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Το έργο RECHANCE κλείνει με μια επιτυχημένη τελική εκδήλωση στην 

Πράγα. 

Καθώς ετοιμαζόμασταν για την εορταστική περίοδο, η ομάδα του Προγράμματος RECHANCE 

από την Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την 

Ιταλία συναντήθηκε στην Πράγα για το Τελικό Συνέδριο του Προγράμματος RECHANCE που 

πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2022. Το τελικό συνέδριο ήταν ένα σημαντικό 

γεγονός για την ανάδειξη της σημασίας της ένταξης και της εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας 

για τους πρώην κρατούμενους σε όλη την Ευρώπη. Στην εκδήλωση, οι εταίροι του έργου 

παρουσίασαν μια επισκόπηση του έργου RECHANCE, συζήτησαν τα αποτελέσματα και τον 

αντίκτυπο που επιτεύχθηκε και μοιράστηκαν τα σχέδιά μας για τα μελλοντικά επόμενα 

βήματα της προσέγγισης του έργου. Ήταν επίσης μια σημαντική ευκαιρία να ακούσουμε από 

εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαίδευσης των κρατουμένων και των 

μετασχηματιστικών προσεγγίσεων για την ένταξη, προκειμένου να εκτιμήσουμε πλήρως τις 

μαθησιακές και επαγγελματικές επιλογές που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη για αυτή 

τη μοναδική ομάδα-στόχο.  

Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να συστήσουμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με τίτλο 

RECHANCE MOOC σε όλους τους αναγνώστες, τους επαγγελματίες και τους 

ενδιαφερόμενους. Για την υποστήριξη του διαδικτυακού μαθήματος για πρώην 

κρατούμενους, αναπτύξαμε επίσης ένα Εγχειρίδιο κατευθυντήριων γραμμών προσαρμογής, 

το οποίο ενημερώθηκε από τη φάση υλοποίησης του έργου που παραδόθηκε σε κάθε χώρα 

εταίρο. Το Εγχειρίδιο εισάγει κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές σχετικά με τον 

τρόπο δημιουργίας ελκυστικών εκπαιδευτικών πλαισίων μέσω της καθοδήγησης, της 

ομαδικής υποστήριξης, της ατομικής καθοδήγησης και της μάθησης από ομοτίμους- 

περιγράφει λεπτομερώς μια σειρά από εκπαιδευτικές πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς και 

διαδραστικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τους εκπαιδευτές στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συνεδριών και- τέλος, το Εγχειρίδιο προτείνει 

μια σειρά από διδακτικές μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί με 

υποστηρικτικά και εκπαιδευτικά σενάρια που βασίζονται σε πραγματικές μελέτες 

περιπτώσεων από τις χώρες εταίρους.  

Είμαστε πολύ ευγνώμονες και ευχαριστημένοι για το πόσο καλά και με πόση επιτυχία 

μπορέσαμε να υλοποιήσουμε το έργο παρά την πανδημία του Covid-19 και τους 

περιορισμούς που αντιμετωπίσαμε τους πρώτους μήνες του έργου. Σε αυτό το σημείο, θα 

θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση του έργου 

και την παροχή στους οργανισμούς-εταίρους της δυνατότητας να συνεργαστούν για την 

επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

https://rechanceproject.eu/el/%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%b7/
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