για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Διερευνήσαμε τις βέλτιστες πρακτικές 

που εφαρμόζονταν στις χώρες εταίρους σε σχέση με τους πρώην κρατούμενους και συγκεντρώσαμε όλα τα 

αποτελέσματά μας σε μια ολοκληρωμένη και διορατική έκθεση. 

Αναπτύξαμε την εργαλειοθήκη ψηφιακών πόρων για όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες: Διαχείριση άγχους, 

διαχείριση χρόνου, επίλυση συγκρούσεων, ομαδική εργασία, δεξιότητες H/Y, προαγωγή της υγείας, 

επικοινωνία και αυτοεκτίμηση. Όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν online ή 

offline, με ή χωρίς τη βοήθεια του διαμεσολαβητή. 



 

 

    

  
  

Τι ακολουθεί; 

Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τόσο τους επαγγελματίες που εργάζονται για την υποστήριξη των πρώην 

κρατουμένων, τους πρώην κρατουμένους και των κρατουμένων που περιμένουν την αποφυλάκισή τους 

όσο και τα μέλη της οικογένειας ή του νοικοκυριού των πρώην κρατουμένων στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης ReCHANCE. 

Όλοι οι πόροι θα είναι διαθέσιμοι σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και ελεύθερα προσβάσιμοι στην ομάδα-

στόχο. 

 

2. Ευρήματα από την ερευνητική έκθεση ανάλυσης  

Οι πρώην κρατούμενοι πρέπει να υποστηριχθούν στους πιο βασικούς πυλώνες της ζωής τους μετά την 

αποφυλάκισή τους, καθώς αναμένεται να προσαρμόσουν ολόκληρη τη ζωή τους σε έναν συνεχώς 

μεταβαλλόμενο ρυθμό ζωής. Στην παρούσα έκθεση, ορισμένοι τομείς της ζωής έχουν χαρακτηριστεί ως ο 

πιο σημαντικός και επείγων τομέας που πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή 

επανένταξη των πρώην κρατουμένων στο κοινωνικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση είναι ένας τομέας-κλειδί 

που διαδραματίζει τεράστιο ρόλο, όταν πρόκειται για την αποκατάσταση των έγκλειστων ατόμων. Το πιο 

σημαντικό σημείο όσον αφορά την εκπαίδευση είναι ότι η εκπαιδευτική διαδικασία που απευθύνεται σε 

κρατούμενους και πρώην κρατούμενους αποτελεί σημαντική κοινωνική επένδυση τόσο για το 

σωφρονιστικό σύστημα όσο και για την κοινωνία. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι για την ομαλή επανένταξη των πρώην κρατουμένων στην 

κοινωνία, πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις προσωπικές τους σχέσεις 

κατά τρόπο ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής μετά την αποφυλάκιση. "Το σωφρονιστικό σύστημα 

περιλαμβάνει τη θεραπεία των κρατουμένων, της οποίας βασικός στόχος είναι η αναμόρφωση και η 

κοινωνική τους αποκατάσταση". 

Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε, επεσήμανε το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και την έλλειψη προσόντων 

μέσα στις φυλακές. Η προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπογραμμίζει την ανάγκη υλοποίησης 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός της φυλακής, προκειμένου να δοθούν ευκαιρίες για να βοηθηθούν 

και να ενθαρρυνθούν οι κρατούμενοι να αναπτυχθούν ως άτομα. Στις περισσότερες χώρες το 

σημαντικότερο πρόβλημα είναι η εξεύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας για τους όλο και πιο 

διαφορετικούς τύπους κρατουμένων. Δυστυχώς, οι παραδοσιακές μορφές εργασίας για τους 

κρατουμένους έχουν καταστεί άσχετες με το μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Στην επανένταξη των 

κρατουμένων σήμερα περισσότερο από ποτέ, η εκμάθηση αυτών που θεωρούνται πλέον ως βασικές 

δεξιότητες και η επαγγελματική εκπαίδευση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. 

Η πλειονότητα των εταίρων του RECHANCE συμφώνησε ότι ο πληθυσμός του έργου έχει χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο, συχνά δεν διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση στις ευκαιρίες της αγοράς 

εργασίας, έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανεπαρκείς γνώσεις για να καταφέρει να βρει εργασία. Επιπλέον, 

το στίγμα και το άγχος, τους έκανε να αισθάνονται απομονωμένοι και αποκλεισμένοι από την κοινωνία. Ως 

εκ τούτου, η έρευνα RECHANCE και η ανάλυση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης έδειξαν ότι ο πληθυσμός 

θα πρέπει να εφοδιαστεί με βασικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια της ποινής του, όπως δεξιότητες εργασίας 



 

 

    

  
  

και σύνδεση με μέλη της ευρύτερης κοινωνίας, όπως εκείνα που προσφέρουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

και υποστήριξης κατάχρησης ουσιών, υποστήριξη υγείας, δεξιότητες αυτοεκτίμησης κ.λπ. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη για τους σκοπούς του RECHANCE, η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε ότι θεωρεί ότι πρέπει να λάβει εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση 

των ψηφιακών μέσων και τις δεξιότητες ΤΠΕ. Σε γενικές γραμμές, η εκπαίδευση αποτελεί έναν απαραίτητο 

θεσμό που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους ίδιους τους πρώην κρατούμενους και, στην 

πραγματικότητα, για όλους μας. Μέσω της εκπαίδευσης, λοιπόν, ο κρατούμενος αναπτύσσεται ιδανικά, 

διατηρεί το μυαλό του ενεργό και το πνεύμα του ζωντανό με κύριο στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και 

προσόντων για την επαγγελματική του αποκατάσταση. 

Αναλυτικότερα για την έρευνα που έλαβε χώρα στις χώρες που συμμετείχαν στο RECHANCE, η έρευνα 

πεδίου βασίστηκε σε δύο δομημένες διαδικτυακές έρευνες με στόχο τη διερεύνηση των αναγκών, (i) 

"πρώην κρατουμένων" και (ii) κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων. 

Οι πρώην κρατούμενοι κλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να συμβάλουν στην έρευνα πεδίου 

μέσω του ερωτηματολογίου που αναπτύχθηκε. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη για 

την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των πρώην κρατουμένων με ΜΚΟ και κρατικά σωφρονιστικά 

ιδρύματα. Οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν ήταν οι εξής: 

• Ποιο είναι το συνηθέστερο μορφωτικό επίπεδο των ατόμων; 

• Ποια κατάρτιση παρέχεται συνήθως και από ποιον; 

• Υπάρχουν προγράμματα στην Κύπρο που έχουν γίνει στο παρελθόν με στόχο την επανένταξη και 

την επαγγελματική αποκατάσταση; 

• Ποια είναι τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα για επαγγελματική αποκατάσταση; 

Έρευνα για την Κύπρο 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των πρώην κρατουμένων στην Κύπρο έδειξαν ότι το μορφωτικό τους επίπεδο 

δεν είναι πολύ καλό, παρά το γεγονός ότι το κρατικό σωφρονιστικό σύστημα προσφέρει ευκαιρίες στους 

κρατουμένους να τελειώσουν το λύκειο. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης που προσφέρεται είναι για 

την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Κάποιοι από αυτούς έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πτυχία σε 

διάφορους τομείς όπως η Νομική, η Ψυχολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα δεν είχε 

πραγματοποιηθεί κανένα πρόγραμμα πριν για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην κοινωνία και 

καταλήγουν ως χειρώνακτες ή στη γεωργία, αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι εταιρείες δεν 

θέλουν πρώην κρατούμενους να εργάζονται γι' αυτές καθώς και στη χαμηλή αυτοεκτίμηση που έχουν. Τα 

πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ο στιγματισμός. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων 

προτιμά τη μικτή μάθηση, ενώ η ηλεκτρονική μάθηση φαίνεται να είναι η λιγότερο προτιμώμενη και οι 

περισσότεροι από αυτούς έχουν λάβει μικτό πρόγραμμα κατάρτισης και διαδικτυακά προγράμματα 

κατάρτισης. Κανένας από αυτούς δεν έχει λάβει καμία κατάρτιση. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες, 

θεωρούν μεταξύ των διαφόρων δεξιοτήτων ΤΠΕ την πιο σημαντική τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η 

πλοήγηση στο διαδίκτυο, η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων, το Skype, το messenger και η υγεία 

θεωρούνται οι λιγότερο σημαντικές. Επιπλέον, έχουν επιλέξει τις προτιμώμενες ανάγκες κατάρτισης για τη 

διαχείριση του άγχους και του χρόνου και την επίλυση συγκρούσεων. Τέλος, ως εμπόδιο για την 

εκπαίδευση δεξιοτήτων βρίσκουν την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και την έλλειψη 

πληροφόρησης. Κανείς δεν ανέφερε την έλλειψη χρόνου ως εμπόδιο. 



 

 

    

  
  

Έρευνα για την Ιταλία 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πρώην κρατούμενοι και οι φορείς που εργάζονται μαζί τους έχουν 

ανάγκη να βελτιώσουν ορισμένες δεξιότητες και να δουν τα προγράμματα κατάρτισης, ιδίως σε μορφή 

πρόσωπο με πρόσωπο. 

Μερικοί από τους λόγους για τους οποίους οι περισσότεροι από αυτούς είναι άνεργοι ή εργάζονται 

παράτυπα, ήταν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των περισσότερων από τους ερωτηθέντες, η έλλειψη 

κινήτρων, οι οικονομικές δυσκολίες, ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο της κοινωνικοοικονομικής κρίσης του 

Covid-19 που θέτει εμπόδια στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, η οποία είναι πάντα πιο 

ψηφιοποιημένη και ανταγωνιστική. Η ανάλυση δείχνει ότι οι πρώην κρατούμενοι φαίνεται να 

ενδιαφέρονται πραγματικά για την εκμάθηση τεχνικών δεξιοτήτων, όπως οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

υγείας, η πλοήγηση στο διαδίκτυο και η χρήση εφαρμογών του Office, αλλά και προσωπικών δεξιοτήτων 

όσον αφορά τη διαχείριση του άγχους- από την άλλη πλευρά, φαίνεται να ενδιαφέρονται λιγότερο για τις 

ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και την επεξεργασία φωτογραφιών/βίντεο. Σε σχέση με τα θέματα 

υγείας, θα προτιμούσαν να μάθουν περισσότερα για τους εμβολιασμούς και τα θέματα που σχετίζονται με 

τον εθισμό. Όσον αφορά τις ικανότητες, αυτές που πρέπει να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν, ήταν: 

επικοινωνιακές δεξιότητες, διαπροσωπικές δεξιότητες, επίλυση συγκρούσεων, προσαρμοστικότητα, 

διαχείριση χρόνου και προγραμματισμός, εργασία με ομάδα, προσωπική αποτελεσματικότητα. 

Έρευνα για την Βουλγαρία 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειονότητα των πρώην και νυν κρατουμένων ανήκουν σε εθνοτικές 

μειονότητες, είναι πλήρως ή μερικώς αναλφάβητοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη βουλγαρική γλώσσα όχι 

μόνο γραπτά, αλλά και προφορικά. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν είχε ποτέ την ανάγκη να δημιουργήσει 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι περισσότεροι από αυτούς δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και το 

διαδίκτυο. Η πλειονότητα των πρώην κρατουμένων έχει πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Η πρακτική 

δείχνει ότι πολλοί από αυτούς δεν χρειάζονται τόσο τη φοίτηση στο σχολείο όσο μαθήματα γραμματισμού 

και επαγγελματικής κατάρτισης σε κέντρα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης.  Προτιμούν μόνο 

τη δια ζώσης κατάρτιση με άτομα. Τα κυριότερα εμπόδια για την παρακολούθηση μαθημάτων κατάρτισης, 

ήταν οι αναφερόμενες οικονομικές δυσκολίες, η έλλειψη ευκαιριών και θέματα υγείας. Χρειάζονται 

εκπαίδευση κυρίως στο πρόγραμμα σπουδών ΤΠΕ, αλλά είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν 

προηγουμένως ένα βασικό μάθημα γλωσσικού γραμματισμού.  Επιπλέον, χρειάζονται περαιτέρω 

εκπαίδευση σε μαθήματα ήπιων δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη βελτίωση της επικοινωνίας, τη 

διαχείριση του χρόνου, τη διαχείριση της επιθετικότητας, τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, τη 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας, τον προσδιορισμό των ενδιαφερόντων και τις κατευθυντήριες γραμμές για 

ορισμένους τομείς της οικονομίας. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων έχει ανάγκη να λάβει κατάλληλη 

κατάρτιση ή εκπαίδευση και φαίνεται να έχει θετική στάση απέναντι σε αυτό, είτε μέσω της μάθησης από 

τους συνομηλίκους είτε μέσω μιας εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο σε ομάδες. Όλοι οι συμμετέχοντες 

συμφώνησαν ότι μια κατάρτιση που σχετίζεται με την προσωπική ανάπτυξη θα αποκαταστήσει τη θέση 

τους στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα ανέφεραν την ανάγκη για κατάρτιση στη διαχείριση του άγχους και 

την επίλυση συγκρούσεων, κατάρτιση σε εφαρμογές του MS Office, διαχείριση του χρόνου και δεξιότητες 

επικοινωνίας. Όσον αφορά την κατάρτιση που σχετίζεται με την υγεία, οι συμμετέχοντες ενδιαφέρθηκαν 

κυρίως να λάβουν κατάρτιση σχετικά με την υγιεινή διατροφή, τη διακοπή του καπνίσματος, Όσον αφορά 

τις δεξιότητες και τις ικανότητες που ήδη διαθέτουν και εκείνες που πρέπει να αναπτύξουν, προέκυψε από 

την έρευνα ότι είναι οι διαπροσωπικές δεξιότητες, η επίλυση συγκρούσεων, οι δεξιότητες κατανόησης του 



 

 

    

  
  

τρόπου αντιμετώπισης παραπόνων και ο εντοπισμός τομέων συμφωνίας και κοινού εδάφους, ενώ 

αναφέρθηκε ανάγκη κατάρτισης όσον αφορά τη γνώση του τρόπου σκέψης εναλλακτικών λύσεων για την 

επίλυση συγκρούσεων και τη γνώση του τρόπου αντιμετώπισης συγκρούσεων και δύσκολων συζητήσεων 

με άλλους. Η διαχείριση του χρόνου είναι μια δεξιότητα που χρειάζονταν οι συμμετέχοντες, καθώς και 

δεξιότητες συνεργασίας.  

Έρευνα για την Ιρλανδία 

Τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχει 

πρωτοβάθμια ή πρώτη βαθμίδα βασικής εκπαίδευσης, ήταν άνεργοι, οι περισσότεροι από αυτούς έλαβαν 

προσωπική κατάρτιση τα τελευταία δύο χρόνια και θεώρησαν πολύ σημαντική την κατάρτιση σε δεξιότητες 

επίλυσης συγκρούσεων και επικοινωνιακές δεξιότητες. Ο φάκελος της φυλακής έχει επίσης αρνητική 

επίδραση στην ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς 

εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο στίγμα στην ιρλανδική κοινωνία για τους πρώην κρατούμενους. 

Σημειώθηκε ότι πολλοί από τους πελάτες τους χρησιμοποιούν έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, συχνά 

έχουν πολύ φτωχές δεξιότητες ΤΠΕ, συχνά χωρίς διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πρόσβαση σε 

υπολογιστή με διαδίκτυο, οπότε αυτό θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ως μέρος της διαδικασίας 

σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών RECHANCE, θεωρήθηκε ότι η αυτοκατευθυνόμενη ηλεκτρονική 

μάθηση δεν θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα για αυτή την ομάδα-στόχο. 

Έρευνα για την Τσεχική Δημοκρατία  

Η ανασκόπηση της Τσεχικής Δημοκρατίας έδειξε ότι τα προγράμματα επανεκπαίδευσης και τα σχολικά 

προγράμματα στις φυλακές είναι εξαιρετικά περιορισμένα στη διαθεσιμότητά τους.  Σχεδόν το ήμισυ του 

πληθυσμού των φυλακών έχει τελειώσει μόνο το κατώτερο επίπεδο δευτεροβάθμιας ή το δεύτερο στάδιο 

της βασικής εκπαίδευσης, οπότε δεν έχουν κανένα επαγγελματικό προσόν, γεγονός που θα μπορούσε να 

τους περιορίσει όσον αφορά την απασχόληση μετά τη φυλάκιση. Η εκπαίδευση είναι περιορισμένη επειδή 

η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι οικονομικά μειονεκτική, διότι δεν μπορούν να συνδυάσουν τη φοίτηση 

με την απασχόληση. 

Έρευνα για την Ελλάδα 

Η έρευνα έδειξε ότι οι πρώην κρατούμενοι έλαβαν εκπαίδευση για την αυτοβελτίωση, η οποία τους παρέχει 

επαγγελματικά προσόντα που τους προσφέρουν οικονομικές ενισχύσεις και ορισμένες ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας. Παρόλο που, η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ανθρώπων αντιμετωπίζει 

ανυπέρβλητα εμπόδια και δυσκολίες στην εξεύρεση νέας εργασίας.  Η πλειονότητα των συμμετεχόντων 

πίστευε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ομαλοποίηση της επικοινωνίας τους, των σχέσεών τους, αλλά 

και η επανένταξη στον καθημερινό ρυθμό ζωής. 

Συμπεράσματα  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά την αξιολόγηση, η κοινοπραξία RECHANCE πρότεινε ότι 

ο πληθυσμός χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση στους παρακάτω τομείς: 

Δεξιότητες εργασίας όπως - Διαχείριση χρόνου - Επίλυση συγκρούσεων - Ομαδική εργασία - Δεξιότητες 

Η/Υ 



 

 

    

  
  

Προσωπικές δεξιότητες όπως - Διαχείριση άγχους - Θέματα υγείας (εμβολιασμοί, κατάχρηση ουσιών, 

γενική υγεία) 

Η πλειονότητα του πληθυσμού του προγράμματος εξέφρασε την άποψη ότι αντιμετωπίζει το στίγμα της 

κοινωνίας και ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να επανενταχθεί στην κοινωνία. 

Ο πληθυσμός έδειξε ότι χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση στις δεξιότητες επικοινωνίας - στις δεξιότητες 

αυτοεκτίμησης - στις δεξιότητες ΤΠΕ - στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας. 

 

 

3. Συστάσεις (κατευθυντήριες γραμμές) για τους 

εκπαιδευτές πώς να δημιουργήσουν ένα 

ελκυστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον - 

καθοδήγηση, ομαδική υποστήριξη, ατομική 

καθοδήγηση, μάθηση από ομοτίμους 

  
Η ομάδα-στόχος του έργου είναι πολύ συγκεκριμένη από εκπαιδευτική και κοινωνική άποψη. Η 
επιτυχία του έργου και η επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων συνδέονται άμεσα με την 

επιλογή του κατάλληλου περιβάλλοντος, της προσέγγισης, της επικοινωνίας, της καθοδήγησης και 

της υποστήριξης παρακολούθησης για βιώσιμα αποτελέσματα. 

Πολλοί από τους εκπαιδευτές αυτών των ομάδων-στόχων δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ τις 

ιδιαιτερότητές τους, το πρόγραμμα RICHENS έχει μελετήσει διεξοδικά τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι πρώην κρατούμενοι κατά την εμπειρία της κοινωνικής και εκπαιδευτικής τους 
ένταξης και στην παρούσα ενότητα θα προσπαθήσει να παρουσιάσει σε όλους όσους ενδιαφέρονται 

για το θέμα τη φύση των προβλημάτων και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ξεπεραστούν. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ADDIE. Μια πρόσθετη πρόκληση είναι να καταστεί η 

κατάρτιση ΟΕΠ, να καταστεί δυνατή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να προσεγγιστούν έτσι 

περισσότεροι χρήστες - πρώην κρατούμενοι. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται μακριά από τους 
πόρους, δεν έχουν πρόσβαση σε εξοπλισμό και τεχνολογία για να μπορέσουν να το 

πραγματοποιήσουν.  Το μοντέλο σχεδιασμού ADDIE που χρησιμοποιήθηκε είναι, ένα από τα πιο 

δημοφιλή μοντέλα για τη διδασκαλία με βάση την τεχνολογία. Το ADDIE είναι ένα ακρωνύμιο για τα 

πέντε στάδια μιας αναπτυξιακής διαδικασίας: Αnalysis, Design, Development, Implementation and 

Evaluation (Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση).  



 

 

    

  
  

 
Κατά τη διάρκεια του έργου οι εταίροι έκαναν: 

1) 1) Ανάλυση της θεσμικής κατάστασης, του κοινού-στόχου, των αναγκών και των προκλήσεων.  

Οι οποίες συνοψίστηκαν σε μια ολοκληρωμένη Ερευνητική Έκθεση Ανάλυσης με βάση μια έρευνα 
μεταξύ εκπαιδευτικών για την ομάδα-στόχο.  

2) Σχεδιασμός μιας μαθησιακής λύσης που ευθυγραμμίζει τους στόχους σε οκτώ ενότητες με βάση 

την ανάλυση και με τη μεγαλύτερη πρακτική συνάφεια για τους πρώην φυλακισμένους. Για την 
προετοιμασία των ενοτήτων ελήφθησαν υπόψη το περιεχόμενο, η γλωσσική πολυπλοκότητα και 

οι απαιτήσεις άσκησης της ομάδας-στόχου. 

Καθορισμός συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων και διάρθρωση του περιεχομένου, των γνώσεων ή 
των δεξιοτήτων που πρέπει να επιτύχουν οι συμμετέχοντες 

3) Ανάπτυξη μαθησιακών πόρων, καθένας από τους εταίρους προετοίμασε μια ενότητα 

προσαρμοσμένη για χρήση σε ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον ως θεωρητικό μέρος και 
μέρος αξιολόγησης, με διαδραστικές ασκήσεις. Οι ενότητες μεταφράστηκαν και μεταφορτώθηκαν 

στην πλατφόρμα μάθησης του έργου https://rechanceproject.eu/login/ .  

4) Εφαρμογή.  Πριν από τη διάθεση για μαζική χρήση, οι εταίροι ξεκίνησαν πιλοτικές δοκιμές 
χρησιμοποιώντας διαφορετικές συστάσεις από την ανάλυση - αριθμός ατόμων, τρόπος υλοποίησης 

- δια ζώσης και διαδικτυακά, τύπος πόρων - έντυπα ή διαδικτυακά μέσα. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 

διαφορετικοί διαμεσολαβητές. Τα σχόλια που ελήφθησαν συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης στην Πράγα και ελήφθησαν αποφάσεις για την προσαρμογή του περιεχομένου καθώς 

και για τη διεύρυνση της ομάδας-στόχου. Η ομάδα-στόχος ορίστηκε επίσης ως οι κρατούμενοι με 

επικείμενη λήξη της ποινής τους και οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

στις φυλακές αυτή τη στιγμή, τα μέλη των οικογενειών πρώην κρατουμένων που θα μπορούσαν να 

είναι διαμεσολαβητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και οι προληπτικές δράσεις κατά των 
ατόμων με ποινικό μητρώο και με κίνδυνο να οδηγηθούν στη φυλακή. 

5) Αξιολόγηση - όπως φαίνεται από το μοντέλο, η διαδικασία αξιολόγησης ξεκινά από την πρώτη 

φάση του έργου - την ανάλυση. Η ορθή ερμηνεία των αποτελεσμάτων οδήγησε στη δημιουργία 8 
ενοτήτων με μεγάλη πρακτική σημασία για τους πρώην κρατούμενους, ο καθένας από τους οποίους 

μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από αυτές που ανταποκρίνονται στις άμεσες ανάγκες του. 

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής, ωστόσο, αναδείχθηκαν δύο αντίθετες απόψεις. Η πρώτη 
ήταν ότι οι ενότητες ήταν πολύ υψηλού επαγγελματικού επιπέδου και θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν με άλλες ομάδες-στόχους ή σε συνδυασμούς στην κατάρτιση. Η δεύτερη 
βασίστηκε κυρίως στο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της συντριπτικής πλειοψηφίας των πρώην 

κρατουμένων για την απλοποίηση των ενοτήτων. Φυσικά, δεν έχουν όλοι οι πρώην κρατούμενοι 

τέτοιο μορφωτικό επίπεδο και υιοθετήθηκε μια συμβιβαστική λύση. 



 

 

    

  
  

Με βάση όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στους μελλοντικούς εκπαιδευτές και 

διευκολυντές των πρώην κρατουμένων κατευθυντήριες γραμμές με παραδείγματα και αναλύσεις για 
ένα ελκυστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επίσης, στο επόμενο κεφάλαιο θα υποστηριχθούν από 

έτοιμες εκπαιδευτικές παραμέτρους(πρακτικές) χωρίς αποκλεισμούς και διαδραστικές παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις. Φυσικά, δεν μπορούμε να καλύψουμε κάθε πιθανή κατάσταση ζωής, γι' αυτό 
απευθύνουμε έκκληση για μια δημιουργική προσέγγιση από τους εκπαιδευτές, προσαρμοσμένη στη 

συγκεκριμένη κατάσταση και το άτομο. Είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε προβλέψει κάποιο 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή στοιχείο, αλλά εδώ είναι που θα δείξετε τον επαγγελματισμό σας.  

Έχουμε χωρίσει τις κατευθυντήριες γραμμές σε διάφορες ομάδες: 

 

1) Χώρος διεξαγωγής - Θα ήταν δύσκολο να πούμε ποια από τις ομάδες παραγόντων έχει μεγαλύτερη 
σημασία στην προπόνηση, αλλά ο χώρος διεξαγωγής είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Παρόλο που 
το μάθημα προορίζεται να διεξαχθεί διαδικτυακά, η παραδοχή μας είναι ότι λίγοι πρώην 
κρατούμενοι θα προσεγγιστούν μέσω διαδικτυακής πρόσκλησης. Για το λόγο αυτό, το σημείο 
πρώτης επαφής και ο τρόπος με τον οποίο προσφέρεται η κατάρτιση είναι σημαντικά. 
Χρησιμοποιήστε οικείους χώρους γι' αυτό - γραφεία επιτήρησης, κοινωνικές υπηρεσίες, 
πολιτιστικά κέντρα διαμονής, θρησκευτικές κοινότητες, και φροντίστε να χρησιμοποιήσετε έναν 
διαμεσολαβητή. Διαφορετικά, κινδυνεύετε με αρνητική ανταπόκριση. Ο ίδιος ο χώρος μπορεί 
επίσης να προκαλέσει αρνητική αντίδραση, στις πρώτες εκπαιδευτικές συνεδρίες οι 
εκπαιδευόμενοι θα χρειαστούν σίγουρα ψηφιακή υποστήριξη, τόσο όσον αφορά τον εξοπλισμό 
όσο και τον τρόπο χρήσης του, πολλοί από αυτούς θα εργάζονται για πρώτη φορά σε υπολογιστές, 
ταμπλέτες ή έξυπνα τηλέφωνα. Αν δεν έχετε τον απαραίτητο χώρο ή εξοπλισμό για να 
πραγματοποιήσετε ομαδικές δραστηριότητες, αναζητήστε έναν δημοτικό, πολλά σχολεία 
προσφέρουν πρόσβαση τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες στα μαθήματα πληροφορικής τους, 
κατόπιν συνεννόησης. Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε συγγενείς των μαθητών ως διευκολυντές 
εκεί, αν είναι δυνατόν. 

2) Αριθμός ατόμων - η διαδικτυακή έκδοση της κατάρτισης συνεπάγεται ατομική κατάρτιση, αλλά 
συχνά επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα όταν εργάζεστε σε μικρές ομάδες στο ίδιο επίπεδο, 
όπου μπορείτε να εφαρμόσετε άλλους τύπους ασκήσεων. Η αλληλοδιδακτική μάθηση είναι επίσης 
ένα δίκοπο μαχαίρι. Λαμβάνοντας υπόψη την κύρια εθνοτική σύνθεση της ομάδας-στόχου - Ρομά, 
είναι πιθανό να προκύψουν καταστάσεις σύγκρουσης με βάση την ανταγωνιστικότητα στην ίδια τη 
μάθηση καθώς και από το παρελθόν ή σε ηθική βάση. Επίσης, ένα πρόβλημα φύλου εμφανίστηκε 
κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής. Τόσο στη σύνθεση των ομάδων όσο και στους 
εκπαιδευτικούς και το άλλο φύλο. Συνιστούμε, αν είναι δυνατόν, μέσω των υπηρεσιών επιτήρησης 
ή των κοινωνικών υπηρεσιών, να γνωρίσουν το παρελθόν, τις ποινές, το περιβάλλον (σπίτι, 
γειτονιά, εργασία) των εκπαιδευομένων. Μπορούν να σας προστατεύσουν από λάθη, αλλά και να 
σας δώσουν πρόσθετες ευκαιρίες μάθησης. 

3) Χρόνος - οδηγός για το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης είναι η προθυμία και η ικανότητά τους. 
Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αναδιατάξετε το πρόγραμμά σας, αλλά αυτό είναι το τίμημα 
της επιτυχημένης συνεργασίας με αυτή την ομάδα-στόχο. Να είστε ευέλικτοι στην επιλογή του 
χρόνου κατάρτισης ειδικά με άτομα που εργάζονται, συνήθως δεν αντιμετωπίζονται με ανοχή ούτε 
στον εργασιακό χώρο, αλλά καλό θα ήταν να ενημερώσετε τον εργοδότη για τη συμμετοχή του 
πρώην κρατούμενου στο πρόγραμμα κατάρτισης. 

4) Πόροι - κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών, χρησιμοποιήθηκαν τόσο έντυπες όσο και 

ηλεκτρονικές εκδόσεις. Ένα τεράστιο πρόβλημα είναι ο αναλφαβητισμός της πλειονότητας των 

πρώην κρατουμένων - πάνω από 50%. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ανάγνωση και την 

εκμάθηση του θεωρητικού υλικού. Η σύστασή μας σε μια τέτοια περίπτωση είναι ότι η εκπαίδευση 

αυτή θα πρέπει να γίνεται σε οικιακό περιβάλλον με τη χρήση μελών της οικογένειας. Μπορούν να 

διαβάσουν το περιεχόμενο, αποκτώντας έτσι οι ίδιοι πρόσθετες γνώσεις. Ξεκινάτε πάντα την 

εκπαίδευση με την ενότητα ΤΠΕ τονίζοντας τα οφέλη της κατοχής ψηφιακών δεξιοτήτων στην 



 

 

    

  
  

καθημερινή ζωή, που δεν είναι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ακρόαση μουσικής ή η 

παρακολούθηση ταινιών. Αλλά ακόμη και γι' αυτό απαιτούνται ορισμένες δεξιότητες για τη μέγιστη 

αποτελεσματική χρήση τους. Να είστε υπομονετικοί, ιδίως με τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας. 

Αλλά και επίμονοι, βοηθήστε τους να δημιουργήσουν τα e-mail τους, να συντάξουν το βιογραφικό 

τους σημείωμα και να δημιουργήσουν το προφίλ τους στις μηχανές αναζήτησης για το ράσο. Είναι 

δυνατόν να επιτύχετε αποτελέσματα ήδη κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, τα οποία θα 

χρησιμεύσουν ως καλό παράδειγμα και θα παρακινήσουν για τη συνέχιση της κατάρτισης Εάν 

διεξάγετε τις εκπαιδεύσεις σε δια ζώσης ή σε υβριδική έκδοση (υβριδική με την έννοια της χρήσης 

διαδικτυακών πόρων στο χώρο της κατάρτισης), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες εκπαιδευτικές 

τεχνικές για την οπτική μεταφορά του περιεχομένου για ένα μέρος της κατάρτισης, ιδίως για 

ενότητες όπως η Επικοινωνία, η Διαχείριση άγχους, η Διαχείριση χρόνου και φυσικά οι ΤΠΕ. 

Μετά την υποστήριξη - δεν είναι σημαντικό πόσες ενότητες θα μπορέσετε να διδάξετε, αλλά να 

εξασφαλίσετε τη συνεπή αφομοίωση της θεωρίας, τη δημιουργία πρακτικών δεξιοτήτων και την εφαρμογή 

τους. Εάν λάβετε μια κατηγορηματική άρνηση μέσω των διαμεσολαβητών, προσπαθήστε να λάβετε 

ανατροφοδότηση σχετικά με τους λόγους. Αφαιρώντας τους, μπορεί να είστε σε θέση να επαναπροσλάβετε 

τους εκπαιδευόμενους. Για την επιτυχία της κατάρτισης αυτής της ομάδας στόχου, είναι απαραίτητη η 

ευελιξία, η ενσυναίσθηση για τα προβλήματά τους, η υποστήριξη. Η καθοδήγηση είναι μια επιλογή, που 

παίρνει διάφορες μορφές από άμεση, υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας ή λήψη ιατρικής ή 

ψυχολογικής βοήθειας. Έμμεση - οι διαμεσολαβητές που χρησιμοποιείτε μπορούν επίσης να είναι μέντορες 

στην ουσία της εργασίας τους. Ιδιαίτερη προσοχή μπορεί να δοθεί στα μέλη της οικογένειας, ως ο πιο 

αποτελεσματικός βοηθός για συνεχή εκπαίδευση με άλλες ενότητες, οικογενειακή θεραπεία με τη βοήθεια 

των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και προληπτικές δράσεις μέσω της επιτήρησης. Μην υποτιμάτε τις 

δυνατότητες των γραφείων απασχόλησης. Συνήθως, η ομάδα-στόχος, λόγω της εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής της κατάστασης, συμπίπτει με την ομάδα των μόνιμα ανέργων, οι οποίοι έχουν ειδικό 

καθεστώς. 

4.  Εκπαιδευτικές παράμετροι (πρακτικές) και 

διαδραστικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις με 

εκπαιδευτικές παραμέτρους χωρίς αποκλεισμούς και 

διαδραστικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και 

συμβουλευτικές δεξιότητες για τους εκπαιδευτικούς 

για την αντιμετώπιση των ενοχλήσεων στις 

εκπαιδευτικές συνεδρίες. 

 
Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε μοντέλα εργασίας σε διάφορες χώρες εταίρους για επιτυχημένες 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. Για λόγους ευκολίας και σύγκρισης είναι σε 

μορφή πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και 

επηρεάζουν τη συμπερίληψη της ομάδας-στόχου - τοποθεσία, διάρκεια, στόχοι, περιγραφή των 

δραστηριοτήτων, υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση, ορισμένες συστάσεις προς τους 



 

 

    

  
  

εκπαιδευτές σε καθαρά πρακτική βάση, καθώς και τα σχόλια που ελήφθησαν από όλους τους 

ενδιαφερόμενους. Στην επικεφαλίδα θα δείτε τη χώρα από την οποία προέρχονται αυτά τα 

παραδείγματα και μπορείτε να συνδυάσετε στοιχεία από αυτά, τηρώντας την τοπική νομοθεσία.  

 

4.1. Από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας - CSI, 

Κύπρος 
Όνομα  Θεραπευτική Κοινότητα Θεραπείας Τοξικοεξάρτησης Αγία Σκέπη  

Τοποθεσία  1. Συμβουλευτικός Σταθμός Περιοχή Αγλαντζιά  
2. Ξενώνας Επανένταξης Χωριό Φυλάνη  

Διάρκεια  12 – μήνες   

Εκπαιδευτικοί Στόχοι  Καθημερινές Δραστηριότητες και θεραπευτικές συναντήσεις και 
ομάδες συμπεριλαμβανομένου καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων 

και συσκευασία τους, μαγείρεμα, κηπουρική και αθλητισμό . 

Περιγραφή  Η Αγία Σκέπη είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Θεραπευτικών Κοινοτήτων και ακολουθεί το γνωστικό 
συμπεριφορικό μοντέλο της ψυχοθεραπείας. Κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στην κοινότητα, τα μέλη αποκτούν δεξιότητες 
απαραίτητες για να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές τους 
δυσκολίες, να θεραπεύσουν τραυματικές εμπειρίες και να 
αποκτήσουν μια νέα ταυτότητα ως υγιή και λειτουργικά μέλη της 
κοινωνίας. Η εργασία και η οικοδόμηση σχέσεων αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας καθώς ενισχύουν τις 
μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης όσων υποβάλλονται σε 
θεραπεία. Οι καθημερινές δραστηριότητες εκτός από τις συνεδρίες 
θεραπείας και τις ομάδες περιλαμβάνουν βιολογική γεωργία, 
συσκευασία, τουρσί, μαγείρεμα, κηπουρική και αθλήματα. 
Υπάρχουν τρεις τρόποι ένταξης στην Αγία Σκέπη, ο πρώτος είναι 
οικειοθελώς τηλεφωνικά στο σταθμό, ο δεύτερος είναι εάν το άτομο 
εκτίει ποινή και έχει εκτίσει το 1/3 αυτής και ο τρίτος μέσω της 
συμβουλευτικής επιτροπής. Δηλαδή, άτομα που έχουν καταδικαστεί 
σε φυλάκιση για παράνομη κατοχή ή χρήση ναρκωτικών, ο δικαστής 
μπορεί να αποφασίσει εάν είναι καλύτερο να πάνε στην κλειστή 
κοινότητα αντί στη φυλακή. Το τελευταίο είναι σε συνεργασία με τη 
Γενική Εισαγγελία και τις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου. 

Υποστηρικτικά 
Εργαλεία  

Εξαρτάται από το θέμα των δραστηριοτήτων   

Συμβουλές για 

εκπαιδευτικούς  

Αρχικά, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και πρέπει να 

ολοκληρώσουν ορισμένες δραστηριότητες για να γίνουν δεκτοί στο 

12μηνο πρόγραμμα στο χωριό Φιλάνι. Οι άνθρωποι εκεί 

παρακολουθούν μεμονωμένες συνεδρίες, συμμετέχουν σε διάφορα 

προγράμματα που τους κρατούν απασχολημένους και πρέπει να 

ακολουθούν ορισμένους κανόνες. Αν και η μόνη χρηματοδότηση που 

λαμβάνουν είναι από τη Μονή Μαχαιρά, τα άτομα που 

παρακολουθούν το πρόγραμμα, συμμετέχουν σε πολλαπλές 

δραστηριότητες και παράγουν τα δικά τους βιολογικά είδη 

αρτοποιίας, αβγά ελευθέρας βοσκής και λαχανικά. Επίσης η Αγία 

Σκέπη εισάγει και συσκευάζει τρόφιμα όπως ζυμαρικά, αποξηραμένα 



 

 

    

  
  

φρούτα, μπαχαρικά, ξηρούς καρπούς, μαρμελάδες και σιρόπια και 

πολλά άλλα. Τα προϊόντα αυτά τα διανέμουν μέσω του ηλεκτρονικού 

τους καταστήματος και επιπλέον, υπάρχουν διεθνείς μάρκες φυσικών 

και βιολογικών προϊόντων για τα οποία η Αγία Σκέπη έχει 

αποκλειστική διανομή σε κυπριακά σούπερ μάρκετ. 

Επανατροφοδότηση  Ο διευθυντής των κεντρικών φυλακών εξηγεί ότι το 62% των 
κρατουμένων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα στην Αγία Σκέπη 
είναι πλέον καθαροί στην κοινωνία, εργάζονται και σπουδάζουν, 
ενώ ένα μέρος τους εργάζεται και στο πρόγραμμα της Αγίας Σκέπης. 
Το πρόγραμμα έχει ήδη τεράστια επιτυχία, καθώς και άτομα από 
άλλες χώρες δείχνουν ενδιαφέρον και συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Αναφορές:  
https://www.facebook.com/agiaskepibio  
https://www.agiaskepi.org/reintegration-el  
https://www.agiaskepi.org/induction-el  
https://www.agiaskepi.com/  

 

4.2. Από K&C Ltd, Βουλγαρία 

Όνομα  Εδομαδιαίες και κατά την διάρκεια των διακοπών διαδικτυακά 
μαθήματα  

Place Σχολικές τάξεις ΤΠΕ, μη τυπικά εκπαιδευτικά κέντρα, λέσχες 

παιχνιδιών, κοινοτικά κέντρα και άλλοι δήμοι ή ιδιωτικοί χώροι με 

κατάλληλο εξοπλισμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Duration Ανάλογα με το επίπεδο της ομάδας από δύο έως τέσσερις ώρες με 

έλεγχο 

Μαθησιακοί Στόχοι  Βελτίωση δεξιοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  

Περιγραφή  Διάφορα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, δημοτικά και κρατικά ιδρύματα 

που διαθέτουν άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας για 

εκπαίδευση και χρήση ΤΠΕ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι 

δωρεάν τα Σαββατοκύριακα (με εξαίρεση τις αίθουσες παιχνιδιών) 

και στην περίπτωση των επίσημων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κατά 

τη διάρκεια των διακοπών. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, 

μπορούν να οργανωθούν πολλές εκπαιδεύσεις με συμμετέχοντες 

διαφορετικών επιπέδων, σε διαφορετικά θέματα, σε διαφορετικές 

ώρες, προκειμένου να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα 

άτομα να συμμετάσχουν σε μια κατάλληλη στιγμή για αυτούς. Πριν 

ξεκινήσετε τα μαθήματα, ανακοινώστε τους κανόνες που είναι 

υποχρεωτικοί για όλους, η ομάδα στόχος είναι συνηθισμένη σε 

κανόνες και αυτό θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους μαθησιακούς 

στόχους. Χρησιμοποιήστε στοιχεία ή ασκήσεις από άλλες ενότητες 

ή ακόμα και προπονήσεις, αλλά επιλέξτε τις προσεκτικά για να μην 

προκαλέσετε προσβολή ή σύγκρουση κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης. Ενθαρρύνετε με διακριτικότητα, επαινέστε, αλλά και 

προετοιμάστε σύντομες εργασίες για το σπίτι που, ελλείψει 

εξοπλισμού, μπορούν να ολοκληρωθούν στα διαλείμματα. Εάν 

θεωρείτε ότι το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό, χρησιμοποιήστε 

διαφορετικές πλατφόρμες επικοινωνίας για επικοινωνία και 

υποστήριξη, ως ένα βήμα προς τη διαδικτυακή μάθηση. 

https://www.facebook.com/agiaskepibio
https://www.agiaskepi.org/reintegration-el
https://www.agiaskepi.org/induction-el
https://www.agiaskepi.com/


 

 

    

  
  

Υποστηρικτικά 

εργαλεία 
Κομπιούτερς/smartphones, internet, peripheral devices 

(εξαρτώμενοι από το θέμα του εκπαιδευτικού μαθήματος) 

Συμβουλές για τους 
εκπαιδευτικούς  

Επιλέξτε την ομάδα με συμμετέχοντες με ίσες δεξιότητες ΤΠΕ ή 

προσκαλέστε προσωπικούς συντονιστές. 

Χρησιμοποιήστε κοινά λειτουργικά συστήματα (όχι υποχρεωτικά 

Windows σε επιτραπέζιους υπολογιστές και Android σε έξυπνες 

συσκευές) στη μητρική γλώσσα. Προσπαθήστε να δεσμεύσετε 

προσωπικούς διαμεσολαβητές για κάθε μαθητή, κάτι που θα 

εξασφαλίσει τη βιώσιμη συνέχιση των δραστηριοτήτων έξω από τις 

τάξεις και, συνεπώς, το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή η καλή πρακτική 

είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την αρχική εκπαίδευση ΤΠΕ και την 

απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, αλλά για ευάλωτες ομάδες με 

οικονομικούς περιορισμούς και έλλειψη εξοπλισμού είναι 

κατάλληλη καθ' όλη την περίοδο της εκπαίδευσης. 

Επανατροφοδότηση  Εξαιρετικά θετικά σχόλια, με καλή οργάνωση και αλληλεπίδραση 

με διάφορα ιδρύματα, εκπρόσωποι γραφείων εργασίας μπορούν να 

προσκληθούν σε πιο προχωρημένη φάση, μπορούν να 

πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις σε συγκεκριμένα θέματα - 

WORD, EXCEL και άλλες εφαρμογές που ενδιαφέρουν την ομάδα-

στόχο. Έχει ισχυρό κοινωνικό αποτέλεσμα στις οικογενειακές 

επισκέψεις, καθώς και στη μάθηση από ομοτίμους με 

αλληλοβοήθεια 

 

4.3. Από PRISM, Ιταλία 

Όνομα Έκθεση Τέχνης κρατουμένων 

Τοποθεσία  
Αίθουσες σχολών τέχνης, κέντρα μη τυπικής εκπαίδευσης, 

κοινοτικά κέντρα και άλλους δήμους ή ιδιωτικούς χώρους 

Διάρκεια  
Παραγωγή τέχνης: ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του υλικού της 

φυλακής 
Διάρκεια: δύο έως τρεις ώρες σε μια μέρα  

Μαθησιακά 
αποτελέσματα  

• Διεγείροντας τη δημιουργικότητα, -Βελτιώνοντας κοινωνικές και 
επικοινωνιακές δεξιότητες (παρουσιάζοντας την εργασία σε 
εξωτερικά άτομα)  

Description  

Η έκφραση συναισθημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί πιο εύκολα 

μέσω της τέχνης: αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η οργάνωση μιας 

έκθεσης τέχνης έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την καταπιεσμένη 

δημιουργικότητα των κρατουμένων. Από την άλλη πλευρά, η 

διοργάνωση μιας έκθεσης τέχνης τους δίνει έναν νέο σκοπό που – 

ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα – έχει την προοπτική να φέρει τους 

κρατούμενους ή πρώην κρατούμενους σε επαφή με «εξωτερικούς» 

ανθρώπους στον κόσμο της φυλακής, βελτιώνοντας παράλληλα τις 

διαπροσωπικές τους δεξιότητες. 

Αυτή η πρακτική λοιπόν χωρίζεται σε δύο βήματα: 

• Οργανώστε ένα μάθημα τέχνης ή/και δώστε ένα θέμα, ενώ οι 

τρόφιμοι μπορούν να έχουν το χρόνο να παράγουν ένα προϊόν για τη 

μελλοντική έκθεση. Το μάθημα θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όποιον 

ενδιαφέρεται. 

• Διοργανώστε μια έκθεση τέχνης σε οποιοδήποτε διαθέσιμο ίδρυμα 

(σχολεία, κτηνιατρικά ιδρύματα, δήμοι κ.λπ.), ενδεχομένως τα 



 

 

    

  
  

Σαββατοκύριακα. Τα έργα τέχνης μπορούν είτε να πουληθούν για τη 

φυλακή είτε να δωρηθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για το πώς λειτούργησε το "art fair" 

σε όλο τον κόσμο. 

Υποστηρικτικά 

Εργαλεία  

Για το μάθημα: χαρτικά? κεραμικά κλπ. 

(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα υλικού της φυλακής) 

Για την έκθεση: ένα απλό σετ τραπεζιού για να βάλετε έργα τέχνης 

Συμβουλές 

εκπαιδευτικού  

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφή δημιουργικής διαδικασίας 

προσφέρει στους κρατούμενους ή πρώην κρατούμενους πολύ 

περισσότερα από ψυχαγωγία ή εκπαίδευση. Η παραγωγή έργων 

τέχνης μπορεί να γίνει ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάστασή 

τους, αφήνοντας παράλληλα περιθώρια στην προσωπική ανάπτυξη 

και την αναπλαισίωση της ταυτότητάς τους με θετικούς τρόπους. Το 

βασικό είναι να ενθαρρύνετε με διακριτικότητα, συχνά να επαινείτε 

τις προσπάθειες, να προετοιμάζετε σύντομες εργασίες για το σπίτι. 

Επανατροφοδότηση  

Η ανατροφοδότηση από αυτού του είδους τις εμπειρίες ήταν συνήθως 

πραγματικά θετική, τόσο για τους κρατούμενους (που έχουν επαφή 

με άλλους και αναπτύσσουν μια πιο υπεύθυνη αίσθηση του εαυτού 

τους), όσο και για τον γενικό πληθυσμό – ελπίζουμε ότι μειώνουν το 

στίγμα. 

 

4.4. Από Romodrom o.p.s., Τσεχία 

Όνομα  “Πρόγραμμα Μεντόρων ” 

Τοποθεσία  
Φυλακές Heřmanice, Ostrov, Světlá nad Sázavou, Příbram, Oráčov 

και ολόκληρη η Τσεχική Δημοκρατία (στους τόπους επιστροφής 

των πελατών μετά την αποφυλάκιση) 

Διάρκεια  1. 11. 2021 – 30. 4. 2024 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα  

Απευθύνονται και προσλαμβάνονται 12 μέντορες, οι οποίοι ξεκινούν 

την εκπαίδευση στο εύρος των 24 ωρών + 8 ωρών αυτοδιδασκαλία. 

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με επιτυχία min. 8 μέντορες που 

γίνονται πράξη. Κατά τη διάρκεια του έργου διασφαλίζεται η 

περαιτέρω επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Περιγραφή 

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργείται και επαληθεύεται στην πράξη 

η μεθοδολογία του Προγράμματος Mentoring, η οποία χρησιμεύει 

για χρήση στην πράξη από άλλα υποκείμενα. Εκπαιδεύονται 8 

μέντορες, οι οποίοι λαμβάνουν υποστήριξη και εκπαίδευση καθ' όλη 

τη διάρκεια του έργου. Οι μέντορες παρέχουν υποστήριξη στους 

πελάτες υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών συμβούλων. Το έργο 

μεταφέρει καλές πρακτικές στον τομέα της καθοδήγησης από τον 

νορβηγικό οργανισμό Wayback στις συνθήκες της Τσεχικής 

Δημοκρατίας. 

Η εργασία με την ομάδα-στόχο πραγματοποιείται σε στενή 

συνεργασία της ομάδας του έργου, του προσωπικού της 

Σωφρονιστικής Υπηρεσίας και άλλων υποκειμένων που εμπλέκονται 

στη μετα-σωφρονιστική περίθαλψη στην Τσεχική Δημοκρατία. Η 

συνεργασία με τους πελάτες ξεκινά από τη φυλακή και η υποστήριξη 

συνεχίζεται με ευχέρεια μετά την αποφυλάκισή τους. Οι 

δραστηριότητες επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση βασικών 

τομέων που έχουν αποδεδειγμένο αντίκτυπο στο ποσοστό επιτυχίας 



 

 

    

  
  

στην ένταξη και στο ποσοστό υποτροπής των ατόμων που 

αποφυλακίζονται 

Εκπαιδευτικοί 
μέθοδοι  

Οι μέντορες δόθηκαν απευθείας από συμβούλους και μέντορες, 

παρουσιάστηκαν τα συστήματα υποστήριξης και οι μέθοδοι 

εργασίας. Αυτή είναι μια ομαδική δραστηριότητα. Κάθε μέντορας 

επιβλέπεται μετά τη βασική εκπαίδευση. 

Συμβουλές 
εκπαιδευτικού  

 

 

 

Επανατροφοδότηση  

Τα άτομα για το πρόγραμμα Mentoring είναι προεπιλεγμένα. Έχουν 

μεγάλο κίνητρο και αισθάνονται ότι έχουν μοναδική ευκαιρία. Αυτό 

το γεγονός – το υψηλό κίνητρο – κάνει τη διαδικασία της μάθησης 

πιο εύκολη και ομαλή. 

 

Το κύριο όφελος αυτού του προγράμματος είναι ότι τα άτομα 

αποκτούν μια νέα ευκαιρία και κερδίζουν από την εμπειρία που 

γενικά εκλαμβάνεται ως αρνητική. Είναι ωφέλιμα για τους άλλους 

με την ίδια εμπειρία και πιο αξιόπιστοι για αυτούς. Επίσης, έχουν 

καλύτερη ικανότητα να αντιμετωπίζουν και να κατανοούν τα 

πραγματικά τους προβλήματα. Η αυτοπεποίθησή τους μεγαλώνει και 

αποκτούν πολύτιμη εμπειρία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και 

της πρακτικής παρακολούθησης. 
 

Πηγή: www.rubikoncentrum.cz  (https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/with-a-mentor-through-

rubikon-implementation-of-the-mentoring-program/?swcfpc=1)  

Συνέντευξη με έναν μέντορα.   

4.5. Από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος  

Όνομα Κοινωνική και εργασιακή επανένταξη 

Τοποθεσία Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου 

Διάρκεια Πιλοτικό προγραμμα 

Οργανωτής Συνδεσμός για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Κρατουμένων και 
Υποστήριξη Αποφυλακισθέντων 

Μαθησιακοί 
στόχοι 

Οι καθημερινές δραστηριότητες εκτός από τις συνεδρίες θεραπείας και τις 
ομάδες περιλαμβάνουν βιολογική γεωργία, συσκευασία, άρδευση, μαγείρεμα, 
κηπουρική και αθλήματα. 

Περιγραφή Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Εργατικής Επανένταξης έχει σκοπό να στηρίξει τα 
άτομα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη μετάβαση της επανένταξής 
τους στην κοινωνία, ενισχύοντας την ενεργό και παραγωγική συμμετοχή τους σε 
αυτήν. Αφορμή για τη δημιουργία του προγράμματος είναι οι καθημερινές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο τα άτομα όσο και οι οικογένειές τους μετά 
την αποφυλάκισή τους. Σκοπός του προγράμματος είναι να στηρίξει την 
προσπάθειά τους για κοινωνική και εργασιακή ένταξη με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε 4 βασικούς πυλώνες: 

• Εργατική Ένταξη 

• Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη 

• Νομική Συμβουλευτική 

• Οικονομική υποστήριξη 
Οι συνεδρίες φιλοξενούνται κάθε Δευτέρα 09:00-14:00 μετά από ραντεβού 

http://www.rubikoncentrum.cz/
https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/with-a-mentor-through-rubikon-implementation-of-the-mentoring-program/?swcfpc=1
https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/with-a-mentor-through-rubikon-implementation-of-the-mentoring-program/?swcfpc=1


 

 

    

  
  

Συμβουλές 
για 

εκπαιδευτικο
ύς 

Μικρές ομάδες των 3-5 ή και 1-1 εκπαίδευς 

Ανατροφοδοτ
ηση 

Άκομη σε πιλοτικη φάση 

 

4.6. Από Prolepsis και XENIOS POLIS, Ελλάδα 

Όνομα Convicts Up-skilling Pathways (CUP) 

Τοποθεσία Αίθουσες σχολείων φυλακών, άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και κοινοτικά 
κέντρα 

Διάρκεια Ανάλογα με το επίπεδο της ομάδας και τις Ενότητες που επιλέγονται, μεταξύ 2 
και 8 ωρών 

Μαθησιακοί 
στόχοι 

Πρόγραμμα διάρκειας 36 μηνών που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
Erasmus+ και στοχεύει να ενισχύσει τη μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη 
απασχολησιμότητα και την κοινωνική επανένταξη 210 γυναικών και ανδρών 
συμμετεχόντων από έξι ευρωπαϊκές φυλακές στην Ιταλία, την Ελλάδα, την 
Κύπρο και την Ολλανδία μέσω του σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής. 
Εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων κατάρτισης και παρακολούθησης. Αυτά τα 
εργαλεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως, θα ενισχύσουν τον 
στόχο του προγράμματος να διευρύνει τον αντίκτυπό του από το τοπικό σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αλλαγή της 
αφήγησης για την εκπαίδευση στις φυλακές. 

Περιγραφή Μέχρι το τέλος του έργου αναμένονται τα παρακάτω αποτελέσματα: 

1. Εκπαιδευτικές ενότητες με στόχο την ενίσχυση της μεσοπρόθεσμης έως 
μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας των κρατουμένων και των πρώην 
κρατουμένων. 

2. Ανάπτυξη εργάλιου αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
διοικήσεις των φυλακών και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να 
μετρήσουν την πρόοδο και τον αντίκτυπο των δράσεων αναβάθμισης. 

3. Αναπτύξη μια στρατηγικής υπεράσπισης «Πρόσκληση για Δράση» που 
απευθύνεται σε όσους είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και σε όσους 
ενδιαφέρονται να εξαλείψουν το στίγμα και να ενισχύσουν την κοινωνική 
επανένταξη των συμμετεχόντων. 

Βοηθητικό 
υλικό 

Υπολογιστές/tablet/laptops/smartphones, internet (ανάλογα με το θέμα του 
εκπαιδευτικού μαθήματος) 

Συμβουλές 
για 

εκπαιδευτικο
ύς 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εκπαιδευτικά εργαλεία για να 
δημιουργήσουν έναν κοινωνικό κύκλο στη φυλακή. Αυτό θα επιτρέψει στους 
συμμετέχοντες να οικοδομήσουν ισχυρές σχέσεις με την κοινότητα, να 
δημιουργήσουν εμπιστοσύνη, θετικά συναισθήματα και μια αίσθηση του 
ανήκειν. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 
μάθουν για την αποκαταστατική δικαιοσύνη, να συζητήσουν τις ανάγκες των 
θυμάτων, να τα βοηθήσουν να αναλάβουν την προσωπική τους ευθύνη και να 
ασκήσουν ενεργητική ακρόαση. 



 

 

    

  
  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο που 
ονομάζεται «Κύκλοι Ειρήνης», το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προάγει την 
κατανόηση και τη συνεργασία σε ένα πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού, ισότητας 
και αξιοπρέπειας. Αυτό το εργαλείο διδάσκει στους συμμετέχοντες τεχνικές 
επικοινωνίας και ειρηνικούς, μη βίαιους τρόπους διαχείρισης και επίλυσης 
συγκρούσεων. Η λήψη εκπαίδευσης σε αυτές τις δεξιότητες βοηθά τους 
συμμετέχοντες να επανενταχθούν στην κοινωνία και μπορεί να αποτρέψει την 
υποτροπή. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής, μια ομάδα συμμετεχόντων και ο 
εκπαιδευμένος φύλακας του κύκλου καλούνται να καθίσουν σε έναν κύκλο που 
συμβολίζει την ισότητα και να επιτρέψουν σε όλους τους συμμετέχοντες να 
δουν ο ένας τον άλλον. Ο κύριος στόχος της πρακτικής είναι να φέρει τους 
συμμετέχοντες πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Όλοι οι συμμετέχοντες κάθονται σε 
έναν κύκλο συζητώντας ένα κεντρικό θέμα, δηλαδή «Ποιος είμαι;». Ο φύλακας 
του κύκλου διευκολύνει τη συζήτηση κάνοντας τους συμμετέχοντες να μιλήσουν 
για τον εαυτό τους, τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους. Για ορισμένους 
συμμετέχοντες, αυτή ήταν η πρώτη φορά που εκφράστηκαν με αυτόν τον τρόπο 
και ανέφεραν ότι αισθάνονται ενδυναμωμένοι, πιο συνειδητοποιημένοι και 
συγκινημένοι από τις σκέψεις και τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων. 

Ανατροφοδότ
ηση 

Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση ανέφεραν ότι οι δεξιότητες που 
αποκτήθηκαν στη φυλακή ήταν ανεκτίμητες για να ανοίξουν το δρόμο για ομαλή 
επανένταξη στην κοινωνία. Συζήτησαν επίσης τον αντίκτυπο του στίγματος στη 
ζωή τους και τη σημασία της ανάληψης δικαιοδοσίας στη ζωή τους, αλλάζοντας 
τις προοπτικές τους και βοηθώντας τους συνομηλίκους τους στην πορεία. Για 
παράδειγμα, ένας συμμετέχων από την Ολλανδία μοιράστηκε την εμπειρία του 
από την έναρξη μιας επιχείρησης για τη διευκόλυνση της απασχόλησης πρώην 
κρατουμένων χάρη στην εκπαίδευση και την υποστήριξη που έλαβαν στη 
φυλακή. Είναι πλέον ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και υπέρμαχος της 
απασχόλησης και της επανένταξης των κρατουμένων. 

Πηγή: https://www.cup-project.eu/en/ 

4.7. Από SRC, Ιρλανδία 

 
Πηγή εικόνας: https://deonach.ie/  

Όνομα Deonach (Πρόγραμμα δοκιμασίας Tallaght) 
Τοποθεσία Tallaght, Δουβλίνο, Ιρλανδία 
Διάρκεια 1995-σήμερα 

Μαθησιακοί 
στόχοι 

● Αναπτύξη προγράμματων αντίστασης και προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης 
που διευκολύνουν τους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τον αντίκτυπο της 

προσβολής τους στο θύμα, την κοινότητά τους και τους εαυτούς τους 
● Ανάπτυξη και παροχή σχετικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κοινωνικών 

επιχειρήσεων σχεδιασμένων να είναι αυτοσυντηρούμενα μοντέλα χρηματοδότησης 
που δημιουργούν ευκαιρίες για απασχόληση και άλλες ουσιαστικές 

δραστηριότητες και κοινωνική επανένταξη 
● Προγράμματα αποκατάστασης για τη συμμετοχή και την επανένταξη της 

κοινότητας 

https://www.cup-project.eu/en/
https://deonach.ie/


 

 

    

  
  

● Δημιουργία και καλλιέργεια στρατηγικών συνεργασιών που επιτρέπουν πιο 
αποτελεσματική ή αποδοτική χρήση των πόρων και των ευκαιριών για την 
επίτευξη του σκοπού τους 

Περιγραφή Η Deonach είναι μια εθελοντική κοινοτική οργάνωση που εργάζεται με άτομα που 
κινδυνεύουν να υποστούν επανάληψη, με επίκεντρο την κατάρτιση, την εκπαίδευση 
ή/και την απασχόληση. Ο οργανισμός εργάζεται για τον εντοπισμό φραγμών που 
μπορεί να εμποδίσουν την πρόοδο των πρώην κρατουμένων όταν εισέρχονται στην 
εκπαίδευση ή/και στην απασχόληση. 

Ο οργανισμός είναι ένα έργο δικαιοσύνης που συνεργάζεται με άτομα από κάθε 
υπόβαθρο που διατρέχουν κίνδυνο υποτροπής. Η οργάνωση συνεργάζεται με άτομα 
με ποινικό μητρώο, φροντίζοντας να σέβεται τις έμφυτες ικανότητες και τις εμπειρίες 
της ζωής τους ενώ υποστηρίζει το άτομο στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της 
παραβατικής συμπεριφοράς του. Αυτό γίνεται με στόχο να μειώσει την κανονικότητα 
και το μέγεθος της παραβατικής συμπεριφοράς τους και να βοηθήσει στη μετάβαση 
προς μια ασφαλή, ευημερούσα ζωή στις κοινότητές τους. 

Ο Deonach πιστεύει ότι το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα είναι ξεχωριστό ως προς 
το εύρος της υποστήριξης που διατίθεται στους συμμετέχοντες, που περιλαμβάνει 
υποστήριξη για γυναίκες παραβάτες, οικογένειες δραστών, καθώς και συμμετοχή 
στην κοινότητα, παράλληλα με την εκπαίδευση και την κατάρτιση που παρέχεται 
στους πρώην κρατούμενους και τις οικογένειές τους. 

Ενώ η πλειονότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται σε πρώην παραβάτες 
επικεντρώνεται στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων όπως η παιδεία, η αριθμητική 
και οι δεξιότητες υπολογιστών, υπάρχουν πολλές άλλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που 
παρέχονται στους συμμετέχοντες από το έργο, όπως κηπουρική, μαγειρική, 
αυτοφροντίδα, ψυχική υγεία και ανατροφή των παιδιών. Μερικές από αυτές είναι 
ανεκτίμητες δεξιότητες που δεν έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρώην 
κρατούμενοι, καθώς και θέματα που είναι ενδιαφέροντα και μεταβιβάσιμα για τους 
μαθητές, όπως η μουσική και η φυσική κατάσταση. 

Βοηθητικό 
υλικό 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει μια ποικιλία διαφορετικών μεθόδων και 
προγραμμάτων για να ταιριάζουν σε όλους τους τρόπους μαθητών και καταστάσεων. 
Αυτά περιλαμβάνουν προγράμματα εκπαίδευσης σε εξωτερικούς χώρους, αθλητικές 
δραστηριότητες και πολιτιστικές εκδρομές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών 
επικεντρώνεται στη δημιουργία της αριθμητικής, του γραμματισμού και της 
διδασκαλίας των πόρων. Το πρόγραμμα ενσωματώνει επίσης ένα «Πρόγραμμα 
Θεραπευτικής Υποστήριξης» που στοχεύει να παρέχει υποστήριξη στους 
συμμετέχοντες βοηθώντας τους να καταπολεμήσουν τους λόγους για τους οποίους 
εμπλέκονται στο έγκλημα, καθώς και να τους βοηθήσει να προχωρήσουν σε τομείς 
της ζωής τους που απαιτούν περισσότερη υποστήριξη και καθοδήγηση προς ένας 
θετικός προορισμός. 

Συμβουλές 
για 

εκπαιδευτικ
ούς 

Τα προγράμματα προσφέρονται παράλληλα με θεραπευτική υποστήριξη για πρώην 
παραβάτες. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα, καθώς επιτρέπει στους πρώην 
παραβάτες να αποκτήσουν μια εικόνα για τις διαδικασίες σκέψης και τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων πίσω από τα συναισθήματά τους, ενώ επίσης δεν είναι το 
επίκεντρο της παρουσίας των συμμετεχόντων στο έργο. Αυτό μπορεί να είναι 
ανεκτίμητο για τους εκπαιδευτικούς, καθώς δίνει ένα εξαιρετικό παράδειγμα στους 
εκπαιδευτικούς για το πώς να ενσωματώνουν και να ενθαρρύνουν πρώην 



 

 

    

  
  

κρατούμενους να συμμετέχουν σε κριτική σκέψη σχετικά με τις αποφάσεις τους 
χωρίς να τους πιέζουν. 

Ανατροφοδ
ότηση 

Η διαθεσιμότητα διαφορετικών υποστηρικτών, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης σε πρώην κρατούμενους, ήταν πολύτιμη τόσο για τα μέλη της 
κοινότητας όσο και για τους πρώην παραβάτες. Αυτές οι υποστηρίξεις, οι οποίες 
είναι διαθέσιμες στις οικογένειες των παραβατών, παρέχουν πολύτιμες συμβουλές 
και ευκαιρίες σε άτομα που διαφορετικά δεν θα είχαν τις προοπτικές. 

Η εκπαίδευση που παρέχεται έχει περιγραφεί από έναν πρώην δράστη νεαρών που 
παρέμεινε ανώνυμος ως: 

"Νιώθω ασφαλής. Νόμιζα ότι θα ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που είναι. Είναι 
πραγματικά πολύ ωραίοι και έχουν χρόνο για εσάς. Εκανα ένα λάθος. Νιώθω 

ντροπή αλλά νιώθω ότι μπορώ να κάνω κάτι καλό τώρα. Θέλω να βρω μια σταθερή 
δουλειά. Θέλω μια καλή ζωή». (Deonach, 2022). 

 

Πηγή: https://deonach.ie/  

4.8. Από SRC, Ιρλανδία 

 
Πηγή εικόνας: http://pathwayscentre.ie/index.html  

Όνομα The Pathways Centre 

Τοποθεσία Rotunda, Δουβλίνο 1, Co Dublin 

Διάρκεια 1996 – σήμερα 

Μαθησιακοί 
στόχοι 

● Παροχή συνεχούς εκπαιδευτικής υποστήριξης σε πρώην κρατούμενους 
και κρατούμενους που πρόκειται να αποφυλακιστούν  

● Αξιοποίηση των υφιστάμενων εμπειριών των πρώην κρατουμένων για τη 
δημιουργία νέων εμπειριών και την αύξηση του αλφαβητισμού, του 
αριθμητισμού και των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

● Παροχή υποστήριξης ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδρομής για τη μείωση του κινδύνου υποτροπής 

Περιγραφή Το Κέντρο Pathways είναι μια πρωτοβουλία προσέγγισης του Συμβουλίου 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της πόλης του Δουβλίνου, το οποίο προσφέρει 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε πρώην κρατούμενους κατά την κρίσιμη περίοδο μετά 
την αποφυλάκιση. Το Pathways Centre στελεχώνεται από πλήρως καταρτισμένους 
εκπαιδευτικούς και συμβούλους. Υποδέχεται τόσο πρώην κρατούμενους όσο και 
κρατούμενους που προετοιμάζονται για αποφυλάκιση. Τα μαθήματα είναι 
διαθέσιμα αυτοπροσώπως και διαδικτυακά και παρέχουν στους πρώην 

https://deonach.ie/
http://pathwayscentre.ie/index.html


 

 

    

  
  

κρατούμενους σημαντικές δεξιότητες παράλληλα με ορισμένα ενδιαφέροντα 
μαθήματα για τη δημιουργία νέων χόμπι και ενδιαφερόντων. 

Υπάρχουν διάφοροι διαφορετικοί τύποι κατάρτισης και μαθημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων διδασκαλίας: 

● Υγεία και φυσική κατάσταση 

● Επαγγελματικές δεξιότητες 

● Δημιουργικές δεξιότητες 

● Μαγειρική 

● Αγγλικά 

● Αλφαβητισμός 

● Μαθηματικά 

● Υπολογιστές 

Οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες που παρέχονται σε πρώην κρατούμενους μαζί με τις 
οικογένειές τους. Οι ευκαιρίες αυτές έχουν αποδειχθεί ανεκτίμητες για την τοπική 
περιοχή που υποφέρει από αυξημένο επίπεδο κοινοτικής βίας. Το έργο που 
βρίσκεται κοντά στη μεγαλύτερη φυλακή της Ιρλανδίας - τη φυλακή Mountjoy - 
προσφέρει ανεκτίμητη υποστήριξη σε όσους έχουν σχεδόν αποφυλακιστεί και 
επιθυμούν να προχωρήσουν στη ζωή τους, παρέχοντας την ευκαιρία να 
βελτιώσουν τις δεξιότητες ζωής, καθώς και τις πιθανότητες απασχόλησης. 

Βοηθητικό 
υλικό 

Το Κέντρο Pathways παρέχει στους πρώην κρατούμενους: 
1. Υποστήριξη από ομότιμους 
2. Εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες 
3. Συμβουλευτική καθοδήγηση 
4.           Συμβουλευτική για τον προσωπικό εθισμό 

Συμβουλές 
για 

εκπαιδευτικ
ούς 

Τα προγράμματα που προσφέρονται από το Κέντρο Pathways ενσωματώνουν 
την εκπαίδευση με συναισθηματική υποστήριξη. Η προσφορά αυτών των 
υλικών και ευκαιριών τόσο σε πρώην κρατούμενους όσο και σε κρατούμενους 
που βρίσκονται κοντά στην αποφυλάκιση υπήρξε θεμελιώδης για την επιτυχία 
του προγράμματος. Οι προσφερόμενες δεξιότητες δίνουν μια καλή εικόνα για 
τις δεξιότητες που είναι περιζήτητες από τους πρώην παραβάτες, 
συμπεριλαμβανομένων βασικών δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση και η 
αριθμητική, καθώς και οι υπολογιστές και η γυμναστική. 

Ανατροφοδ
ότηση 

Πολλοί συμμετέχοντες μίλησαν για τις ανεκτίμητες υπηρεσίες που παρείχε 
το Κέντρο Pathways. Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες ήταν ανεκτίμητα, 
αυξάνοντας τις ευκαιρίες τους και επιτρέποντάς τους να αναβαθμίσουν τις 
δεξιότητές τους και να προχωρήσουν στη ζωή τους μετά τη φυλάκιση. 

 

Πηγή: http://pathwayscentre.ie/index.html  

 

5. Μεθοδολογίες διδασκαλίας - αναπτυγμένα και 

δοκιμασμένα υποστηρικτικά και εκπαιδευτικά 

σενάρια βασισμένα σε πραγματικές περιπτώσεις  

http://pathwayscentre.ie/index.html


 

 

    

  
  

 

Αγαπητοί αναγνώστες, σε αυτό το κεφάλαιο που ονομάζεται μεθοδολογία, θα σας 
παρουσιάσουμε το έργο διαφόρων επαγγελματιών στη δημιουργία, τη δοκιμή και την 

προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου με τρόπο που θα είναι πιο χρήσιμος για την 

κύρια ομάδα-στόχο - τους πρώην φυλακισμένους στην επανένταξή τους στην κοινωνία και 
την αγορά εργασίας. 

Η μεθοδολογία ίσως δεν είναι η πιο ακριβής λέξη, θα μιλήσουμε για τις προκλήσεις και για 

το πώς ξεπεράστηκαν εν μέρει ή πλήρως στη Βουλγαρία. Ελπίζουμε ότι οι επαγγελματίες που 
εργάζονται με μια τέτοια ομάδα-στόχο ή ενδιαφέρονται για τα θέματα που αναπτύχθηκαν 

στο έργο θα βρουν τις πληροφορίες χρήσιμες και πρακτικές. 
 

5.1.  PRISM, Ιταλία 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Αυτή η ενότητα διερευνά το πραγματικό σενάριο μιας κρατούμενης που υπέστη ένα επεισόδιο 

ενδοπροσωπικής αποθάρρυνσης, το οποίο προέκυψε μετά από μια ατομική ανταλλαγή απόψεων με 

τον μέντορά της. Στην πρώτη σελίδα, ο αναγνώστης θα βρει την περιγραφή του επεισοδίου, μαζί με 5 

ερωτήσεις και τρία πιθανά σενάρια- που απορρέουν από πιθανές επιλογές που θα μπορούσε να 

αναλάβει ο εκπαιδευτής στην κατάσταση αυτή. Στην επόμενη σελίδα, καθένα από τα σενάρια ορίζεται 
και εξηγείται ως προς τις πιθανές συνέπειές του. 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει πρώτα να εξετάσει τα σενάρια και να επιλέξει αυτόνομα την επιλογή που 
θα έκανε αν βρισκόταν στη θέση αυτή. Μετά από αυτό, είναι χρήσιμο να πάει να ελέγξει τη σωστή 

απάντηση στην επόμενη σελίδα. 

HINTS TO EDUCATORS 

Ανεξάρτητα από τα σενάρια που αντιμετωπίζονται ή τις επιλογές που λαμβάνονται, υπάρχουν 

ορισμένα εμπόδια που πρέπει να ληφθούν υπόψη - ειδικά στο πλαίσιο μιας φυλακής ή όταν 

πρόκειται για άτομα που πάσχουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες. Όταν έρχονται 
αντιμέτωποι με μια κατάσταση που μοιάζει τόσο ξαφνική όσο και πολύπλοκη (όπως ένα άτομο 

που ανοίγεται με οικειότητα, από το πουθενά) για την εξεύρεση της καλύτερης 

απάντησης/ερώτησης οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εξετάζουν τις ακόλουθες πτυχές, πριν 
πάρουν θέση: 

 

▪ Φύλο 

Όταν μιλάτε σε έναν κρατούμενο/πρώην κρατούμενο, να εξετάζετε πάντα το βαθμό στον οποίο 

το φύλο σας επηρεάζει την επικοινωνία. Οι περισσότερες φυλακές δεν είναι unisex και 

επομένως οι κρατούμενοι έχουν περιορισμένη επαφή με το αντίθετο φύλο, γεγονός 
που μπορεί να οδηγήσει σε δυσανεξία, συστολή ή δυσφορία όταν σας μιλούν - όταν 

φέρουν το αντίθετο φύλο. Εάν είναι δυνατόν, σκεφτείτε να καλέσετε έναν αστυνομικό 
(ή συνάδελφο) για να σας υποστηρίξει ώστε να υπάρχει στον χώρο το ίδιο φύλο με τον 

κρατούμενο που μιλάει. 

▪ Απροθυμία συνεργασίας 

Οι ατομικές αντιδράσεις μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το άτομο. Η διαβίωση σε μια 

φυλακή σίγουρα δεν ευνοεί το άνοιγμα ή την εμπιστοσύνη προς τους άλλους, γι' αυτό 

ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λάβει υπόψη του το ενδεχόμενο της πλήρους 
απροθυμίας συνεργασίας από τον κρατούμενο. Σε αυτή την περίπτωση, είναι 



 

 

    

  
  

σημαντικό να σεβαστείτε τα όρια του άλλου ατόμου: παρουσιάστε όλες τις επιλογές 

λογικά, αλλά μην επιμένετε. 
▪ Απροσδόκητες πράξεις βίας 

Μια τελευταία πτυχή που πρέπει να λάβετε υπόψη σας όταν εργάζεστε σε μια φυλακή είναι οι 

πιθανές βίαιες (σωματικές ή ψυχολογικές) πράξεις των κρατουμένων. Κάθε φορά που 

ξεσπά, η βία θα πρέπει να σταματά αμέσως προφορικά, ενώ θα πρέπει να καλείται 

αμέσως ο πλησιέστερος αστυνομικός που βρίσκεται κοντά. 

  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα είδη προβλημάτων επικοινωνίας, 
ανατρέξτε στην Ενότητα RECHANCE «Επικοινωνία»- για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 

τρόπο υπέρβασης του αισθήματος στιγματισμού, ανατρέξτε στην Ενότητα RECHANCE «Προαγωγή 
της υγείας και στιγματισμός» και «Αυτοεκτίμηση». 

 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ - Κρατούμενος με ενδοπροσωπική αποθάρρυνση 

Μόλις ολοκληρώσατε μια ομαδική δραστηριότητα σχετικά με τη διαχείριση των συγκρούσεων, όταν 

συναντάτε μία κρατούμενη που αρχίζει μια συζήτηση μαζί σας. Αν και δεν φαίνεται να είναι εμφανώς 

αναστατωμένη, σας λέει πόσο δυστυχισμένη είναι, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «η ζωή μου είναι 

άχρηστη» και «δεν ξέρω τι να κάνω». Γνωρίζετε ότι αυτή η κρατούμενη δεν τα πηγαίνει καλά με 

κάποιους από τους άλλους αστυνομικούς, καθώς συχνά την επιπλήττουν για δημόσια επίδειξη 

στοργής προς τον σύντροφό της, ο οποίος - επιπλέον - θυμώνει μαζί της λόγω φυλάκισή της. 

 

ΣΕΛΙΔΑ 1 – Διαλέξτε την επιλογή που θα κάνατε αν βρισκόσασταν στη συγκεκριμένη 

κατάσταση. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Ε) & ΣΕΝΑΡΙΑ (Σ) 

Ε1 

Μόλις 
ολοκληρώσατε τη 

βάρδια σας με 
την ομαδική 

δραστηριότητα: 
Πώς αντιδράτε 

όταν η 
κρατούμενη 

αρχίζει να σας 
μιλάει; 

Σ 

1 
Μένετε με την κρατούμενη όσο χρειαστεί μέχρι να 
λυθούν τα προβλήματά της. 

2 

Συμπληρώνετε ένα έγγραφο παρακολούθησης, 
αξιολογώντας τον κίνδυνο αυτοτραυματισμού. 
Μιλάτε με ένα μέλος του προσωπικού για αυτή τη 
συζήτηση. 

3 
Την ακούτε για λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, 
υπόσχεστε να συνεχίσετε τη συζήτηση όταν 
επιστρέψετε στη βάρδια σας την επόμενη μέρα. 

Ε2 

Πώς αντιδράτε 
όταν λέει ότι 

θεωρεί τη ζωή 
της άχρηστη; 

Σ 

1 

Αναγνωρίζετε τον πόνο  και  τα συναισθήματά της. 
Λέτε: Πρέπει να είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό 
που περνάτε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πονάς 
πολύ. 

2 

Αναγνωρίζετε τον πόνο της και προσπαθώντας να 
της φτιάξετε τη διάθεση λέτε ότι η ζωή είναι 
όμορφη και κοιτάζει το μελλοντικό τέλος της 
πρότασης - όλα θα πάνε καλά. 

3 
Αναστατώνεστε και της λέτε ότι η ζωή είναι δώρο 
Θεού. Της λέτε ότι θα έπρεπε να ντρέπεται που 
υποτιμά τη ζωή ως τέτοια... 

Ε3 
Τι είδους 

ερωτήσεις κάνετε 
Σ 1 

Κάνετε γενικές ερωτήσεις, προσπαθώντας να 
αλλάξετε το θέμα σε κάτι πιο ελαφρύ (π.χ. τον 
καιρό). 



 

 

    

  
  

κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης; 

2 
Κάνετε προσωπικές και λεπτομερείς ερωτήσεις, 
για να περιγράψετε τις αυτοκτονικές σκέψεις. 

3 

Αναλαμβάνετε τα θέματα που σχετίζονται με τη 
συνεδρία επίλυσης της σύγκρουσης και 
προσπαθείτε να της δώσετε συμβουλές για την 
ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης με τον 
σύντροφό της. 

Ε4 

Σας 
εκμυστηρεύεται 
ότι ένας άλλος 

κρατούμενος έχει 
παρόμοιες 

σκέψεις 
αυτοκτονίας.  

Τι κάνετε; 

Σ 

1 

Ευχαριστείτε την κρατούμενη που μοιράστηκε 
αυτές τις πληροφορίες. Πηγαίνετε μαζί στον τρίτο 
κρατούμενο και μιλάτε, οι τρεις σας, για τις 
αυτοκτονικές σκέψεις. 

2 

Ευχαριστείτε την κρατούμενη που μοιράστηκε 
αυτές τις πληροφορίες. Της δίνετε της οδηγίες για 
το τι πρέπει να πει για να βοηθήσει τον άλλο 
κρατούμενο. 

3 

Ευχαριστείτε την κρατούμενο που μοιράστηκε 
αυτές τις πληροφορίες. Για άλλη μια φορά, κατά 
τη συμπλήρωση ενός εγγράφου 
παρακολούθησης, αξιολογείτε τον κίνδυνο 
αυτοτραυματισμού για τον άλλο κρατούμενο και 
μιλάτε γι' αυτό σε άλλο μέλος του προσωπικού. 

Ε5 

Ρωτάει τι θα 
κάνατε εσείς στην 
περίπτωσή της με 

τον σύντροφό 
της. Τι θα λέγατε; 

Σ 

1 
Της λέτε για τους καβγάδες σας με τον σύζυγό σας, 
πώς τους λύνετε συνήθως και την προτρέπετε να 
μιμηθεί τον τρόπο σας. 

2 

Της λέτε ότι κάθε ζωή είναι διαφορετική και ότι 
είναι δύσκολο να λύσετε θέματα που σχετίζονται 
με τη σφαίρα του έρωτα. Παρ' όλα αυτά, οι 
καβγάδες είναι φυσιολογικοί και θα πρέπει να 
προσπαθήσει να εξηγήσει στον σύντροφό της τι 
νιώθει μέσα της. 

3 

Της λέτε ότι κάθε ζωή είναι διαφορετική και ότι 
είναι δύσκολο να λύσετε θέματα που σχετίζονται 
με τη σφαίρα του έρωτα. Παρ' όλα αυτά, της 
προτείνετε να μιλήσει με τον σύντροφό της και να 
τον ενημερώσει ότι πρέπει να είναι πιο 
ενσυναισθητικός μαζί της καθώς βρίσκεται στη 
φυλακή, προς το παρόν. 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 2 –Ρίξτε μια ματιά στην ανατροφοδότησή μας 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Ε) & ΣΕΝΑΡΙΑ (Σ) &  ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ (Α) 

 

Ε
1 

Μόλις 
ολοκληρώ

σατε τη 
βάρδια 

σας με την 

S 1 

Μείνετε με την κρατούμενη 
όσο χρειαστεί μέχρι να 
βεβαιωθείτε ότι τα 
προβλήματά της έχουν 
επιλυθεί. 

F 

Στο τέλος μιας βάρδιας θα πρέπει 
να είστε σε θέση να φύγετε με την 
πεποίθηση ότι μια κατάσταση θα 
αντιμετωπιστεί. 



 

 

    

  
  

ομαδική 
δραστηριό

τητα: 
Πώς 

αντιδράτε 
όταν η 

κρατούμεν
η αρχίζει 

να σας 
μιλάει; 

2 

Συμπληρώστε ένα έγγραφο 
παρακολούθησης, 
αξιολογώντας τον κίνδυνο 
αυτοτραυματισμού. Μιλήστε 
με ένα μέλος του προσωπικού 
για αυτή τη συζήτηση. 

Διασφαλίζοντας τη βαθιά ακρόαση, 
το έγγραφο θα εξασφαλίσει ότι τα 
κύρια ζητήματα θα μεταβιβαστούν 
στους άλλους σωφρονιστικούς 
υπαλλήλους. 

3 

 Ακούστε για λίγα λεπτά και, 
στη συνέχεια, υποσχεθείτε να 
συνεχίσετε τη συζήτηση όταν 
επιστρέψετε στη βάρδια σας 
την επόμενη μέρα. 

Η έλλειψη τακτ και η γρήγορη 
διακοπή της συζήτησης μπορεί να 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
ψυχολογία της κρατούμενης. 

Ε
2 

Πώς 
αντιδράτε 
όταν λέει 

ότι 
αισθάνεται 
ότι η ζωή 
της είναι 
άχρηστη; 

S 

1 

Αναγνωρίζετε τον πόνο της 
και νιώθετε τα συναισθήματά 
της. Λέτε: Πρέπει να είναι 
εξαιρετικά δύσκολο αυτό που 
περνάς αυτή τη στιγμή. 
Πρέπει να πονάς πολύ. 

F 

Το άνοιγμα για τις αυτοκτονικές 
σκέψεις απαιτεί θάρρος, καθώς 
είναι μια κραυγή για βοήθεια. Κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης, 
μπορείτε να δείξετε πως 
καταλαβαίνετε τα συναισθήματά 
τους τόσο με τη γλώσσα του 
σώματός σας (εκφράσεις του 
προσώπου, χειρονομίες) όσο και με 
την ομιλία σας. 

2 

Αναγνωρίζετε τον πόνο της 
και προσπαθώντας να της 
φτιάξετε τη διάθεση λέτε ότι η 
ζωή είναι όμορφη και κοιτάζει 
το μελλοντικό τέλος της 
πρότασης - όλα θα πάνε καλά. 

Η χρήση μιας «τοξικής 
αισιοδοξίας» δεν βοηθάει την 
κρατούμενη. Η αναγωγή του αγώνα 
της στην αναμονή για το μέλλον 
δεν αποδεικνύεται χρήσιμη για τον 
πόνο της. 

3 

Αναστατώνεστε και της λέτε 
ότι η ζωή είναι δώρο Θεού. 
Της λέτε ότι θα έπρεπε να 
ντρέπεται που υποτιμά τη ζωή 
ως τέτοια... 

Η χρήση της θρησκείας ως 
εργαλείου διαπόμπευσης είναι 
προφανώς λάθος, ανεξάρτητα από 
το σε ποιον Θεό πιστεύετε. 

Ε
3 

Τι είδους 
ερωτήσεις 

κάνετε 
κατά τη 

διάρκεια 
της 

συζήτησης; 

S 

1 

Κάνετε γενικές ερωτήσεις, 
προσπαθώντας να αλλάξετε 
το θέμα σε κάτι πιο ελαφρύ 
(π.χ. τον καιρό). 

F 

Η αλλαγή του θέματος μπορεί να 
είναι αγενής προς την κρατούμενη 
που εκφράζει τα συναισθήματά 
της. Μπορεί να αισθανθεί 
κακομεταχείριση και να 
αντιδράσει. 

2 

Κάνετε προσωπικές και 
λεπτομερείς ερωτήσεις, για 
να σας περιγράψει τις 
σκέψεις αυτοκτονίας. 

Η εμβάθυνση στην ιδιωτική σφαίρα 
μπορεί να είναι επικίνδυνη, καθώς 
εκτίθεστε σε θέματα για τα οποία 
δεν γνωρίζετε την απάντηση - 
καλύτερα να κάνετε αυτή τη 
συζήτηση με τον ψυχολόγο της 
φυλακής. 

3 

Αναλαμβάνετε τα θέματα που 
σχετίζονται με τη συνεδρία 
επίλυσης της σύγκρουσης και 
προσπαθείτε να της δώσετε 
συμβουλές για την ήρεμη 

Η υιοθέτηση των θεμάτων που 
συζητούνται κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας μπορεί να ενδυναμώσει 
τόσο εσάς όσο και την κρατούμενη, 
καθώς θα σας παίρνει πιο σοβαρά 



 

 

    

  
  

επίλυση της σύγκρουσης με 
τον σύντροφό της. 

και θα μπορείτε να κάνετε 
λεπτομερείς ερωτήσεις. 

Ε
4 

Σας 
εκμυστηρε
ύεται ότι 

ένας άλλος 
κρατούμεν

ος έχει 
παρόμοιες 

σκέψεις 
αυτοκτονί

ας.  
Τι κάνετε; 

S 

1 

Ευχαριστήστε την κρατούμενη 
που μοιράστηκε αυτές τις 
πληροφορίες. Πηγαίνετε μαζί 
στον τρίτο κρατούμενο και 
μιλήστε, οι τρεις σας, για τις 
αυτοκτονικές σκέψεις. 

F 

Improvising group therapy is not 
professional nor safe in terms of 
both inmates psychological state. 

2 

Ευχαριστήστε την κρατούμενη 
που μοιράστηκε αυτές τις 
πληροφορίες. Δώστε της 
οδηγίες για το τι πρέπει να πει 
για να βοηθήσει τον άλλο 
κρατούμενο. 

Embedding the inmate with such a 
delicate task, as she is not a 
professional psychologist, can have 
dangerous outcomes for either her 
or the other inmate 

3 

Ευχαριστήστε την κρατούμενη 
που μοιράστηκε αυτές τις 
πληροφορίες. Για άλλη μια 
φορά, κατά τη συμπλήρωση 
ενός εγγράφου 
παρακολούθησης, 
αξιολογήστε τον κίνδυνο 
αυτοτραυματισμού για τον 
άλλο κρατούμενο και μιλήστε 
γι' αυτό σε άλλο μέλος του 
προσωπικού. 

Once again, while assuring deep 
listening, the document would 
ensure the main issues are passed 
to the other prison officers. 

Ε
5 

Ρωτάει τι 
θα κάνατε 
εσείς στην 
περίπτωσή 
της με τον 
σύντροφό 
της. Τι θα 
λέγατε; 

S 

1 

Της λέτε για τους καβγάδες 
σας με τον σύζυγό σας, πώς 
τους λύνετε συνήθως και την 
προτρέπετε να μιμηθεί τον 
τρόπο σας. 

F 

Letting her in your life can be tricky 
and dangerous to the mentor-
mentee relation. Furthermore, 
urging her to follow blindly your 
example belittles her personal 
development. 

2 

Της λέτε ότι κάθε ζωή είναι 
διαφορετική και ότι είναι 
δύσκολο να λύσετε θέματα 
που σχετίζονται με τη σφαίρα 
του έρωτα. Παρ' όλα αυτά, οι 
καβγάδες είναι φυσιολογικοί 
και θα πρέπει να 
προσπαθήσει να εξηγήσει 
στον σύντροφό της τι νιώθει 
μέσα της. 

It is important to show empathy, 
letting her know how her feelings 
are validated and shared in the 
“normality” (even within prison, 
having a love life can keep 
normality). The only advice you 
should give her is to be sincere with 
her partner about her feelings. 

3 

Της λέτε ότι κάθε ζωή είναι 
διαφορετική και ότι είναι 
δύσκολο να λύσετε θέματα 
που σχετίζονται με τη σφαίρα 
του έρωτα. Παρ' όλα αυτά, της 
λέτε να μιλήσει με τον 
σύντροφό της και να τον 
ενημερώσει ότι πρέπει να 
είναι πιο ενσυναισθητικός 

You don’t know exactly what kind of 
relationship she has with her 
partner, and as her mentor you 
should not know about that. In this 
sense, avoid giving her detailed 
advice on how to react to her 
partner. 



 

 

    

  
  

μαζί της καθώς βρίσκεται στη 
φυλακή, προς το παρόν. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τις αναδράσεις που προτείνονται στα διάφορα σενάρια, μπορούμε να εξάγουμε τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

-Να είστε μέντορας, όχι ψυχολόγος 

 Οι περισσότερες φυλακές διαθέτουν μόνιμο ψυχολόγο, οπότε θα πρέπει να συνεργαστείτε στενά μαζί 

του/της. Κάθε φορά που αγγίζετε ευαίσθητα θέματα, να θυμάστε πάντα να κρατάτε σημειώσεις και να 

φέρνετε το έγγραφο παρακολούθησης στον ψυχολόγο - ίσως μπορέσετε να σώσετε μια ζωή! 

-Αναλάβετε εκπαιδευτικό ρόλο σε 360° 

Το να είσαι εκπαιδευτικός σε ένα πολύπλοκο πλαίσιο όπως μια φυλακή μπορεί να επεκταθεί πολύ πέρα 

από το ρόλο σου (και τη βάρδια σου!). Να θυμάστε ότι έχετε να κάνετε με έναν ευάλωτο στόχο, ενώ τα όρια 

μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν. Είναι σημαντικό, όποια εμπειρία και αν ζήσετε, να τη βλέπετε ως μια 

διαδικασία δια βίου μάθησης. 

-Θυμηθείτε να νιώθετε όλα τα συναισθήματα των κρατουμένων (εφόσον τα διαχειρίζεστε) 
 Όποιο και αν είναι το σενάριο, τα συναισθήματα που νιώθει ένα άτομο σε μια συνεδρία 

καθοδήγησης (είτε είναι ξαφνική είτε προγραμματισμένη) μπορεί να είναι πολύπλευρα. 
Προσπαθήστε με κάθε τρόπο να κάνετε τον κρατούμενο να αισθανθεί αποδεκτός, ανεξάρτητα από 

τη σκέψη του/της. Απλά να είστε προσεκτικοί για τυχόν πιθανές βίαιες αντιδράσεις - συμβουλευτείτε 

τους συναδέλφους σας ή/και τους αστυνομικούς σε αυτή την περίπτωση. 

 

5.2. Know and Can Ltd, Βουλγαρία 

Η μεθοδολογία χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη, τα οποία χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά που απαιτούν ενίοτε μη τυποποιημένες προσεγγίσεις για την επίλυσή τους. 

Προσέγγιση και βιώσιμο συμφέρον 

Ιδιαιτερότητες εφαρμογής 

Μετά την υποστήριξη για βιώσιμα αποτελέσματα 

1. Προσέγγιση και βιώσιμο ενδιαφέρον. 

Ήδη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εθνικής έκθεσης για τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των 

πρώην κρατουμένων και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης, κατέστησαν σαφή 

διάφορα γεγονότα τα οποία, αν και ελήφθησαν υπόψη, δημιούργησαν επακόλουθα προβλήματα στη 

δοκιμή και την εφαρμογή. Θα ξεκινήσουμε με το μαζικό προφίλ των πρώην φυλακισμένων - κυρίως 

άνδρες (λίγο πάνω από το 75%) χωρίς, πρωτοβάθμια ή βασική εκπαίδευση και σχεδόν χωρίς 
λειτουργικό ή ψηφιακό εγγραμματισμό. Ανάλογα με τη διάρκεια της φυλάκισης, σοβαρά 

αποξενωμένοι από τα συστήματα αξιών της κοινωνίας, ελάχιστα ενδιαφερόμενοι για την 
εκπαιδευτική ανάπτυξη (εκτός από ορισμένα επαγγέλματα που ασκούνται στη φυλακή και 

αποφέρουν αξιοπρεπή εισοδήματα), πολλοί με διαλυμένες οικογένειες, άστεγοι και με οικονομικά 

χρέη διαφόρων μεγεθών.  

Η αρχική επαφή ήταν εξαιρετικά δύσκολη- χρησιμοποιήσαμε διαμεσολαβητές με τη μορφή 

αξιωματικών επιτήρησης και κοινωνικών υπηρεσιών - εξοικειωμένων με μεμονωμένες περιπτώσεις. 



 

 

    

  
  

Η ατομική γνώση και στη συνέχεια η ατομική προσέγγιση ήταν το κλειδί για τη δημιουργία σχέσεων 

εμπιστοσύνης, πείθοντας για την ανάγκη αύξησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων ως προϋπόθεση 
για την επιστροφή στην αγορά εργασίας και την επανένταξη στην κοινωνία. Ένα συγκεκριμένο σημείο 

είναι η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε - οι πρώην κρατούμενοι, ιδίως όσοι έχουν εκτίσει μεγάλες 

ποινές ή όσοι έχουν ήδη περάσει αρκετές φορές από σωφρονιστικά καταστήματα, χρησιμοποιούν 
αργκό. Είναι επιθυμητό να είστε εξοικειωμένοι τουλάχιστον με ορισμένους από τους βασικούς όρους 

της, ιδίως για να αποφύγετε τους διφορούμενους ορισμούς στη συζήτησή σας. Θα σας είναι δύσκολο 

να τη χρησιμοποιήσετε, αλλά θα είναι καλό να την καταλαβαίνετε. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί και μια άλλη υπο-

ομάδα-στόχος, δηλαδή οι κρατούμενοι που πρόκειται να αποφυλακιστούν, τόσο όσοι συμμετέχουν 

σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες όσο και όσοι δεν συμμετέχουν. Το ενδιαφέρον σχετικά με αυτή την 
ομάδα είναι ότι με τη σωστή προσέγγιση μέσω εκπαιδευτικών διαμεσολαβητών (στη Βουλγαρία οι 

φυλακές μπορούν να διδάσκονται από ειδικά διαπιστευμένες εταιρείες) γίνονται σχετικά εύκολα οι 
μελλοντικοί σας μαθητές, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη καθιερωμένες μαθησιακές συνήθειες. Άλλοι 

είναι πρόθυμοι να ενταχθούν γρήγορα στην αγορά εργασίας, η οποία ειδικά στην εποχή του covid 

έχει αλλάξει πολύ.    

Συνιστούμε οι δύο πρώτες συναντήσεις να γίνονται παρουσία των έμπιστων προσώπων τους και σε 

ατομικό επίπεδο. Μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η 

παρουσία, και στη συνέχεια η χρήση με διαφορετικό τρόπο, μελών της οικογένειας, φίλων ή 
ανθρώπων από το φυσικό περιβάλλον - γειτόνων - έχει ισχυρή κινητοποιητική επίδραση. 

Αυτές οι δύο συναντήσεις ήταν διερευνητικές – επίπεδο εγγραμματισμού, τομείς ενδιαφέροντος, 

εντοπισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων μέσω άτυπων μεθόδων. Με βάση αυτές τις 
πληροφορίες μπορεί να δημιουργηθεί ένα σχέδιο μάθησης. Να είστε ευέλικτοι με το 

χρονοδιάγραμμα, να συμβιβάζεστε με το δικό σας, αλλά να συμβαδίζετε με αυτό που λειτουργεί για 

αυτούς. Παρακολουθήστε προσεκτικά για λεκτικά και μη λεκτικά σημάδια κόπωσης, πλήξης ή 
παρανόησης. Μην βιάζεστε! Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει τα θεμέλια και χτίστε πάνω σε αυτά. Χωρίς 

αυτό το θεμέλιο, θα δυσκολευτείτε να το εφαρμόσετε: 

2. Ιδιαιτερότητες εφαρμογής 

Εδώ οι εκπαιδευτές έχουν τη μεγαλύτερη ελευθερία, αλλά είναι επίσης ένα πεδίο εκκόλαψης λαθών. 

Συνιστάται η εφαρμογή των ασκήσεων που περιγράφονται στα προηγούμενα κεφάλαια σε ομάδες ή 
ζεύγη, αλλά η πείρα δείχνει ότι αυτό είναι «ολισθηρό έδαφος». Να είστε προετοιμασμένοι να 

αντιδράσετε άμεσα και να αποτρέψετε τη σωματική σύγκρουση. Δεν υπάρχει ακόμη μεγάλη ποικιλία 

εργαλείων επίλυσης συγκρούσεων στο ρεπερτόριο της ομάδας-στόχου. 

Επιλέξτε προσεκτικά τον τόπο διεξαγωγής - θα πρέπει να είναι οικείος στους εκπαιδευόμενους - ένα 

γραφείο επιτήρησης ή μια κοινωνική υπηρεσία, ένα τοπικό κοινοτικό κέντρο, μια λέσχη 

ενδιαφερόντων. Η αντίδραση των εκπαιδευομένων στην είσοδο μπορεί να ποικίλει - από το ένα άκρο 
στο άλλο, να είστε προετοιμασμένοι για αλλαγές στην πορεία.   

Αποφασίστε ανάλογα με το επίπεδο του ψηφιακού σας εγγραμματισμού ποια επιλογή μάθησης θα 

χρησιμοποιήσετε - έντυπη ή ηλεκτρονική. Εάν έχετε φέρει έναν οικιακό(οικογενειακό) αρωγό 
χρησιμοποιήστε τον ενεργά, οι πληροφορίες που λαμβάνονται σε οικιακό περιβάλλον έχουν άλλη 

βαρύτητα. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται με την ολοκλήρωση της ενότητας ερμηνεύεται επίσης και 

στα δύο άκρα. Στις μεγαλύτερες πόλεις όπου πραγματοποιήσαμε την πιλοτική εφαρμογή 
χρησιμοποιήσαμε επίσης τα γραφεία ανεργίας για την πρόσληψη εκπαιδευομένων, για όσους είναι 



 

 

    

  
  

επίσημα εγγεγραμμένοι εκεί, τα πιστοποιητικά έχουν σίγουρα αξία, ειδικά όταν δεν υπάρχουν άλλα 

έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το μορφωτικό επίπεδο. Διεξάγετε την κατάρτιση σε άτυπο επίπεδο, 
κάντε διαλείμματα, χρησιμοποιήστε πραγματικά παραδείγματα, προκαλέστε τον εκπαιδευόμενο να 

είναι πιο ενεργός - να μοιράζεται, να σχολιάζει, τις απόψεις του για τα προσωπικά του προβλήματα 

και να βοηθά στην εξεύρεση εικονικών λύσεων για τη στιγμή. Προσπαθήστε να καταστήσετε τις 
λύσεις των προβλημάτων στις ενότητες άμεσα σχετικές με την παρούσα ζωή του εκπαιδευόμενου - 

υποστηρίξτε και διευκολύνετέ τον.  

Αναγνωρίστε ότι, παρά την απλοποίηση της γλώσσας και του περιεχομένου, οι ενότητες 

εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολες για ορισμένους εκπαιδευόμενους, αν δείτε σημάδια 

παρεξήγησης - εξηγήστε με διαφορετικό τρόπο, αλλά βεβαιωθείτε ότι έγινε κατανοητό. Δώστε και 

πάλι έμφαση σε πρόσφατα παραδείγματα από το πραγματικό περιβάλλον - θέματα που απασχολούν 
την κοινωνία ή την κοινότητα. 

Και πάλι η ψηφιοποίηση ήρθε για να σώσει, πρέπει να παραδεχτούμε ότι χρησιμοποιήσαμε με 

μεγάλη επιτυχία αυτόν τον μετατροπέα κειμένου σε ήχο (ομιλία) https://micmonster.com/. Δεν 
θέλουμε να το διαφημίσουμε, αλλά μπορεί να λύσει προβλήματα όχι μόνο για αυτή την ομάδα-

στόχο, αλλά και για πολλές άλλες ευάλωτες ομάδες - ιδίως άτομα με λειτουργικό αναλφαβητισμό, 
άτομα με προβλήματα όρασης, άτομα με άλλα σωματικά προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να 

διαβάσουν. 

 

3. Μετά την υποστήριξη για βιώσιμα αποτελέσματα 

Ένα σημαντικό ψυχολογικό πρόβλημα για αυτή την ομάδα στόχο είναι το αίσθημα της εγκατάλειψης, 

δηλαδή ότι η κοινωνία έχει ξεχάσει τα προβλήματά τους. Μην αφήσετε αυτό να συμβεί μετά την 

εκπαίδευσή σας. Αν καταφέρατε να αποκαλύψετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία, τις δεξιότητες και 

τις ικανότητες, να τα βάλετε σε ένα αξιοπρεπές βιογραφικό σημείωμα. Σαν πρώτο βήμα θα 

μπορούσατε να  βοηθήσετε στη δημιουργία ηλεκτρονικών μηχανών αναζήτησης εργασίας, να 
δημιουργήσετε ένα προφίλ, να το υποστηρίξετε με τα απαραίτητα έγγραφα. Ενδιαφερθείτε για την 

πρόοδο της αναζήτησης εργασίας, παίξτε μια συνέντευξη με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Δεν θα 

βλάψει αν συνοδεύσετε τον ασκούμενο στο Κέντρο Εργασίας για να εγγραφεί με εντελώς 
διαφορετικό τρόπο ή σε έναν πιθανό χώρο εργασίας. Εάν αναζητούν εργασία στο εξωτερικό (αρκετά 

συνηθισμένο φαινόμενο στη Βουλγαρία για άτομα με χαμηλή μόρφωση και εξειδίκευση, ενώ στο 
εξωτερικό σπάνια αναζητούν ποινικό μητρώο για τέτοιου είδους εργασία), βοηθήστε τους να μην 

πέσουν θύματα απατεώνων. Διδάξτε τους, επίσης, πώς να ξεχωρίζουν τις πραγματικές από τις 

εικονικές εταιρείες εργασίας. 

 

5.3. Romodrom Τσεχία 

Στο Romodrom, ειδικευόμαστε στην κοινωνική εργασία και αναζητούσαμε λύσεις για το πώς να 

χρησιμοποιήσουμε τις εκπαιδευτικές ενότητες στην πρακτική μας. Η ομάδα-στόχος μας είναι τα 

άτομα που έχουν την εμπειρία της φυλάκισης στο παρελθόν ή είναι μέλη οικογενειών φυλακισμένων 

ή πρώην φυλακισμένων. Συνήθως απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό ή είναι κοινωνικά 
αποκλεισμένοι. Αυτό που έχουν κοινό χαρακτηριστικό είναι το ενδιαφέρον για τα θέματα των 

εκπαιδευτικών ενοτήτων, ή ακριβέστερα, η έλλειψη γνώσεων ή η έλλειψη ικανοτήτων που 

προσφέρουν οι εκπαιδευτικές ενότητες.  



 

 

    

  
  

Σε αυτή τη μεθοδολογία, περιγράφουμε τον τρόπο χρήσης της ηλεκτρονικής έκδοσης της 

πλατφόρμας κατά την ατομική εργασία. Η ατομική εργασία είναι το βασικό στοιχείο για τη χρήση της 
πλατφόρμας για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Διαφορετικά είναι πολύ περίπλοκη και πολύ βαρετή 

για να χρησιμοποιηθεί.  

Ενσωμάτωση των ενοτήτων στα ατομικά σχέδια: 

Η εργασία με έναν πελάτη ξεκινά συνήθως με τη δημιουργία ενός ατομικού σχεδίου. Το σχέδιο αυτό 
αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες και τους στόχους που θέλει να επιτύχει ο πελάτης κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών. Εκτός από τους στόχους, περιέχει την κοινωνική αναγωγή και 
τα συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξη των στόχων. Τα βήματα είναι πολύ συγκεκριμένα 

βραχυπρόθεσμα καθήκοντα. Και αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χρήση εκπαιδευτικών 

ενοτήτων, καθώς η απόκτηση των ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων μπορεί πραγματικά να βοηθήσει 
τους πελάτες να προχωρήσουν με τα βήματά τους προς τους στόχους. Φυσικά, αυτό δεν είναι τόσο 

εύκολο όσο περιγράφεται, ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ενότητες, που προσφέρει η πλατφόρμα 

μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα εξαιρετικό εργαλείο για να αποκαλύψουν πώς σκέφτονται και 
ενεργούν τα άτομα και να τους προσφέρουν καλύτερες γνώσεις και ασκήσεις για να βελτιωθούν. 

Ξεκινήστε με τις πολύ συγκεκριμένες: ΤΠΕ, επικοινωνία ή διαχείριση χρόνου.  

Διαδικτυακή πρόκληση 

Για πολλούς πελάτες, αυτή μπορεί να είναι η πρώτη φορά που εργάζονται διαδικτυακά. Υπολογίστε 

το, κάντε υπομονή, διαθέστε αρκετό χρόνο, μην προσπαθήσετε να τα κάνετε όλα σε μία συνεδρία. 

Μπορείτε ακόμη και να χωρίσετε την ενότητα σε διάφορα μέρη. 

Η εγγραφή στην πλατφόρμα απαιτεί έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ορισμένοι 

πελάτες δεν τον διαθέτουν ή τον μοιράζονται με τους συγγενείς και τους φίλους τους. Αξίζει να τους 

δημιουργήσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να τους εξηγήσετε, πώς λειτουργεί. 

Εξηγήστε τους όλα τα θέματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Έτσι μαθαίνουν και τους 

δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνούν διαδικτυακά. Μπορούν να ενταχθούν με τους λογαριασμούς 

τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να υποβάλουν αίτηση για εργασία ή να αναζητήσουν καλύτερη 

στέγαση.  

Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην εξοικείωση με την εργασία στον υπολογιστή, ορισμένοι 
πελάτες θα έχουν σίγουρα πρόβλημα με τον συντονισμό του ποντικιού και ορισμένοι θα έχουν 

προβλήματα στην ανάγνωση από την οθόνη. Δώστε τους το χρόνο τους, δώστε τους συμβουλές για 

το πού μπορούν να εξασκηθούν (π.χ. δημόσια βιβλιοθήκη, φίλος ή μέλος της οικογένειας με 

υπολογιστή, γραφείο της υπηρεσίας...). 

Προχωρώντας μέσα από τις ενότητες 

Ξεκινήστε με εκείνες που είναι πιο σχετικές με τον πελάτη και τις ανάγκες του. Μην τον πείσετε να 
δοκιμάσει αυτά που δεν θέλει να κάνει. Οι ενότητες ξεκινούν με τεστ/κουίζ. Ορισμένοι πελάτες 

μπορεί να μην αισθάνονται άνετα με αυτό. Παραλείψτε αυτό το μέρος, αν κάνει τον πελάτη να 
αισθάνεται νευρικός. Οι περισσότερες ενότητες απαιτούν βοήθεια από την πλευρά σας, διαβάστε 

την δυνατά μαζί με τον πελάτη, εξηγήστε του τι εννοείται με την πρόταση ή τη φράση, δώστε τους 

παραδείγματα και ενθαρρύνετέ τους να σας δείξουν παραδείγματα από τη ζωή τους. Αν αρχίσουν να 

μιλούν για την εμπειρία τους, αφήστε τους να μιλήσουν. Ρωτήστε τους πώς την καταλαβαίνουν. 

Ενθαρρύνετέ τους, επαινέστε τους και δώστε τους ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδό τους 

κατά τη διάρκεια της ενότητας.  

Τι να κάνω στη συνέχεια; 

Μόλις ολοκληρωθεί η ενότητα και ληφθεί το πιστοποιητικό, ενθαρρύνετε τον πελάτη να 

χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ενσωματώσει τις νέες 

πληροφορίες και να τις μετατρέψει σε μια νέα δεξιότητα. Βοηθήστε τους να δουν τις νέες γνώσεις 

στην καθημερινή ζωή γύρω τους. Παρατηρήστε μαζί, ρωτήστε τους και προβληματιστείτε μαζί.  

Συμπέρασμα! 



 

 

    

  
  

Η χρήση των εκπαιδευτικών ενοτήτων δεν θα αλλάξει το άτομο, ωστόσο μπορεί να προσφέρει νέες 

εναλλακτικές λύσεις, βαθύτερη κατανόηση και διαφορετική οπτική γωνία. Πολλοί πελάτες κατά τη 
διάρκεια της πιλοτικής μας εφαρμογής απόλαυσαν πολύ την εμπειρία της μάθησης. Αισθάνθηκαν 

πνευματική πρόκληση και μας διηγήθηκαν τις ιστορίες τους που συνδέονταν με τα εκπαιδευτικά 

θέματα. Υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό - τόσο στους πελάτες όσο και στις ενότητες, ας το 
αξιοποιήσουμε στο έπακρο. 

 

 

5.4. SRC, Ιρλανδία 

Κατά την υλοποίηση του έργου ReCHANCE, το Spectrum Research Center συνεργάστηκε τόσο με την 
Cavan Probation Service όσο και με το Cavan 365 Project, με επαγγελματίες και πελάτες που 

συμμετείχαν στην εκπαίδευση, την υλοποίηση και τις πολλαπλές εκδηλώσεις που προβλέπονται ως 

μέρος του έργου. Το Cavan 365 είναι ένα μέρος του έργου Garda (Police) Youth Diversion Service που 
καλύπτει την περιοχή της Cavan. Το έργο απευθύνεται σε νεαρούς και ανήλικους παραβάτες «σε 

κίνδυνο» και στοχεύει στη μείωση της αντικοινωνικής και εγκληματικής συμπεριφοράς και να 

προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη για τη δημιουργία ασφαλέστερων 
κοινοτήτων βοηθώντας τους παραβάτες να σταματήσουν να διαπράττουν εγκλήματα στο μέλλον. Η 

Probation Service είναι μια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ιρλανδία. Παίζει σημαντικό 

ρόλο στη μείωση της εγκληματικότητας και στην αύξηση της δημόσιας ασφάλειας, συνεργάζεται με 

παραβάτες με στόχο την παροχή βοήθεια για την αλλαγή της συμπεριφοράς τους και στην 

αποκατάσταση της ζημίας που έχει προκληθεί από το έγκλημα. Είναι ο κύριος φορέας στην 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των παραβατών στην κοινότητα και μαζί αυτοί οι δύο οργανισμοί ήταν 

οι πιο κατάλληλοι συνεργάτες εταίροι για να συνεργαστούν με την SRC για την υλοποίηση του έργου 

ReCHANCE σε τοπικό επίπεδο. 

Η ομάδα-στόχος που συμμετείχε για το ReCHANCE στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν άτομα που είχαν 

εμπειρία φυλάκισης στο παρελθόν, νέοι που εμπλέκονταν σε μικρής κλίμακας παραβάσεις της 

δημόσιας τάξης και μέλη οικογενειών κρατουμένων και πρώην κρατουμένων. Πολλοί από τους 

συμμετέχοντες στο έργο είχαν αντιμετωπίσει προκλήσεις με κοινωνικό αποκλεισμό και 

περιθωριοποίηση από την κοινωνία. Μέσω του έργου, στοχεύουμε να προσφέρουμε διεξόδους που 

οδηγούν μακριά από το έγκλημα και τις αντικοινωνικές συμπεριφορές και να δείξουμε τις επιλογές 

και τα δίκτυα υποστήριξης που υπάρχουν για την επανένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά 

εργασίας. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα ReCHANCE 

απευθύνονταν κυρίως σε άτομα και πρώην κρατούμενους και έγινε προσπάθεια να υποστηριχθούν 

στο ταξίδι της προσωπικής τους εξέλιξης μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις και της καλλιέργειας 

νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Η μεθοδολογία ή οι διαδικασίες στην Ιρλανδία ήταν οι εξής: 

Εύρεση συμμετεχόντων για το έργο: 

Με τη βοήθεια του προσωπικού υποστήριξης, των επαγγελματιών που εργάζονται με νέους και του 

Gardaí στο Cavan 365 και της Cavan Probation Service, επιλέξαμε συμμετέχοντες για την εκπαίδευση 

ReCHANCE που πιστεύαμε ότι ήταν κατάλληλοι για το πρόγραμμα και επίσης θα αποκομίσουν κάποιο 

όφελος από αυτό δεδομένης της δικής τους εμπειρίας. Πραγματοποιήσαμε μια σειρά από μικρά 

focus groups με τους συμμετέχοντες, στα οποία εξηγήσαμε αρχικά το έργο και στη συνέχεια 

συζητήσαμε τις προσδοκίες τους από την εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως νέοι, οι 



 

 

    

  
  

περισσότεροι από τους οποίους ήταν άνδρες, αν και έχουμε απευθύνει πρόσκληση σε όλους, αλλά 

συμμετείχαν κυρίως νέοι άνδρες. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν είτε πρωτοβάθμια εκπαίδευση είτε 

πολύ βασική εκπαίδευση και έδειχναν ελάχιστο ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων τους, επομένως το κίνητρο για συμμετοχή ήταν πρόκληση και απαιτούσε μεγάλη 

προσπάθεια εκ μέρους των εκπαιδευτών και του προσωπικού υποστήριξης. Με τη βοήθεια 

εργαζομένων υποστήριξης, ξεκινήσαμε το έργο σε βάση 1 προς 1 μέχρι να δημιουργήσουμε σχέσεις 

εμπιστοσύνης και στη συνέχεια εντοπίσαμε βασικά στοιχεία όπως ικανότητες, επίπεδο εκπαίδευσης, 

δεξιότητες ΤΠΕ, γενικές γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους πριν ξεκινήσουμε την εκπαίδευση. Καθώς 

οι δεξιότητες ΤΠΕ ήταν πολύ χαμηλές (εκτός της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), 

εστιάσαμε την εκπαίδευση σε μια πιο πελατοκεντρική και προσωπική προσέγγιση. 

Η προσέγγιση 1:1 ήταν ζωτικής σημασίας για να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σχέση εμπιστοσύνης 

με εμάς ως νέο φορέα που συνεργαζόμαστε μαζί τους και επίσης να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή 

τους να δουλεύουν σε ομάδες πριν από την υλοποίηση του έργου. Οι εργαζόμενοι υποστήριξης 

συνέστησαν ότι η ομάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 έως 5 συμμετέχοντες και ακολουθήσαμε 

τις συμβουλές τους καθώς ήταν οι ειδικοί σε αυτόν τον τομέα και επωφεληθήκαμε πολύ από την 

εμπειρία και τις γνώσεις τους. 

Υλοποίηση του Έργου: 

Αν και οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είχαν πρωτοβάθμια ή πολύ βασική εκπαίδευση, 

υπήρχαν διαφορετικά επίπεδα αλφαβητισμού, δεξιοτήτων και γνώσεων στην ομάδα μαθητών, 

επομένως η εργασία με μικρότερες ομάδες ήταν χρήσιμη καθώς βοήθησε τον συντονιστή να 

αναπτύξει τις δεξιότητες και τις ικανότητές των συμμετεχόντων και να εντοπίσει τα δυνατά σημεία 

και το ενδιαφέροντα τους χωρίς να αφήσει κανέναν πίσω. Επιλέξαμε τις ενότητες που ήταν πιο 

χρήσιμες και ενδιαφέρουσες  για τους συμμετέχοντες και απλοποιήσαμε επίσης τη γλώσσα ώστε να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων. Όπου ήταν δυνατόν, χρησιμοποιήσαμε και 

υλοποιήσαμε τις δραστηριότητες εντός των ενοτήτων και προωθήσαμε τις συζητήσεις και τα 

παιχνίδια ρόλων για να διατηρήσουμε τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων. Η 

εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε σύντομες σε διάρκεια συνεδρίες για να διατηρηθεί η προσοχή 

και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και επίσης για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση εντός 

της ομάδας. 

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε ένα τοπικό κοινοτικό κέντρο καθώς ήταν προσβάσιμο σε όλους 

τους εκπαιδευόμενους και επίσης οικείο σε αυτούς, ώστε να αισθάνονται άνετα. Η ασφάλεια του 

συντονιστή λήφθηκε επίσης υπόψη και υπήρχαν πάντα δύο συντονιστές που εργάζονταν με την 

ομάδα. Ήταν προετοιμασμένοι ότι η διαφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σωματική σύγκρουση, 

γι' αυτό παρακολουθούσαν προσεκτικά για λεκτικά και μη λεκτικά σημάδια. 

Συμπέρασμα: 

Συνολικά, ήταν ένα έργο ευχάριστο αλλά και με προκλήσεις κατά την εφαρμογή του στην Ιρλανδία. 

Η ομάδα-στόχος των πρώην φυλακισμένων του προγράμματος RECHANCE είναι πολύπλοκη, με 

πολλαπλές ανάγκες και αντιμετώπισαν πολλά εμπόδια τόσο στην προσωπική όσο και στην 

επαγγελματική ανάπτυξη τους εντός της κοινωνίας. Ήταν σημαντικό για εμάς να συνεργαστούμε με 

έμπειρες και αναγνωρισμένες υπηρεσίες που εργάζονται μακροπρόθεσμα με πρώην φυλακισμένα 

άτομα, καθώς η ανάγκη για συνεχή επαφή και υποστήριξη είναι απαραίτητη για αυτήν την ομάδα-

στόχο. Δεδομένου του κύκλου ζωής των έργων Erasmus+, χρειαζόμασταν να διασφαλίσουμε το 

πρόγραμμα RECHANCE αποτελούσε μια επιπλέον υπηρεσία για τους ωφελούμενους ως προσθήκη 



 

 

    

  
  

στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες αποκατάστασης, έτσι ώστε όταν τελειώσει το έργο τον Δεκέμβριο 

να μην αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι ή απογοητευμένοι. 

5.5. CSI & EUC Κύπρος 

Το έργο RECHANCE έχει δύο συνεργάτες στην Κύπρο: το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) και 

το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI). Οι δύο οργανώσεις συνεργάστηκαν ιδιαίτερα στην 

προσπάθεια «στρατολόγησης» εθελοντών καθώς η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα και ο απαραίτητος 
αριθμός εθελοντών που χρειαζόταν το πρόγραμμα ήταν δύσκολο να βρεθεί. Σε αυτήν την περιγραφή 

της μεθοδολογίας μας θα αναφερθούμε στην προσέγγιση που ακολούθησαν και οι δύο οργανισμοί 
καθώς ήταν μια «κοινή εργασία». 

Κάτι άλλο που πρέπει να γίνει σαφές για τη συνεισφορά της Κύπρου είναι ότι επικεντρωθήκαμε σε 

εκπαιδευτές ή επαγγελματίες που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο καθώς ο αριθμός των 

πρώην κρατουμένων, το στίγμα, η προστασία δεδομένων κ.λπ. δεν μας επέτρεψαν να βρούμε άτομα 

από την ομάδα-στόχο των φυλακισμένων και να φτάσουμε στον απαιτούμενο αριθμό. 

Αυτό το έγγραφο είναι απλώς η μεθοδολογία, είναι μια περιγραφή της προσέγγισης που έχουμε 

ακολουθήσει και των προκλήσεων και των εμποδίων που συναντήσαμε. Είναι περίπου ένας οδηγός 

για το πώς να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα από την μεριά των εκπαιδευτών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, 

δεν αποτυπώσαμε την οπτική των πρώην κρατουμένων επομένως δεν μπορούμε να γενικεύσουμε 

τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου πιλοτικού στον γενικό πληθυσμό. 

Κάναμε μια πιλοτική μελέτη για να δούμε από πρώτο χέρι την εμπειρία των 

εκπαιδευτές/επαγγελματίες που υποστηρίζουν την ομάδα-στόχο. Αυτή η πιλοτική μελέτη χωρίστηκε 

σε δύο συναντήσεις. Συμμετείχαν άτομα που ήταν επαγγελματίες ψυχικής υγείας, νοσηλευτές, 

ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί καθώς και φοιτητές νοσηλευτικής που εξέφρασαν ενδιαφέρον για αυτό το 

έργο. 

Αυτό που παρατηρήσαμε από την πιλοτική εφαρμογή είναι ότι το πρόγραμμα δεν θα ήταν εύκολο 

για πρώην κρατούμενους, καθώς το υλικό σε πολλές από τις ενότητες ήταν σε υψηλότερο γνωστικό 

επίπεδο από αυτό που αναμέναμε ότι θα είχαν οι πρώην κρατούμενοι (με βάση τα αποτελέσματα 

της εργασίας που εκτελέστηκε στο (IO1) Εκτός από το να είναι πρόκληση για αυτούς, η εργασία από 

μόνη της δεν θα ήταν ιδανική καθώς το υλικό δεν ήταν αρκετά διαδραστικό, επομένως πολλοί δεν 

θα το έβρισκαν ενδιαφέρον αλλά βαρετό. 

Το κοινό που δεχθήκαμε βρήκε την πλατφόρμα ενδιαφέρουσα και αρκετά πλούσια σε υλικό. Αυτό 

που έχουν μοιραστεί μαζί μας είναι ότι δεν θα ακολουθούσαν την πλατφόρμα από το Α έως το Ω, 

αλλά θα εντόπιζαν πρώτα τις ανάγκες των «πελατών» τους και μετά θα έμπαιναν στην πλατφόρμα 

και θα χρησιμοποιούσαν το σχετικό υλικό. Θα χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα ως έναν πρόχειρο 

οδηγό για το τι γνώσεις πρέπει να παρέχουν. 

Επιπλέον, δεν θα προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν μια ενότητα αμέσως, αλλά θα τη χώριζαν σε 

μικρότερα μέρη με βάση τις δεξιότητες και τις γνώσεις των πρώην κρατουμένων, θα έκαναν μικρά 

βήματα ενδυναμώνοντας τους ωφελούμενους σε όλη την πορεία. Για παράδειγμα, κάποιος ανέφερε 

ότι θα παρείχε εκπαίδευση μέσω του λογαριασμού του και όταν φτάσουν στην ενότητα ΤΠΕ θα 

ζητούσαν από τον εκπαιδευόμενο να συνδεθεί, καθώς αυτό θα ήταν μια ευκαιρία να δημιουργήσει 

έναν λογαριασμό email αν δεν έχει. Αυτό θα ενδυναμώσει τον εκπαιδευόμενο και θα παρέχει τη 



 

 

    

  
  

δυνατότητα δημιουργίας άλλων λογαριασμών όπως ηλεκτρονική τραπεζική, λογαριασμός 

υγειονομικής περίθαλψης καθώς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (αυτή ήταν η νούμερο ένα 

προτεραιότητα των Κυπρίων πρώην κρατουμένων που βρέθηκε στα αποτελέσματα της έρευνάς μας 

IO1). 

Αφού οι πρώην κρατούμενοι γίνουν πιο ικανοί στις ψηφιακές δεξιότητες, θα μπορούν να τους 

«αφήσουν μόνους τους» στην πλατφόρμα για να μελετήσουν οι ίδιοι τις ενότητες. Εκτός από την 

επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας, το πιστοποιητικό παρέχει ένα αίσθημα επιτυχίας και αυτό 

λειτουργεί επίσης υπέρ της κινητοποίησης και της δέσμευσης του εκπαιδευόμενου στο έργο. 

Συμπερασματικά, το υλικό που δημιουργείται ταιριάζει καλύτερα σε εκπαιδευτές ή πρώην 

κρατούμενους που έχουν καλές γνώσεις ΤΠΕ και είναι ικανοί χρήστες διαδικτυακών πλατφορμών. Η 

εκπαιδευτική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από το RECHANCE δεν μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά 

είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο για να 

παρέχουν τη γνώση στους πρώην κρατούμενους αλλά και για να τους βοηθήσει να ενισχύσουν την 

αυτοεκτίμησή τους. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε αυτά τα δύο χρόνια του Προγράμματος Erasmus+ και τα 

μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης χρησημοποιούταν ήδη για την εκπαίδευση των φοιτητών μας από το 

Τμήμα Επιστημών Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τους διδάξαμε και τους εκπαιδεύσαμε πώς να τα 

χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους κλινική πρακτική ενώ τοποθετήθηκαν σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

ειδικά στα Κέντρα Αποκατάστασης για Εξαρτήσεις, στα Κέντρα Απεξάρτησης από Ουσίες που φιλοξενούσαν 

συνήθως πρώην κρατούμενους και τις οικογένειές τους και κατά τη διάρκεια της κλινικής τους πρακτικής 

σε μια ανοιχτή φυλακή όπου έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να μιλήσουν με αυτόν τον πληθυσμό 

της ομάδας-στόχου. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της κλινικής τους πρακτικής είχαν την ευκαιρία να λάβουν 

εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας e-learning κατά τη διάρκεια των διαλέξεων σε 

μάθημα Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας Υγείας και Κοινωνιολογίας, έμαθαν τον σκοπό της εκπαίδευσης των 

πρώην φυλακισμένων καθώς και των εκπαιδευτικών ανάγκες που συνήθως έχουν. Επιπλέον, τα μαθήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης και ο σύνδεσμος του Προγράμματος RECHANCE είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα 

ως εκπαιδευτικό υλικό για τους φοιτητές Νοσηλευτικής, Κοινωνιολογίας Ψυχολογίας και Εργοθεραπείας 

και θα συνεχίσουν να αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού και κλινικού τους υλικού για τα επόμενα 

τέσσερα χρόνια όπου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα. 

Επιπλέον, στην εκπαίδευση που έγινε εσωτερικά στους φορείς μας, εκπαιδεύσαμε τους εκπαιδευτές, 

τους καθηγητές σχετικά με το πρόγραμμα και τη χρήση του και πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν 

και να διαδώσουν στους μαθητές τους ως μέρος του αναγνωστικού τους εκπαιδευτικού υλικού στην 

πλατφόρμα πληροφοριών τους. Επιπλέον, εκπαιδεύσαμε τους εν δυνάμει κλινικούς μέντορες του 

Υπουργείου Υγείας που είναι υπεύθυνοι για την κλινική πρακτική των φοιτητών στις καθημερινές 

τους δραστηριότητες σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και σε ένα ανοιχτό πρόγραμμα στην κοινωνία για 

πληθυσμούς που δεν είναι ενταγμένοι στην κοινότητα. 

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, οι Κύπριοι εταίροι ήρθαν σε επαφή με διάφορες 

οργανώσεις που εργάζονται με πρώην κρατούμενους και προσπάθησαν να μοιραστούν τα 

αποτελέσματα και την πλατφόρμα με πιθανούς «πελάτες». Έτσι, προσεγγίσαμε την κοινότητα 

θεραπείας εξαρτήσεων, την Αγία Σκέπη, και ήρθαμε σε επαφή με έναν ψυχολόγο που ήταν πρόθυμος 

να μοιραστεί και να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα με μια ομάδα ανθρώπων στο συγκεκριμένο 

κέντρο. Οι μαθησιακοί στόχοι εκεί, είναι καθημερινές δραστηριότητες εκτός από συνεδρίες 

θεραπείας και ομάδες που περιλαμβάνουν γεωργία, κηπουρική, αθλητισμό και μαθησιακές 



 

 

    

  
  

δραστηριότητες. Ήταν ενθουσιασμένοι με αυτό το διαφορετικό είδος προσέγγισης προκειμένου να 

μάθουν περισσότερα για τα οκτώ θέματα που υπάρχουν στην πλατφόρμα, όπως η ομαδική εργασία, 

η διαχείριση του άγχους και η αυτοεκτίμηση.  

5.6. Prolepsis & Ξένιος Πόλις, Ελλάδα 

Εισαγωγή  

Σήμερα, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές ενηλίκων αντιμετωπίζουν διαφορετικά προφίλ μαθητών από 

ευάλωτα υπόβαθρα και περιθωριοποιημένες ομάδες που κινδυνεύουν να αποκλειστούν, όπως οι 

πρώην κρατούμενοι. Στο πλαίσιο του έργου ReCHANCE, οι εκπαιδευτές ενηλίκων χρησιμοποίησαν τις 

διαπροσωπικές και κοινωνικές τους δεξιότητες για να κατανοήσουν τις διαφορετικές 

πραγματικότητες αυτών των μαθητών και προσάρμοσαν την εκπαιδευτική τους προσέγγιση για να 

αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των πρώην κρατουμένων. Η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση και 

άλλες ειδικές δεξιότητες είναι απαραίτητες όταν εργάζεστε με μαθητές από χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά επίπεδα, άτομα με προβλήματα αλφαβητισμού, ηλικιωμένους και μαθητές 

από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, όπως Ρομά, πρόσφυγες κ.λπ. Έτσι, η στενή συνεργασία με 

πρώην κρατούμενους και η προσαρμογή της διδακτικής μας μεθοδολογίας στις ανάγκες της Ελλάδας 

μας επέτρεψε να εντοπίσουμε τις καλύτερες οδούς αποκατάστασης και πρόσφερε στους μαθητές 

την ευκαιρία να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους, τις ικανότητες λήψης αποφάσεων και την 

εμπιστοσύνη τους στο μέλλον. 

Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ReCHANCE στην Ελλάδα 

Κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ελλάδα, έγινε σημαντική δουλειά στην 

πλατφόρμα για τη διόρθωση λαθών στο εκπαιδευτικό υλικό και στην παρουσίαση της πλατφόρμας. 

Αυτό αντικατοπτρίστηκε στα σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο καθώς και τη χρηστικότητα της 

πλατφόρμας. 

Η πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με οργανώσεις που είναι αφιερωμένες στην 

υποστήριξη των πρώην κρατουμένων καθώς και με εκπαιδευτικούς σχολείων φυλακών και πολλούς 

επαγγελματίες του κλάδου (π.χ. ιατροδικαστές, γιατρούς εργασίας, ειδικούς προαγωγής της υγείας 

κ.λπ.) που παρείχαν γενναιόδωρα τα σχόλιά τους για την ποιότητα και καταλληλότητα της 

πλατφόρμας και του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η γενική συναίνεση μεταξύ των συμμετεχόντων 

στην πιλοτική εφαρμογή ήταν ότι οι θεματικές κατηγορίες και το περιεχόμενο ήταν ενδιαφέροντα 

και μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του πληθυσμού-στόχου. Ωστόσο, η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται παντού είναι πολύ ακαδημαϊκή. Αναμφισβήτητα, οι συμμετέχοντες με εμπειρία στη 

φυλακή ανέφεραν ότι τους άρεσε να εκπαιδεύονται σε νέο υλικό με  την παρουσία κάποιου βοηθού 

και αναγνώρισαν ότι κάποιες από τις δικές τους ανησυχίες αντικατοπτρίζονται στο εκπαιδευτικό 

υλικό (π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση ή δυσκολία στη διαχείριση συγκρούσεων). Οι συμμετέχοντες με 

εμπειρία στη φυλακή εξήγησαν ότι δεν ήταν εξοικειωμένοι με την τεχνολογία γενικά και τις 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες ειδικότερα. Έτσι, δυσκολεύτηκαν να πλοηγηθούν στην πλατφόρμα χωρίς 

την καθοδήγηση ενός μέντορα ή βοηθητικού προσωπικού. Έτσι, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το 

υλικό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για άτομα που υποστηρίζουν πρώην κρατούμενους 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επανένταξής τους και πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες τους 

κατά περίπτωση. 

Διδακτικές Μεθοδολογίες 



 

 

    

  
  

Μέσω του έργου, στοχεύσαμε να προσφέρουμε στους πρώην κρατούμενους εκμάθηση και 

υποστήριξη που θα διευκολύνει το ταξίδι επανένταξής τους. Στοχεύσαμε επίσης να παρέχουμε 

χρήσιμα εργαλεία και υλικά σε εκπαιδευτικούς που θα καλλιεργήσουν και θα εμπλουτίσουν 

περαιτέρω τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος. Οι μεθοδολογίες 

κατάρτισης που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο ReCHANCE προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

εκτεταμένης πιλοτικής εργασίας της κοινοπραξίας ReCHANCE με τον πληθυσμό-στόχο και θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν με επιτυχία πιθανές προκλήσεις 

στο εκπαιδευτικό τους ταξίδι. 

Παρακάτω, δάσκαλοι, εκπαιδευτές ενηλίκων και επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους πρώην 

κρατούμενους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επανένταξής τους θα βρουν χρήσιμες συμβουλές και 

μεθοδολογίες διδασκαλίας για να προσαρμόσουν την εκπαιδευτική προσέγγιση του προγράμματος 

σπουδών ReCHANCE στις ανάγκες των μαθητών τους. 

1.  Ενσωματώστε διδακτικές γνώσεις που σχετίζονται με τις προσωπικές εμπειρίες και τις ανάγκες 
των μαθητών, ενώ χρησιμοποιείτε ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας.. 

Με βάση τη θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων, ορισμένες βασικές αρχές είναι ότι οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι τείνουν να μαθαίνουν καλύτερα όταν: 

i. η εκπαίδευσή τους μπορεί να είναι αυτοκατευθυνόμενη ειδικά όταν συμμετέχουν στον 
προγραμματισμό της εκπαίδευσής τους, 

ii. τα μαθήματα ενσωματώνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, 

iii. το εκπαιδευτικό υλικό διδάσκεται με ενεργητικό και όχι παθητικό τρόπο και 

iv. η μάθηση σχετίζεται με τις τρέχουσες συνθήκες ζωής τους και μπορεί να εφαρμοστεί σε 

κάποια πτυχή της ζωής τους. 

Η τήρηση των παραπάνω αρχών κατά τη διάρκεια της πιλοτικής μας εμπειρίας αποκάλυψε ότι οι 

πρώην κρατούμενοι καθώς και οι επαγγελματίες είχαν περισσότερα κίνητρα να ολοκληρώσουν το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών όταν έβλεπαν τις δυσκολίες τους να αντικατοπτρίζονται στο 

περιεχόμενο των Ενοτήτων. Για παράδειγμα, αρκετοί πρώην κρατούμενοι αναγνώρισαν τους δικούς 

τους αγώνες με τη χαμηλή αυτοεκτίμησή τους όταν συζητούσαν την Ενότητα Αυτοεκτίμησης και 

βρήκαν χρήσιμα εργαλεία για να βελτιώσουν την άποψη τους για τον εαυτό τους και την 

αυτοεκτίμησή τους. Επιπρόσθετα, επαγγελματίες που συμμετείχαν ενεργά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία των Ενοτήτων ReCHANCE, ανέφεραν ότι το περιεχόμενο είχε απήχηση στις προσωπικές 

τους εμπειρίες από την υποστήριξη των πρώην κρατουμένων και εντόπισαν τομείς της δουλειάς τους 

στους οποίους το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. 

2. Εξοικειωθείτε με το εκπαιδευτικό υλικό και προσαρμόστε το περιεχόμενο ώστε να εξυπηρετεί τις 

ανάγκες και τους στόχους των πρώην κρατουμένων. 

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι τείνουν να αναζητούν εκπαίδευση σχετική με τις ανάγκες και τους 

στόχους τους και πρέπει να κατανοήσουν γιατί η μάθηση είναι επωφελής. Η πιλοτική μας εργασία 

στην Ελλάδα αποκάλυψε ότι παρόλο που το περιεχόμενο των Ενοτήτων είναι ενδιαφέρον και σχετικό 

με τις ανάγκες των πληθυσμών-στόχων, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στις Ενότητες ReCHANCE 

είναι υπερβολικά ακαδημαϊκή. Για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο μπορεί να είναι επωφελές 

για τους μαθητές και να τους βοηθήσει να εντοπίσουν τις περιοχές που μπορούν να καλύψουν τις 



 

 

    

  
  

ανάγκες τους, προτείνουμε σε εκπαιδευτές ενηλίκων να κατεβάσουν τις Ενότητες και να 

εξοικειωθούν με το υλικό και τα εργαλεία. Η κατανόηση των μαθησιακών θεμάτων και η επιλογή 

συγκεκριμένων περιοχών ενδιαφέροντος (π.χ. βασικές πληροφορίες εμβολιασμού) θα τους 

επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο ή μέρη του με τρόπο που να ταιριάζει με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο, τις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους των μαθητών τους. 

3. Προσαρμόστε το εκπαιδευτικό υλικό για ομαδική διδασκαλία.  

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι το περιεχόμενο του ReCHANCE έχει αναπτυχθεί 

για on-line, ανεξάρτητη μάθηση. Η πιλοτική μας εργασία αποκάλυψε ότι για να αποκομιστούν τα 

οφέλη του προγράμματος σπουδών, το περιεχόμενο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο από 

άτομα που βοηθούν και υποστηρίζουν πρώην κρατούμενους και όχι από πρώην κρατούμενους 

μεμονωμένα. Για να χρησιμοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό για ομαδικές συνεδρίες μάθησης, 

προτείνουμε τα παρακάτω βασικά στοιχεία: 

i. Αποφασίστε ποια θέματα είναι πιο σχετικά με τις ανάγκες και τους στόχους των ομάδων. 

ii. Εξάγετε τα σχετικά θέματα από το πρόγραμμα σπουδών εκπαίδευσης και προσαρμόστε τη 
διατύπωση στο επίπεδο αλφαβητισμού της ομάδας. 

iii. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες από τις ενότητες ReCHANCE, όπως 

οι προτροπές για προβληματισμό. Ωστόσο, θα χρειαστεί να αναπτυχθούν πρόσθετες δραστηριότητες 

για ομαδική εργασία, όπως μελέτες περιπτώσεων εμπνευσμένες από κοινές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

iv. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και μελετών περιπτώσεων με βάση καθημερινές προκλήσεις. 

Μία από τις αρχές που τηρήσαμε κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος ήταν 

να παρέχουμε εκπαιδευτικό υλικό με διαδραστικό και βασισμένο σε προβλήματα τρόπο. Η μάθηση 

ενηλίκων είναι πιο αποτελεσματική όταν οι μαθητές λύνουν προβλήματα και αντιμετωπίζουν 

εργασίες χρησιμοποιώντας λογικό συλλογισμό. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα 

εργαλεία ReCHANCE για να ενσωματώσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσανατολισμένες στην 

εργασία που θα είναι πιο αποτελεσματικές από τις τυπικές μεθόδους παθητικής διδασκαλίας. 

Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε δραστηριότητες όπως τα κουίζ, τις ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών και τις στοχαστικές δραστηριότητες ως αφετηρία για τις συζητήσεις για τη συμμετοχή των 

μαθητών. Οι μαθητές θα έχουν πολλές ποικίλες γνώσεις να μοιραστούν, κάτι που θα κάνει την 

εκπαιδευτική διαδικασία πιο ευχάριστη και για τα δύο μέρη, και για τον εκπαιδευόμενο και για τον 

εκπαιδευτή. 

Συμπεράσματα: 

Συνολικά, η εφαρμογή του προγράμματος σπουδών ReCHANCE ήταν μια σύνθετη, αλλά ευχάριστη 

προσπάθεια. Η κατανόηση των φραγμών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πρώην 

φυλακισμένοι ήταν το κλειδί για την ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης που θα βοηθήσει στην 

προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Η συνεργασία με οργανώσεις με μακροχρόνια εμπειρία 

στην υποστήριξη πρώην κρατουμένων εξασφάλισε τη συμμετοχή επαγγελματιών σε όλο το πιλοτικό 

στάδιο και παρείχε χρήσιμες πληροφορίες για τις ανάγκες των πρώην κρατουμένων. Στο πλαίσιο της 

συνεχούς δέσμευσης του πληθυσμού στόχου με το έργο, ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή του 

(Δεκέμβριος), ενθαρρύνουμε τους ενήλικες εκπαιδευόμενους που υποστηρίζουν πρώην 



 

 

    

  
  

κρατούμενους να χρησιμοποιούν ή να ενσωματώνουν τις διδακτικές μεθοδολογίες που 

προσφέρονται στον παρόντα οδηγό στην εκπαιδευτική τους προσέγγιση. Δεδομένου ότι κάθε 

μαθητής είναι διαφορετικός, ελπίζουμε ότι ο οδηγός θα παρέχει ένα σύνολο διδακτικών 

προσεγγίσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών σας. 

 

6. Εφαρμογή και πλατφόρμα RECHANCE ως 

διευκολυντής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Βασικά στοιχεία από το Εγχειρίδιο για την 

πλατφόρμα και την εφαρμογή.  

 

Η κοινοπραξία RECHANCE έχει σχεδιάσει, δημιουργήσει και εφαρμόσει τεχνολογικά αποτελέσματα όπως ο 

ιστότοπος και η πλατφόρμα του έργου. Για να εξερευνήσετε την πλατφόρμα και, στη συνέχεια, την 

εφαρμογή αυτού του έργου, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα. 

 

 

 

 

1ο βήμα: Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας (π.χ. 

Google Chrome) και μπείτε στον ιστότοπο του έργου 🡪 

https://rechanceproject.eu/ επιλέξτε τα ελληνικά, και 

μετά κάντε κλικ στην ενότητα MOOC στο κύριο μενού. 

 

 

 

 

 

https://rechanceproject.eu/


 

 

    

  
  

 

 

2ο βήμα: Εγγραφείτε στην πλατφόρμα. 
Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη ή ένα email 

εάν έχετε, και έναν κωδικό πρόσβασης και 

είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε την 
πλατφόρμα μας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο βήμα: Η πλατφόρμα θα μοιάζει κάπως έτσι: 

Περιέχει 8 ενότητες με διαφορετικά, ενδιαφέροντα 

και πολύτιμα θέματα που θα βοηθήσουν τους 

χρήστες να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με 

τα παρακάτω θέματα: 

  

1. Διαχείριση Άγχους 

2. Διαχείριση Χρόνου 

3. Διαχείριση Συγκρούσεων 

4. Ομαδική Εργασία 

5. Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και 

Επικοινωνίας 

6. Προαγωγή Υγείας και Στίγμα 

7. Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

8. Αυτοεκτίμηση 



 

 

    

  
  

 

 

 

Μια ενότητα με διαφορετικά θέματα και μέρη θα είναι διαθέσιμη για να την εξερευνήσουν οι 

συμμετέχοντες, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν νέα πράγματα. Στην αρχή, θα 

παρατηρήσετε ότι αναφέρουμε ορισμένους μαθησιακούς στόχους, οι οποίοι είναι χρήσιμοι για να 
σας καθοδηγήσουν σχετικά με το τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ενότητα. Στη συνέχεια, για τη 

διευκόλυνσή σας, εσείς ή ο συντονιστής σας έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε όλο το υλικό σε 

μορφή PDF. 

Για να ξεκινήσετε με μια ενότητα, πρέπει να εισέλθετε στις δραστηριότητες Pre-Test και να απαντήσετε σε 

ορισμένες ερωτήσεις. Μην ανησυχείτε, θα είναι εύκολες και θα πρέπει να τις απαντήσετε ξανά στο τέλος 

της ενότητας στις δραστηριότητες Post-Test , όταν θα διαβάσετε και θα μάθετε το περιεχόμενο της! Αυτό 

συμβαίνει στην πραγματικότητα για να ελέγξετε τις γνώσεις σας και στη συνέχεια θα διαβάσετε τα πάντα 

και θα πρέπει να απαντηθούν οι ερωτήσεις σας! Στο τέλος, θα βρείτε μερικές αναφορές που βοήθησαν 

στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης ενότητας, καθώς και μερικές ακόμη δραστηριότητες για να τεστάρετε 

αυτά που διαβάσατε. 



 

 

    

  
  

Όταν περάσετε από ολόκληρη την ενότητα και ολοκληρώσετε όλες τις δραστηριότητες, ένα αυτόματο 

σύστημα καταμέτρησης θα μετρήσει τα αποτελέσματά σας και ένα πιστοποιητικό θα σας δοθεί αυτόματα. 

 

 

Μπορείτε να συνεχίσετε εξερευνώντας και τις οκτώ ενότητες, αλλά μπορείτε επίσης να κάνετε παύση όποτε 

θέλετε! 

Εκτός από την πλατφόρμα και για να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτήν την ενδιαφέρουσα 

πλατφόρμα, δημιουργήσαμε την εφαρμογή για κινητά. Είναι διαθέσιμο μόνο σε τηλέφωνα Android και 

μπορείτε να το κατεβάσετε αναζητώντας στο Android App Store τη λέξη Rechance . Μπορείτε να το 

εγκαταστήσετε και να ανοίξετε όλα τα modules που αναφέρθηκαν παραπάνω. Είναι εύκολο και δωρεάν! 

Μπορείτε να δείτε την παρακάτω εικόνα και είστε έτοιμοι να πλοηγηθείτε στην εφαρμογή για κινητά. 

 



 

 

    

  
  

 

 

Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε το περιεχόμενο κάθε ενότητας και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

εάν χρειάζεστε οτιδήποτε - https://rechanceproject.eu/contact-us-2/ ! 

https://rechanceproject.eu/contact-us-2/
https://rechanceproject.eu/contact-us-2/


 

 

    

  
  

 

  

  

  


