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Ε ΙΣΑΓΩΓΉ  

Αυτό το ηλεκτρονικό φυλλάδιο δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του
προγράμματος WINGS για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τα
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες και να τους δώσει μια εικόνα
της καθημερινότητάς τους. Παράλληλα, θέλουμε να μοιραστούμε την εμπειρία
μας από την εφαρμογή του προγράμματος WINGS - Τοπικές Δράσεις (W-
LAP), ενός προγράμματος κατάρτισης ειδικά σχεδιασμένου για την
ενδυνάμωση και την παροχή πρακτικών δεξιοτήτων στις μετανάστριες. 

Το έργο WINGS αποσκοπεί στην υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής
ενδυνάμωσης και ένταξης των μεταναστριών μέσω εξειδικευμένων ευκαιριών
μάθησης υψηλής ποιότητας και στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των
ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων. Η κοινοπραξία WINGS οραματίζεται
να τονώσει τη συμμετοχή των μεταναστριών στην πολιτική και κοινωνική
ζωή και να προωθήσει την ανεκτικότητα, την αμοιβαία κατανόηση και την
κοινωνική συνοχή.

Ειδικότερα, οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι: να βοηθήσει τις μετανάστριες
να ενταχθούν κοινωνικά και οικονομικά και να ενδυναμωθούν μέσω
ποιοτικών ευκαιριών μάθησης- να παράσχει στους εκπαιδευτές ενηλίκων
καινοτόμα εργαλεία για να διευκολύνουν την ενδυνάμωση των
μεταναστριών- να αναπτύξει τις εγκάρσιες δεξιότητες και ικανότητες των
μεταναστριών για να υποστηρίξει την κοινωνικοεκπαιδευτική και προσωπική
τους ανάπτυξη- να επηρεάσει τις λύσεις πολιτικής που επικεντρώνονται
στους μετανάστες, και ιδιαίτερα στις μετανάστριες- να οργανώσει εθνικές και
ευρωπαϊκές εκδηλώσεις για την προώθηση της ποιοτικής μάθησης και της
ανάπτυξης ικανοτήτων και για τη διάδοση των προϊόντων και των
αποτελεσμάτων του έργου.

Μια κοινοπραξία ευρωπαίων εταίρων παρέχει μια ποικιλία δραστηριοτήτων
για την ενδυνάμωση των μεταναστριών ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην
κοινωνική και οικονομική ζωή. 



Το W-LAP περιλαμβάνει μια συστηματική προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα
ειδικό πρόγραμμα μαθημάτων σε κάθε χώρα εταίρο, το οποίο βελτίωσε την
προσφορά ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις
ανάγκες των μεταναστριών. Το W-LAP οικοδόμησε ικανότητες για τις
μετανάστριες γύρω από βασικές πτυχές των χωρών υποδοχής, ώστε να
διευκολυνθεί η ομαλή κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση και ένταξή
τους. Τα βασικά ζητήματα που εμποδίζουν την ένταξη των μεταναστριών
αντιμετωπίστηκαν με την ενδυνάμωσή τους με ποικίλες -αλλά
προσαρμοσμένες- δεξιότητες. Αυτό το πρόγραμμα μαθημάτων ήταν
απαραίτητο, καθώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση του εκπαιδευτικού υλικού και των μεθοδολογιών με πρακτική
εφαρμογή που θα προωθήσει την κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση των
μεταναστριών και θα βελτιώσει την προσφορά ευκαιριών μάθησης υψηλής
ποιότητας σε όλες τις χώρες εταίρους.

Η  ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ  ΤΟΥ  W-LAP
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 Η κοινοπραξία αποτελείται από τον κορυφαίο εταίρο, το Stichting
Netwerkpro (Κάτω Χώρες), ακολουθούμενο από τους εταίρους Cooperativa
sociale GLOCAL FACTORY (Ιταλία)- SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH
AND EDUCATION (Κύπρος)- HIGHER INCUBATOR GIVING GROWTH AND
SUSTAINABILITY (Ελλάδα)- Gestión Estratégica e Innovación (Ισπανία)- και
Skills Zone Malta (Μάλτα).
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Η  ΣΗΜΑΣΊΑ  ΤΗΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ  ΤΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΩ�Ν  ΤΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩ�Ν
Είναι αυτονόητο ότι οι μετανάστριες είναι από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες σε μια κοινωνία λόγω της διπλής ταυτότητάς τους ως μετανάστριες
και γυναίκες. Σύμφωνα με τον Διεθνή Απολογισμό Μεταναστών 2019, το 51%
του συνολικού αριθμού των διεθνών μεταναστών στην Ευρώπη είναι
γυναίκες. Αυτό δείχνει ότι η θηλυκοποίηση της μετανάστευσης είναι μια
υπαρκτή πραγματικότητα στην ΕΕ και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. 

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2017, σχεδόν το 35,9% των πρώτων αδειών
διαμονής για οικογενειακούς λόγους εκδόθηκε σε γυναίκες και μόνο το 20,8%
σε άνδρες. Ταυτόχρονα, ένα ποσοστό του 30,6% των πρώτων αδειών
διαμονής εκδόθηκε σε γυναίκες για απασχόληση, ενώ για τους άνδρες το
ποσοστό ήταν 49,3%. Αυτοί οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν την έμφυλη φύση
συγκεκριμένων μεταναστευτικών προτύπων, αλλά δείχνουν επίσης ότι οι
μετανάστριες γυναίκες εξαρτώνται συχνά από άλλους, π.χ. τους συζύγους, για
την πρόσβαση στην απασχόληση και την αλληλεπίδραση σε κοινωνικό
επίπεδο. Οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις και
εμπόδια τόσο ως μετανάστριες όσο και ως γυναίκες, καθώς λιγότερες από
αυτές ασχολούνται με αμειβόμενη εργασία λόγω των βαριών οικογενειακών
υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων φροντίδας των παιδιών.

Το πρόγραμμα τοπικής δράσης WINGS περιελάμβανε 50 ώρες κατάρτισης, οι
οποίες αποτελούνταν από 35 ώρες δια ζώσης διδασκαλίας με στόχο την
αξιοποίηση της μέγιστης δυνατής αξίας από τους νέους πόρους που
παρήχθησαν και 15 ώρες αυτόνομης διαδικτυακής μάθησης μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης του έργου. Με άλλα λόγια, κατά τη
διάρκεια του προγράμματος δράσης διάρκειας 50 ωρών, οι μετανάστριες
ασχολήθηκαν με τις μαθησιακές δραστηριότητες και το υλικό που
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εγχειριδίου για την οικοδόμηση βασικών
δεξιοτήτων, ανέπτυξαν βασικές δεξιότητες και βασικές ικανότητες γύρω από
απαραίτητα θέματα για την καθημερινή τους ζωή, μεταμόρφωσαν
συμπεριφορές που τις κρατούσαν αποκλεισμένες από την κοινοτική
συμμετοχή και ενδυναμώθηκαν ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική
και οικονομική ζωή των κοινοτήτων υποδοχής. 



Για το λόγο αυτό, το W-LAP, ως ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα
κατάρτισης, θεωρείται καλή πρακτική και ήταν στοιχειώδες για να βοηθήσει
τις μετανάστριες να ενσωματωθούν και να ενδυναμωθούν μέσω ποιοτικών
ευκαιριών μάθησης. 

Μετά τη λήξη του W-LAP, κρίθηκε σημαντικό να δημιουργηθεί ένας χώρος
όπου θα ακουγόταν η φωνή των μεταναστριών. Υπό αυτή την έννοια, αυτό το
ηλεκτρονικό φυλλάδιο επιτρέπει στις συμμετέχουσες μετανάστριες να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους από το πρόγραμμα κατάρτισης και να
εκφράσουν δυνατά τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις ιδέες τους.
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Υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε ολόκληρη την ΕΕ να διευκολυνθεί η οικονομική
ένταξη των μεταναστριών, ιδίως όταν οικογενειακοί λόγοι περιορίζουν τις
δυνατότητές τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι οι υποχρεώσεις αυτές
μπορεί να παρεμποδίζουν τις προσπάθειες των γυναικών να μάθουν τη
γλώσσα της χώρας υποδοχής και να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας
της, ή ακόμη και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή των κοινοτήτων
υποδοχής τους.



Είναι προφανές ότι η φωνή είναι ένα εργαλείο που μας μεταφέρει στο μέλλον.
Ένα μέλλον που έχει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερες λύσεις. Η
φωνή είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
υπερασπιστούμε το σωστό και όχι το εύκολο. Μια φωνή δίνει στις απόψεις
σας ένα βήμα και σας χαρίζει την ευκαιρία να έχετε προοπτική και γνώση για
τα πράγματα που έχουν σημασία. Καμία φωνή δεν είναι ίδια, κάθε φωνή έχει
κάτι διαφορετικό να πει. Και αυτό αποκρυσταλλώνεται σε αυτό το
ηλεκτρονικό φυλλάδιο που κρατάτε σήμερα στα χέρια σας.

Οι φωνές αυτών των γυναικών αποκαλύπτουν την αλήθεια, και αυτό είναι
σημαντικό για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Η φωνή κάθε
συμμετέχουσας έχει σημασία και πιστεύουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τη δημιουργία αλλαγών, απλώς και μόνο επειδή οι φωνές έχουν σκοπό να
ενθαρρύνουν και άλλες φωνές, να ενωθούν και να στηρίξουν η μία την άλλη.
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ΠΩ�Σ  ΝΑ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ  ΑΥΤΌ  ΤΟ  ΦΥΛΛΆΔΙΟ

Το ηλεκτρονικό φυλλάδιο χωρίζεται σε δύο διακριτά αλλά αλληλένδετα μέρη.
Το μέρος Α επικεντρώνεται στο πρόγραμμα τοπικής δράσης WINGS και στο
πώς όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτές, υπεύθυνοι
υποστήριξης μεταναστών κ.λπ. μπορούν να λάβουν πολύτιμες συμβουλές
από την κοινοπραξία του έργου προκειμένου να αναπαράγουν και να
εφαρμόσουν ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάρτισης για μετανάστριες στη
δική τους κοινότητα. 



Με άλλα λόγια, συμπυκνώνει όλα τα διδάγματα που αντλήθηκαν για την
επιτυχή μεταφορά του W-LAP σε άλλα πλαίσια, λαμβάνοντας υπόψη μια
σειρά από ζητήματα και θέματα, από την οργάνωση του χώρου μέχρι τη
δημιουργία της αίσθησης της κοινότητας.

Το Μέρος Β αποτελεί μια συλλογή εμπειριών και μαρτυριών που
εκφράστηκαν από τις ίδιες τις μετανάστριες που συμμετείχαν στο W-LAP. Το
ηλεκτρονικό φυλλάδιο είναι μια συνεργασία όλων των εταίρων και σκοπεύει
να μεταφέρει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων σε ένα ευρύτερο κοινό.
Επιπλέον, σε αυτό το μέρος του ηλεκτρονικού φυλλαδίου WINGS μπορείτε να
διαβάσετε και να ακούσετε διάφορα θέματα που θεωρούνται σημαντικά για
τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα κατάρτισης -τόσο τις ντόπιες
(εκπαιδευτές ενηλίκων) όσο και τις μετανάστριες- από 6 διαφορετικές χώρες. 

Μεταξύ των θεμάτων που αφορούν τη ζωή των μεταναστριών στην Ευρώπη
είναι τα εξής: η καθημερινή ζωή ως μετανάστριες μέσα σε πολυπολιτισμικά
περιβάλλοντα γεμάτα οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση- η αίσθηση
του εαυτού και του ανήκειν- οι εμπειρίες τόσο των εκπαιδευτών όσο και των
εκπαιδευομένων στο πλαίσιο του W-LAP, κ.λπ. Αυτό το μέρος προσφέρει έναν
προβληματισμό σχετικά με ορισμένες πτυχές της ζωής των συμμετεχουσών
μας και αναδεικνύει τις φωνές τους ως φορείς θετικής κοινωνικής αλλαγής.
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ΠΩ�Σ  ΝΑ  ΕΦΑΡΜΌΣΕΤΕ  ΈΝΑ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΟ  ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ  ΜΕΤΑΝΆΣΤΡΙΕΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ  |  Η  ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ  ΤΟΥ  

W-LAP

ΜΈΡΟΣ  A 

5.



Η επιτυχία κάθε κατάρτισης βασίζεται
σε ένα περιβάλλον που είναι προσιτό,
άνετο και κατάλληλο για μάθηση. Για να
προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή
μαθησιακή εμπειρία, πρέπει να
επιλέξουμε τον καλύτερο δυνατό χώρο.
Αυτό μπορεί να είναι μια αίθουσα
διδασκαλίας, μια αίθουσα
συνεδριάσεων, μια αίθουσα συσκέψεων
ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που
προσφέρει αρκετό χώρο και εξασφαλίζει
ότι είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες
ανέσεις και η κατάλληλη τεχνολογία.
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Η Skills Zone Malta χρησιμοποίησε το
The Meeting Place, το οποίο παρέχει σε
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της
εκπαίδευσης, της υγείας και της
κοινωνικής πρόνοιας σύγχρονες
εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή
συναντήσεων, ετήσιων γενικών
συνελεύσεων, συνεδρίων, κατάρτισης
και σεμιναρίων. Ο χώρος ήταν πολύ
φιλόξενος και άνετος και μας βοήθησε
να παρέχουμε κατάρτιση υψηλής
ποιότητας. 

Κατά την αναζήτηση ενός κατάλληλου
χώρου, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους
παράγοντες:

ΚΕΦΆΛΑΙΟ  I

ΕΠΙΛΟΓΉ  ΚΑΙ  ΟΡΓΆΝΩΣΗ  ΤΟΥ
ΧΩ�ΡΟΥ  ΣΑΣ  



ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ
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Το μέγεθος της αίθουσας θα πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τον αριθμό των
αναμενόμενων συμμετεχόντων. Εάν η αίθουσα είναι πολύ μικρή, μπορεί να
δημιουργηθεί δυσάρεστος συνωστισμός. Εάν ο χώρος είναι πολύ μεγάλος, μια
πιθανή λύση είναι να τραβήξετε τα τραπέζια κοντά στο μπροστινό μέρος για
να δημιουργήσετε μια ζεστή και φιλική ομαδοποίηση. Συνιστάται, ωστόσο, να
κλείσετε έναν χώρο με χωρητικότητα που να πλησιάζει περισσότερο στην
προβλεπόμενη συμμετοχή. Το να είστε ευέλικτοι σε περιπτώσεις που
απαιτείται η προσθήκη καρεκλών για άτομα που έρχονται χωρίς πρόσκληση
(RSVP) μπορεί επίσης να σας γλιτώσει από πολλές αγχωτικές στιγμές.



Είτε οι συμμετέχοντες έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο, είτε έρχονται με τα
μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι καλύτερο να επιλέξετε έναν κεντρικό χώρο με
προσιτό χώρο στάθμευσης, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Η παροχή της
ακριβούς τοποθεσίας στους συμμετέχοντες θα αποτρέψει κάθε σύγχυση.

ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε την πλοήγηση στο Google Maps, καθώς δεν
είναι πάντα ακριβής. Η επεξήγηση της τοποθεσίας με τη χρήση κοντινών
αξιοθέατων μπορεί να βοηθήσει. Αξιοποιήστε την τεχνολογία και στείλτε
το ακριβές σημείο της τοποθεσίας σε μια ομάδα WhatsApp για να
βεβαιωθείτε ότι την έχει κάθε συμμετέχουσα.
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ΔΙΆΤΑΞΗ  ΧΩ�ΡΟΥ  & ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑ

Συνιστάται πάντοτε να διασφαλίζεται ότι η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε
όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα.
Εκτός αν γνωρίζουμε ότι καμία από τις συμμετέχουσες δεν χρειάζεται τέτοιες
συνθήκες. Διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης απαιτούν διαφορετικούς
τύπους χώρων.



Για παράδειγμα, οι συζητήσεις σε πάνελ και οι παρουσιάσεις με
βιντεοπροβολέα λειτουργούν καλά με χώρους τύπου αίθουσας διαλέξεων,
ενώ οι μικρότεροι χώροι τύπου αίθουσας διδασκαλίας ή αίθουσας
συνεδριάσεων είναι ιδανικοί για εκπαιδευτικές συνεδρίες. Άλλες επιλογές
που πρέπει να εξεταστούν περιλαμβάνουν αίθουσες διαλείμματος, μια σκηνή,
χώρους δικτύωσης ή χώρους εστίασης. Η παροχή στις συμμετέχουσες ενός
συγκεκριμένου χώρου διαλείμματος για αναψυκτικά θα μπορούσε να
βοηθήσει στη διάκριση της ατμόσφαιρας μεταξύ του χρόνου μάθησης και του
χρόνου χαλάρωσης.  Είναι επίσης χρήσιμο να διαμορφώσετε την αίθουσα
ώστε να υποστηρίζει τους μαθησιακούς στόχους και τον αναμενόμενο αριθμό
συμμετεχουσών. Η ύπαρξη υπερβολικά μεγάλου χώρου μεταξύ του σημείου
από το οποίο θα παρουσιάσει ο εκπαιδευτής και της μπροστινής σειράς των
συμμετεχουσών δεν είναι ιδανική. Αντίθετα, η μείωση του χώρου κλείνει την
απόσταση μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων τόσο σωματικά
όσο και συναισθηματικά. Αυτό δημιουργεί μια καλύτερη σύνδεση μεταξύ
όλων των συμμετεχουσών. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες μπορεί να
αισθάνονται πιο άνετα και να νιώθουν καλύτερα για την εκπαιδευτική
συνεδρία. 

Μπορεί επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να τοποθετήσουμε ένα τραπέζι
για αναψυκτικά στο πίσω μέρος της αίθουσας σε περίπτωση που δεν υπάρχει
διαθέσιμος ξεχωριστός χώρος. Τοποθετημένο εκεί, μπορεί να είναι εύκολα
προσβάσιμο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ παράλληλα αποτρέπει την
κακή χρήση από το ευρύ κοινό που μοιράζεται το ίδιο κτίριο.
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Σύνδεση Wi-Fi
Υπολογιστές ή/και φορητοί υπολογιστές
Ψηφιακά συστήματα προβολής
Εκτυπωτές

Πριν κλείσουμε έναν χώρο, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι διαθέτει τον
εξοπλισμό που χρειαζόμαστε. Δεν περιλαμβάνουν όλοι οι χώροι έπιπλα και
άλλους πόρους που είναι απαραίτητοι για μια επιτυχημένη εκδήλωση. Είναι
σημαντικό να αποφασίσουμε πρώτα τι χρειαζόμαστε, όπως το στήσιμο των
τραπεζιών και των καρεκλών, τους προβολείς και τις οθόνες ή τυχόν ειδικό
φωτισμό. Είναι επίσης σημαντικό να ρωτήσουμε για την πρόσβαση στο Wi-Fi
και τις ηλεκτρικές πρίζες, ειδικά αν οι συμμετέχουσες θα χρησιμοποιούν
φορητούς υπολογιστές ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για να εξασφαλίσουμε τη
βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία, θα πρέπει να διαθέτουμε την πιο σύγχρονη
τεχνολογία. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση προηγμένου υλικού υπολογιστών ή
πόρων για προγράμματα βίντεο και ηλεκτρονικής μάθησης.

Μερικά χρήσιμα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη για μια ομαλή
εκπαίδευση:

ΠΌΡΟΙ
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Η φροντίδα των παροχών σημαίνει ότι οι συμμετέχουσες μπορούν να
παραμείνουν συγκεντρωμένες στη μάθηση καθ' όλη τη διάρκεια των
εκπαιδευτικών συνεδριών. Εκτός από τη διασφάλιση της παροχής νερού ανά
πάσα στιγμή, είναι επίσης χρήσιμο να ενημερωθείτε για τα ζεστά ποτά και τα
σνακ από τον χώρο διεξαγωγής. Ορισμένοι χώροι προσφέρουν τροφοδοσία,
ενώ άλλοι όχι. Ίσως χρειαστεί να αναθέσετε σε συγκεκριμένους προμηθευτές
ή να φέρετε μόνοι σας σνακ στην εκπαίδευση. 

Οι συμμετέχουσες μαθαίνουν καλύτερα σε ένα περιβάλλον όπου παρέχονται
όλες οι βασικές ανέσεις, όπως:

ΠΑΡΟΧΈΣ

Τραπέζια, γραφεία, καρέκλες
Γραφεία υπολογιστών
Πρόσβαση σε δωρεάν, υγιεινά σνακ
και ποτά
Άνετος χώρος για τα διαλείμματα,
συμπεριλαμβανομένων των
διαλειμμάτων σε εξωτερικούς
χώρους
Αξιόπιστες διοικητικές υπηρεσίες 
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ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ

Η ατμόσφαιρα και η διακόσμηση ενός χώρου μπορούν να δώσουν τον τόνο στην
εκπαίδευση. Κάθε λεπτομέρεια του χώρου, από το ύφος των επίπλων μέχρι τον
φωτισμό, θα συμβάλει στην ατμόσφαιρα, γι' αυτό είναι σημαντικό να ελέγξετε τον
χώρο αυτοπροσώπως πριν τον ενοικιάσετε. 

Η ακουστική είναι επίσης σημαντικός
παράγοντας, διότι αν οι
συμμετέχουσες δεν μπορούν να
ακούσουν τι λέει ο εκπαιδευτής (ή οι
άλλες συμμετέχουσες), η
εκπαιδευτική προσπάθεια θα έχει
φτωχά αποτελέσματα. 

Ο φωτισμός πρέπει να είναι επαρκής
για το είδος της ατμόσφαιρας που
θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ο
σκοτεινός χώρος δεν θα προωθήσει
την ενέργεια σε μια εκπαιδευτική
συνεδρία, ενώ τα πολύ λαμπερά φώτα
μαζί με έναν προβολέα μπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά την
παρουσίαση.
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ΈΛΕΓΧΟΣ  ΤΟΥ  ΚΛΊΜΑΤΟΣ

Παρόλο που ποτέ δεν θα μπορέσουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους στη
συνεδρία, θα πρέπει να σεβόμαστε τις καιρικές συνθήκες καθώς και τον
εσωτερικό κλιματισμό. Κάποιες συμμετέχουσες μπορεί να αισθάνονται πιο
ζεστά από τους άλλους, οπότε είναι χρήσιμο να έχουμε μερικά άγκιστρα για
τα μπουφάν τους ή έναν επιπλέον χώρο για τα παλτά τους. Ιδιαίτερα τώρα,
στους καιρούς της πανδημίας, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι
η αίθουσα αερίζεται πολύ καλά. Είτε ανοίγοντας τα παράθυρα για ένα
σύντομο αεράκι (π.χ. κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για καφέ), είτε
χρησιμοποιώντας το κλιματιστικό. 
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ΓΡΗΓΟΡΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Προκειμένου να υλοποιήσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα
κατάρτισης για μετανάστριες γυναίκες, θα πρέπει να επιλέξετε και
να οργανώσετε κατάλληλα τον χώρο σας, λαμβάνοντας υπόψη τη
χωρητικότητα, την τοποθεσία, την προσβασιμότητα, τους πόρους,
τις ανέσεις και την ατμόσφαιρα του χώρου.
Ρωτήστε τις συμμετέχουσες εάν αισθάνονται άνετα στον
επιλεγμένο χώρο.
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Το W-LAP θεωρείται ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάρτισης επειδή βασίστηκε σε
μεγάλο βαθμό στις πραγματικές ανάγκες της ομάδας-στόχου μας από την αρχή της
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού μας υλικού. Υπό αυτή την έννοια, οι ερευνητές και οι
εκπαιδευτές της συμμετοχικής σχέσης WINGS δεν αντανακλούσαν μόνο την τοπική
τους πραγματικότητα στις συγκεκριμένες ενότητες που ανέπτυξαν για το μαθησιακό
και εκπαιδευτικό υλικό του WINGS, αλλά μάλλον προσάρμοσαν ολόκληρο το σώμα
του μαθησιακού και εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του έργου, με
αποτέλεσμα 6 διαφορετικές τοπικές εκδόσεις του κύριου μαθησιακού εγγράφου -το
Εγχειρίδιο Βασικών Δεξιοτήτων Οικοδόμησης. Υπό αυτή την έννοια, όλες οι
προτεινόμενες δραστηριότητες για τις 5 κύριες ενότητες του εγχειριδίου είναι σε
μεγάλο βαθμό τοπικοποιημένες και αντανακλούν την τοπική/περιφερειακή/εθνική
κουλτούρα, τις διοικητικές διαδικασίες, την εργασιακή ηθική, τις ευκαιρίες της αγοράς
εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα κ.ο.κ. Η αγγλική έκδοση του εγχειριδίου
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα από όλες τις χώρες εταίρους και όποιος
ενδιαφέρεται να προσαρμόσει το περιεχόμενο του εγχειριδίου στη δική του
πραγματικότητα μπορεί σίγουρα να το κάνει!

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  II

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ  ΤΟΥ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΎ  ΥΛΙΚΟΎ   ΣΤΑ  ΤΟΠΙΚΆ
ΔΕΔΟΜΈΝΑ  (ΤΟΠΙΚΟΠΟΊΗΣΗ)
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Φανταστείτε να πρέπει να
διευκολύνετε ένα πρόγραμμα
κατάρτισης που δεν χρησιμοποιεί την
τοπική γνώση, την τοπική κουλτούρα,
τις τοπικές εμπειρίες. Αυτό ακούγεται
σαν μια αδύνατη αποστολή -ειδικά
όταν η ομάδα-στόχος της
εκπαίδευσής σας είναι μια ευάλωτη
ομάδα, όπως οι μετανάστριες. Αυτό
σίγουρα ΔΕΝ ισχύει στην περίπτωση
του προγράμματος WINGS Learning
Action Programme (W-LAP)!



Στο πλαίσιο των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων {Open Educational
Resources (OER)}, ένα βασικό στοιχείο του μαθησιακού υλικού του Erasmus+,
η τοπικοποίηση αναφέρεται στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών πόρων
που έχουν αναπτυχθεί για ένα πλαίσιο και προσαρμογής τους σε άλλα
πλαίσια. Τα πλαίσια αυτά μπορεί, για παράδειγμα, να είναι γεωγραφικά,
παιδαγωγικά, πολιτικά ή τεχνικά. Υπό αυτή την έννοια, το εκπαιδευτικό μας
υλικό, ως ΟΕR, μπορεί να προσαρμοστεί και να μετασχηματιστεί ώστε να
αντικατοπτρίζει άλλες τοπικές πραγματικότητες, και αυτό είναι εξαιρετικά
σημαντικό, καθώς ο σκοπός της τοπικοποίησης είναι να καταστήσει την
εκπαίδευση πιο σχετική και ουσιαστική για την εκπαιδευόμενη. Η
τοπικοποίηση θα περιλαμβάνει τη χρήση τοπικών υλικών τόσο ως
αντικείμενο όσο και ως αντικείμενο της διδασκαλίας, αλλά θα περιλαμβάνει
επίσης την ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας σε αναπόσπαστο μέρος του
προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωσή μας, ως πρόγραμμα κατάρτισης
που απευθύνεται στις ανάγκες των μεταναστριών, η παράμετρος αυτή είναι
εξαιρετικά σημαντική στο βαθμό που ένας από τους κύριους στόχους μας
είναι η κοινωνική και πολιτιστική ένταξη και ενσωμάτωση των
εκπαιδευομένων μας. 
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Γιατί όμως δίνουμε τόση μεγάλη προσοχή στην προσαρμογή στα τοπικά
δεδομένα του μαθησιακού υλικού; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα η
τοπικοποίηση της μαθησιακής εμπειρίας και ποια είναι τα οφέλη για
τους εκπαιδευόμενους;

Η  ΈΝΝΟΙΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΟΠΟΊΗΣΗΣ :  
ΠΩ�Σ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ



Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η
συνάφεια του περιεχομένου της
κατάρτισης και της μάθησης αποτελεί
κρίσιμη διάσταση της ποιοτικής
εκπαίδευσης. Η προώθηση του
τοπικοποιημένου μαθησιακού υλικού
είναι ένας τρόπος ενθάρρυνσης αυτής
της συνάφειας σε πολύ διαφορετικά
τοπικά, πολιτιστικά και
κοινωνικοοικονομικά πλαίσια. Είναι
δυνατόν να αγωνιστούμε ακόμη και
για την ένταξη των μεταναστριών στις
κοινωνίες υποδοχής, όταν το
μαθησιακό υλικό αντανακλά άλλες
πραγματικότητες; 

Για να το θέσουμε απλά, είναι δυνατόν
να προσπαθήσουμε για την ένταξη
των μεταναστριών στην Κύπρο ή τη
Μάλτα, όταν το μαθησιακό υλικό
αντανακλά τις διαδικασίες ένταξης
που υπάρχουν στις Κάτω Χώρες; Η
περίπτωση του W-LAP δείχνει ότι
αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να
λειτουργήσει στην πραγματικότητα,
επειδή η μαθησιακή διαδικασία δεν θα
αποκτούσε ποτέ νόημα για τις
μαθήτριες μας. 

THE CONCEPT
OF

LOCALISATION: 
HODOES IT

WORK?
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Η  ΈΝΝΟΙΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΟΠΟΊΗΣΗΣ :  
ΠΩ�Σ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ



Το σε μεγάλο βαθμό τοπικοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε
στο πλαίσιο του έργου WINGS και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του W-LAP
ωφέλησε τις συμμετέχουσες με διάφορους τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, οι
μετανάστριες είχαν την ευκαιρία να ενισχύσουν και να αναπτύξουν τις
γνώσεις τους γύρω από τις τοπικές διαδικασίες (διοίκηση, εργασιακά
δικαιώματα, εργασιακή κουλτούρα, πολιτισμικά χαρακτηριστικά και στοιχεία,
κ.λπ.) που θα μπορούσαν πραγματικά να υποστηρίξουν την ομαλή ένταξή
τους στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μιας νέας -άγνωστης- χώρας/
κοινωνίας, και ακόμη και να αποτρέψουν τις διακρίσεις εις βάρος τους που
συχνά είναι αποτέλεσμα πολιτισμικής παρεξήγησης

Επιπλέον, οι μετανάστριες μπόρεσαν να ενισχύσουν την αίσθηση της
κοινότητας και του ανήκειν τόσο ως αναπόσπαστο μέρος μιας μαθησιακής
κοινότητας (συμβάλλοντας στη μαθησιακή διαδικασία, συμμετέχοντας στην
κατάρτιση, αποκτώντας νέες φίλες από άλλες κοινότητες μεταναστριών) όσο
και στην κοινωνία υποδοχής. Το προσαρμοσμένο στα τοπικά δεδομένα
μαθησιακό υλικό βοήθησε τις μετανάστριες να κατανοήσουν καλύτερα το
πλαίσιο στο οποίο ζουν σήμερα και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις γύρω
από διάφορα θέματα, από το φαγητό, τη μουσική και το χορό μέχρι τα
εργασιακά τους δικαιώματα, τις διοικητικές διαδικασίες και τις υπηρεσίες
μετανάστευσης με τις οποίες πρέπει να επικοινωνήσουν.

ΤΑ  ΟΦΈΛΗ  ΓΙΑ  ΤΙΣΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΌΜΕΝΕΣ  ΌΤΑΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΌΖΕΤΕ  ΣΤΑ  ΤΟΠΙΚΆ  ΔΕΔΟΜΈΝΑ  ΤΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ  ΣΑΣ  ΥΛΙΚΌ
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Το τοπικοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό βοήθησε τις μετανάστριες να
ενδιαφερθούν πραγματικά για τη σειρά εργαστηρίων που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κατάρτισης W-LAP, γεγονός που
υποδηλώνει ένα καθαρό πάθος και ενδιαφέρον για να μάθουν περισσότερα
και να εμπλακούν περισσότερο στην κοινωνική και οικονομική ζωή της
κοινωνίας υποδοχής. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι οι
μετανάστριες αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες και εξακολουθούν
να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και εμπόδια τόσο ως μετανάστριες όσο και ως
γυναίκες, καθώς λιγότερες από αυτές ασχολούνται με αμειβόμενη εργασία
λόγω των βαριών οικογενειακών υποχρεώσεων και της φροντίδας των
παιδιών. Το γεγονός ότι επιλέγουν να παρακολουθήσουν και τις 35 ώρες της
επιτόπιας κατάρτισης δείχνει αφενός τη θέλησή τους να μάθουν, αφετέρου
την ελκυστικότητα της κατάρτισης αυτή καθαυτή.

Δείτε το παρακάτω infographic για μια συνοπτική παρουσίαση των κύριων
πλεονεκτημάτων της χρήσης προσαρμοσμένου στα τοπικά δεδομένα
εκπαιδευτικού υλικού για τις συμμετέχουσες.

ΤΑ  ΟΦΈΛΗ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΌΜΕΝΟΥΣ  ΌΤΑΝ
ΕΝΤΟΠΊΖΕΤΕ  ΤΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ  ΣΑΣ  ΥΛΙΚΌ
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ΠΩ�Σ  ΝΑ  ΤΟΠΙΚΟΠΟΙΉΣΕΤΕ  ΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ  ΣΑΣ  ΥΛΙΚΌ

Είναι αυτονόητο ότι η τοπικοποίηση θεωρεί την τοπική κουλτούρα
αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης ή/και της προσαρμογής του μαθησιακού
υλικού - είναι μια διαδικασία κατά την οποία η κουλτούρα, οι παραδόσεις και
οι βέλτιστες πρακτικές της προσαρμόζονται στο πλαίσιο του νέου
μαθησιακού υλικού. Οι τοπικές σχέσεις και οι ανοικτές συζητήσεις είναι
ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να
ακολουθηθούν ορισμένα βήματα κατά την προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα
οποιουδήποτε τύπου μαθησιακού υλικού. Ας εξερευνήσουμε τα πιο
σημαντικά.

Η γλώσσα έχει σημασία
Το εκπαιδευτικό υλικό και οι κατευθυντήριες γραμμές δραστηριοτήτων σε
προσιτή, κατανοητή και συνοπτική γλώσσα υποστηρίζουν τη μαθησιακή
διαδικασία και διευκολύνουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση (μιας
κατάρτισης, ενός μαθήματος, ενός εργαστηρίου). Υπό αυτή την έννοια, όταν
προσαρμόσετε στα τοπικά δεδομένα το μαθησιακό υλικό θα πρέπει να έχετε
κατά νου την ομάδα-στόχο σας και τα γλωσσικά εμπόδια που μπορεί να
αντιμετωπίζει. Έτσι, το εντοπισμένο υλικό σας θα πρέπει να κάνει χρήση μιας
απλής, αλλά όχι απλοϊκής γλώσσας, που θα μπορούσε να συνδεθεί με τα
διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα των συμμετεχουσών σας. Οι οδηγίες θα
πρέπει να είναι σύντομες και απλές και οι εργασίες και οι δραστηριότητες θα
πρέπει να διευκολύνουν τις συμμετέχουσες να επικοινωνούν με τους
εκπαιδευτικούς τους.

Τοπικοί πόροι
Η τοπικοποίηση περιλαμβάνει επίσης τη χρήση τοπικών υλικών και πόρων.
Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε κείμενα και οποιουσδήποτε
άλλους πόρους (συνδέσμους, ιστότοπους, μελέτες περιπτώσεων, εικόνες) που
συνδέονται άμεσα με το τοπικό πλαίσιο και περιβάλλον. Αυτό θα υποστηρίξει
τις συμμετέχουσες να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις γύρω από την
τοπική κουλτούρα και τις δομές. 
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Εξοικείωση με το νέο
περιεχόμενο 
Το σημαντικότερο μέρος της
εφαρμογής και της
τοπικοποίησης του μαθησιακού
υλικού είναι η παροχή πόρων και
αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτές
και η ενθάρρυνσή τους να
κατακτήσουν το νέο μαθησιακό
υλικό, να το εφαρμόσουν, να το
εξετάσουν κριτικά και να το
προσαρμόσουν και να το
ρυθμίσουν. Η τοπικοποίηση δεν
είναι απλώς προσαρμογή στην
τοπική κουλτούρα, αλλά μάλλον
μια εντελώς νέα μαθησιακή
διαδικασία και εμπειρία στην
οποία οι εκπαιδευτές και οι
διαμεσολαβητές σας θα πρέπει να
έχουν το δικαίωμα ή τη δύναμη
να επηρεάσουν ή να πάρουν μια
απόφαση σχετικά με αυτήν.

Συνεχής ανάπτυξη
Το νέο τοπικό εκπαιδευτικό υλικό
δεν είναι ένα βιβλίο προτύπων
και εκπαιδευτικών στόχων
αποκλειστικά, αλλά μια συνεχής
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διαδικασία που βασίζεται στη συνεχή προσαρμογή, παρακολούθηση,
τεκμηρίωση και αξιολόγηση της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας και της
χρησιμότητας των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και του υλικού με βάση
την ανατροφοδότηση των συμμετεχουσών σας. Σε όλα αυτά τα επίπεδα είναι
απαραίτητο να παρακολουθείτε την ανάπτυξη και να συνεργάζεστε
ακολουθώντας αναστοχαστικές πρακτικές.



Προκειμένου να υλοποιήσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα
κατάρτισης για μετανάστριες γυναίκες, θα πρέπει να εξετάσετε την
τοπική προσαρμογή του μαθησιακού υλικού σας, ιδίως αν αυτό
είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συνδημιουργίας μεταξύ πολλών
ερευνητών/εκπαιδευτικών από διαφορετικά εκπαιδευτικά και
πολιτισμικά υπόβαθρα.

Αν γίνει σωστά, θα είναι μια τέλεια αντιστοίχιση βέλτιστων
πρακτικών από πολλά μέρη και μια ουσιαστική εμπειρία μάθησης
που θα είναι καταλυτική για τους συμμετέχοντες, ιδίως για όσους
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι μετανάστριες.

Διαβάστε προσεκτικά τις στρατηγικές για τον εντοπισμό του
εκπαιδευτικού και μαθησιακού σας υλικού και μη φοβάστε να
προσαρμόσετε και να τροποποιήσετε παλιούς μαθησιακούς πόρους.
Εξάλλου, ο εντοπισμός είναι μια συνεχής διαδικασία μάθησης!
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ΓΡΗΓΟΡΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



Η οικογενειακή κατάσταση, η τεκνοποίηση και οι ευθύνες φροντίδας των
παιδιών συχνά επηρεάζουν την ένταξη των μεταναστριών και την ικανότητά
τους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες
πρόσφυγες επηρεάζονται ιδιαίτερα από την τεκνοποίηση. Έχουν υψηλότερα
ποσοστά γονιμότητας από άλλες μετανάστριες ή γυναίκες που έχουν
γεννηθεί στη χώρα τους και, κατά μέσο όρο, είναι ιδιαίτερα πιθανό να
μείνουν έγκυες κατά το πρώτο έτος μετά την άφιξή τους. Οι παράγοντες αυτοί
επηρεάζουν τις πιθανότητες απασχόλησής τους και ένταξής τους.
Συγκρίνοντας τις γυναίκες πρόσφυγες με τις μετανάστριες και τις γηγενείς
γυναίκες, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην απασχόληση είναι
υψηλότερο κατά τα έτη τεκνοποίησης μεταξύ 25 και 35 ετών. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών
προσφύγων είναι υψηλότερο γύρω στα 40 με 50 έτη, δηλαδή πολύ αργότερα
σε σύγκριση με τις γυναίκες που έχουν γεννηθεί στη χώρα τους. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ   III
ΠΡΑΚΤΙΚΆ  ΖΗΤΉΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗ
ΤΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ  ΤΩΝ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩ�Ν  

Οι οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν επίσης πρόκληση για τις γυναίκες
μετανάστριες, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η ανεπαρκής πρόσβαση σε υπηρεσίες
φροντίδας παιδιών και οικονομικής βοήθειας. Επιπλέον, οι μετανάστριες
ενδέχεται να μην γνωρίζουν τα διαθέσιμα μέτρα. Η προσβασιμότητα των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης είναι εξίσου σημαντική. 
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Ακολουθούν ορισμένες γενικές συστάσεις σχετικά με πτυχές που θεωρούμε
ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη κατάρτισης όπως
αυτή που προτείνεται και, γενικά, για την εργασία με πολυπολιτισμικές
ομάδες γυναικών.

Η διάκριση των
υποστηρικτικών υπηρεσιών
υγείας με βάση το φύλο μπορεί
να συμβάλει στην ανακούφιση
ενός μέρους της βίας και του
τραύματος που μπορεί να
βιώνουν οι γυναίκες
μετανάστριες και πρόσφυγες
και να ενισχύσει τις ευάλωτες
ομάδες των μεταναστριών.



Η δυνατότητα διακόσμησης της αίθουσας διδασκαλίας με κάποια από τα έργα
που έγιναν στις συνεδρίες θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κάνουν το
χώρο δικό τους. Είναι επίσης λειτουργικό για αυτούς, να μπορούν να έχουν
στη διάθεσή τους υλικά που χρησιμοποιούν στις συνεδρίες, φακέλους ή
κουτιά με πληροφορίες σχετικά με τους πόρους που αποκτούν καθώς και η
ύπαρξη ενός πίνακα ανακοινώσεων όπου μπορούν να αναρτούν
πληροφορίες.

Παρόλο που δεν είναι πάντα δυνατό να επιλέξουμε το μέγεθος και τα
χαρακτηριστικά της αίθουσας διδασκαλίας, απαιτείται, στο μέτρο του
δυνατού, μια μεγάλη, καλά φωτισμένη αίθουσα διδασκαλίας, με αρκετό χώρο
για να διανεμηθούν οι απαραίτητες κινητές καρέκλες, σε κυκλική διάταξη, και
να μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα ανάλογα με την δυναμική της ομάδας.
Ο βασικός εξοπλισμός θα αποτελείται από καρέκλες, ένα στήριγμα γραφής
(καρέκλες με έδρανο θα ήταν ιδανικές), ένα τραπέζι, έναν πίνακα και, κατά
προτίμηση, μια συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
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ΦΥΣΙΚΌΣ  ΧΩ�ΡΟΣ  ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ



Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για τις γυναίκες, μετανάστριες ή μη, όσον
αφορά την παρακολούθηση μαθημάτων κατάρτισης, καθώς και την πρόσβαση
στην απασχόληση, είναι η συμφιλίωση των δυσκολιών αυτών με την
προσωπική και οικογενειακή ζωή. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των
γυναικών στην κατάρτιση, είναι γυναίκες, είναι σκόπιμο να υπάρχει μια
ελεύθερη αίθουσα παιχνιδιού στο κέντρο όπου διεξάγεται το εργαστήριο. 

Ο χώρος αυτός μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο στην εκπαίδευση σε
αξίες και στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της
ισότητας των φύλων για τα παιδιά, ευνοώντας έτσι τη συνοχή και τη
συνεκτικότητα και των δύο δραστηριοτήτων. Ομοίως, είχαμε εμπειρία που
δείχνει ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην κατάρτιση για τις
γυναίκες που είναι υπεύθυνες για εξαρτώμενα άτομα (είτε για εργασιακούς
λόγους, όπως στην περίπτωση που απασχολούνται ως εσωτερικές σε οικίες,
είτε για οικογενειακούς λόγους), θα ήταν ενδιαφέρον να μπορέσουμε να
έχουμε παράλληλες δραστηριότητες ή χώρους για εκείνες. 

ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΩ�Ν
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Εάν δεν είναι δυνατόν να
υπάρχει χώρος βιβλιοθήκης
παιχνιδιών στο ίδιο το κέντρο (ο
διαμεσολαβητής πρέπει να
διασφαλίσει ότι πληροί τις
απαιτήσεις του νόμου για
τέτοιους πόρους), είναι
αποτελεσματικό να έρθει σε
επαφή με φορείς και διοικήσεις
που διαθέτουν τέτοιο χώρο και
να μπορέσει να καθιερώσει
κάποιου είδους συνεργασία. 

Μια άλλη επιλογή μπορεί να είναι η αναζήτηση χώρου για τα παιδιά σε
δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα ημερήσιας φροντίδας της περιοχής. Είναι
σημαντικό να επισημανθεί ότι αυτές οι διαδικασίες απαιτούν χρόνο, οπότε
είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε, το συντομότερο δυνατό, με την αναζήτηση
αυτής της βοήθειας για τις συμμετέχουσες που την έχουν ανάγκη.



Στο μέτρο του δυνατού, το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να συμφωνηθεί από
την ομάδα. Η χρονική διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων είναι συνήθως
πολύ περιορισμένη, καθώς συνήθως έχουν διπλές ή και τριπλές βάρδιες
εργασίας (απασχόληση ή μαύρη εργασία, οικογενειακές υποχρεώσεις,
διαχείριση του σπιτιού, εθελοντισμός κ.λπ.). 

Μόλις συμφωνηθεί, θα είναι σημαντικό να τη διατηρήσετε και να ενθαρρύνετε
την ακρίβεια ως έναν τρόπο σεβασμού της εργασίας της ομάδας, αλλά και ως
μια αξία που θα είναι χρήσιμη στον κόσμο της εργασίας. Εκτός από τα
προσωπικά χαρακτηριστικά και τις συνθήκες, η κουλτούρα σηματοδοτεί
ορισμένες αντιλήψεις και τρόπους ζωής του χρόνου και την αξία που του
δίνεται. Είναι σημαντικό να συζητηθεί αυτό το θέμα με την ομάδα, να
παρατηρηθούν οι διαφορετικές έννοιες που δίνονται στο χρόνο σε κάθε
πολιτισμό και να επιτευχθεί συμβιβασμός σε αυτό το σημείο για τη βέλτιστη
λειτουργία της κατάρτισης.

Συνιστάται να ληφθούν υπόψη ορισμένα πολιτιστικά έθιμα για την οργάνωση
και την ανάπτυξη της κατάρτισης, εκτός από τους οικογενειακούς και
προσωπικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω: Ο εορτασμός του
Ραμαζανιού, του Πάσχα και των Χριστουγέννων από τις μουσουλμάνες. Η
γιορτή της Ορθοδοξίας για πολλές συμμετέχουσες από την Ανατολική
Ευρώπη, κ.λπ. ή άλλες θρησκευτικές ή πολιτιστικές εορτές, ώστε να μην
αποτελεί παράγοντα διακρίσεων και να διευκολύνει την πλήρη αξιοποίηση
των συνεδριών και των δραστηριοτήτων για όλους τις συμμετέχουσες.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΈΠΤΕΣ
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Η διεξαγωγή δραστηριοτήτων εκτός της αίθουσας διδασκαλίας
εμπλουτίζει σημαντικά το περιεχόμενο της κατάρτισης. Εκπληρώνουν
μια πολλαπλή λειτουργία: ενθαρρύνουν τη συνύπαρξη σε άλλα
πλαίσια, ενισχύουν τη συνοχή της ομάδας, χρησιμεύουν ως σημείο
αναφοράς για την εφαρμογή στην πράξη των όσων έχουν καλυφθεί
στις συνεδρίες στο πραγματικό περιβάλλον, κ.λπ. Επίσης, καθιστούν
δυνατή την πρακτική γνώση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα απαραίτητη
και εμπλουτιστική όταν το άτομο προέρχεται από άλλη χώρα. 



Είναι σημαντικό η επικοινωνία στην ομάδα να είναι ρευστή και θετική, για την
οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες εκτιμήσεις:
- Ο διαμεσολαβητής θα εκφράζεται με σαφήνεια, αποφεύγοντας την
υπερβολική παρέμβαση και ακούγοντας με ενδιαφέρον.
- Ο διαμεσολαβητής θα είναι επίσης προσεκτικός στην ανατροφοδότηση της
ομάδας για να βεβαιωθεί ότι η κατανόηση του περιεχομένου ήταν σωστή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΊ  ΚΑΙ  ΓΛΩΣΣΙΚΟΊ  ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ
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Από την άλλη πλευρά, η πρόσκληση επαγγελματιών στην τάξη για να
ασχοληθούν με ένα συγκεκριμένο θέμα μπορεί επίσης να βοηθήσει την
ομάδα να διευρύνει τους ορίζοντές της. Σε αυτή την περίπτωση, είναι βολικό
ο συντονιστής να συνοδεύει αυτές τις συνεδρίες, ώστε να μην υπάρχει
απότομη διακοπή, η ομάδα να συνεχίζει αρμονικά και να μην χάνει τον
συντονιστή ως φιγούρα αναφοράς.
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Η ενθάρρυνση της γνώσης και της τελειοποίησης της γλώσσας της χώρας
υποδοχής, ως εργαλείου ένταξης και επικοινωνίας και ως κοινής γλώσσας
στις συνόδους, δεν πρέπει να μειώνει την αξία των γλωσσών ή των διαλέκτων
καταγωγής, δεδομένου ότι αποτελούν μέρος της ταυτότητας. Η αλλαγή ή η
προσαρμογή της γλώσσας μπορεί να είναι συναισθηματικά φορτισμένη και
είναι μια προσπάθεια που πρέπει να εκτιμάται.

Δεν θα είναι όλες οι συμμετέχουσες αγγλόφωνες και, ακόμη και αν είναι, θα
χρησιμοποιούν μια ποικιλία ιδιωματισμών και διαλέκτων. Επιπλέον, ο
σεβασμός των εκπαιδευτικών επιπέδων μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο
ή λιγότερο επεξεργασμένα επίπεδα γλώσσας, μεγαλύτερα επίπεδα αφαίρεσης
μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερο ή λιγότερο επεξεργασμένα επίπεδα
γλώσσας, μεγαλύτερη ικανότητα για αφαίρεση ή για χειρισμό "του
συγκεκριμένου".
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Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οικογενειακές υποχρεώσεις και οι
υποχρεώσεις φροντίδας των μεταναστριών συμμετεχουσών σας.
Σχεδιάστε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα με βάση μια προσεκτική
αξιολόγηση των αναγκών.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα πιθανά γλωσσικά εμπόδια. Δεν θα είναι
όλοι οι συμμετέχουσες αγγλόφωνες, οπότε προσπαθήστε να βρείτε μια
κοινή γλώσσα από την αρχή του προγράμματος.

Προσέξτε τη συναισθηματική ευημερία των συμμετεχουσών σας και
ελέγξτε τες σε τακτική βάση.

Είναι σκόπιμο να αξιολογούνται αυτές οι πτυχές προκειμένου να επιλέγονται
η δυναμική και οι ασκήσεις και να δημιουργείται μια κοινή δέσμευση για το
πώς θα προχωρούν οι μαθητές με γλωσσικές ή γραπτές δυσκολίες: υπομονή
και σεβασμός, διόρθωση και επεξήγηση λέξεων και λόγων, συνεργασία με
συναδέλφους με περισσότερες δυσκολίες, εθελοντές για ενδεχόμενες
μεταφράσεις. Είναι σημαντικό να αναφερθούν ρητά τυχόν επικοινωνιακά
προβλήματα, ώστε η εκπαίδευση να ακολουθήσει τη βέλτιστη πορεία και να
εκπληρώσει τους στόχους της. Μην ξεχνάτε ότι όταν το θέμα είναι πολύ
προσωπικό ή όταν εμπλέκονται συναισθήματα, δεν είναι πάντα δυνατό να
χρησιμοποιείτε με ευχέρεια μια γλώσσα που δεν είναι η γλώσσα καταγωγής, η
οποία θα είναι αυτή με την οποία συνδέονται ευκολότερα τα συναισθήματα. 

Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα όσα
εκφράζονται προφορικά κατά τη διάρκεια των συνεδριών γίνονται σαφώς
κατανοητά από όλους και να γίνονται οι σχετικές διευκρινίσεις. Παρομοίως,
όταν πρόκειται για γραπτό λόγο, μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες από την
πλευρά των συμμετεχουσών που δεν κατέχουν πλήρως το αγγλικό αλφάβητο
ή άλλων που δεν είναι καν εγγράματες.

ΓΡΗΓΟΡΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



CHAPTER IV

Στην περίπτωση των μεταναστριών που αντιμετωπίζουν τραυματικές
εμπειρίες, για παράδειγμα από το περιβάλλον της πατρίδας τους ή τη φυγή
τους, η επίτευξη της αίσθησης της κοινότητας μπορεί να είναι ακόμη πιο
δύσκολη. Πολλές μετανάστριες αντιμετωπίζουν την απώλεια της
εμπιστοσύνης προς τους άλλους ανθρώπους. Μερικές φορές χάνουν την
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ή στον θεό τους. Η εμπιστοσύνη είναι
απαραίτητη όταν πρόκειται για το αίσθημα σύνδεσης με τους άλλους, οπότε
είναι σημαντικό να αρχίσετε να οικοδομείτε ξανά αυτή την εμπιστοσύνη -
ακόμη και αν αυτό γίνεται μόνο σε κάποιο βαθμό. 

Η αίσθηση του ανήκειν είναι δύσκολο να μετρηθεί και μπορεί να είναι
περίπλοκο να οριστεί, ιδίως στην περίπτωση των ομάδων μεταναστών. Οι
συμμετέχουσες μετανάστριες συχνά περιγράφουν ότι βρίσκονται σε
"αδιέξοδο" - υπάρχει η επιθυμία να ανήκουν στη νέα κοινότητα υποδοχής,
αλλά και να ανήκουν στην εθνοπολιτισμική τους ομάδα. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα
κατάρτισης είναι πολύ σημαντική
για μια θετική εμπειρία και μια
επιτυχή έκβαση του
προγράμματος κατάρτισης. Για
παράδειγμα, μια ισχυρή αίσθηση
του ανήκειν συνδέεται με
μειωμένη απουσία και αυξημένα
κίνητρα των συμμετεχόντων.
Ταυτόχρονα, το αίσθημα σύνδεσης
με την ομάδα μπορεί να συμβάλει 

SENSE OF COMMUNITY AND BELONGING 
WITHIN THE GROUP
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στην αίσθηση του ανήκειν σε μεγαλύτερο βαθμό - δίνοντας στις
συμμετέχουσες τα εργαλεία για να εκφράσουν τον εαυτό τους, τους στόχους
και τις ανάγκες τους και τη δυνατότητα να συνδεθούν με νέους ανθρώπους. 



Πολλές συμμετέχουσες μπορεί να αντιμετωπίσουν όρια ή εμπόδια κατά την
είσοδο σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Μπορεί να αντιμετωπίζουν
συναισθήματα ανασφάλειας ή να φοβούνται τις αλλαγές στη ζωή τους. Είναι
σημαντικό να γίνεται προσωπική πρόσληψη με κάθε συμμετέχουσα, είτε δια
ζώσης είτε μέσω τηλεφώνου. Την εβδομάδα πριν από την πρώτη εκπαίδευση,
υπενθυμίστε στις συμμετέχουσες και αφήστε τις να επιβεβαιώσουν ότι θα
είναι εκεί την πρώτη εκπαίδευση. Εάν η συμμετέχουσα έχει εκπαιδευτή ή
άτομο επικοινωνίας στο δήμο ή σε άλλο οργανισμό, εμπλέξτε και αυτόν σε
αυτό, ώστε να υπάρχει ενθάρρυνση για να συμμετάσχει στην κατάρτιση από
την αρχή.

Η  ΣΗΜΑΣΊΑ  ΜΙΑΣ  ΚΑΛΉΣ  ΑΡΧΉΣ

Για να μπορέσετε να εφαρμόσετε
ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, η
έναρξη των εκπαιδεύσεων είναι το
κλειδί. Αυτή είναι η στιγμή που η
ομάδα αρχίζει να συνδέεται με
τον εκπαιδευτή και μεταξύ τους
και που διαμορφώνονται οι
πρώτες σχέσεις μεταξύ των
συμμετεχουσών. Θα συνεχίσετε να
το κάνετε αυτό και κατά τη
διάρκεια των επόμενων
εκπαιδεύσεων, γι' αυτό
αντιμετωπίστε κάθε εκπαίδευση
με την ίδια προσοχή και ενέργεια. 
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ΑΦΉΝΕΤΕ  ΠΆΝΤΑ  ΤΗΝ  ΠΡΩ�ΤΗ  ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ  ΝΑ
ΠΕΡΆΣΕΙ

Ακόμη και αν η προσέλευση θα είναι μικρή, μην αλλάξετε την ημερομηνία
έναρξης της κατάρτισης. Μπορείτε να αναβάλλετε το περιεχόμενο της
πραγματικής έναρξης, αν χρειαστεί, αλλά είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες
που θα παρακολουθήσουν την κατάρτιση να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και
σεβαστοί. Μην δίνετε έμφαση στο (μικρό) μέγεθος της ομάδας, αλλά τονίστε
το γεγονός ότι οι συμμετέχουσες πήραν την πρωτοβουλία να έρθουν. 



Εάν εκείνες ακυρώσουν μέσω μηνύματος, καλέστε τις στο τηλέφωνό τους για
να κάνετε μια προσωπική συζήτηση και να τις παροτρύνετε να έρθουν στην
επόμενη εκπαίδευση. Είναι σημαντικό οι συμμετέχουσες να αισθάνονται ότι η
παρουσία τους είναι σημαντική και επιθυμητή. Ποτέ μην αγνοείτε ένα μήνυμα
ακύρωσης. Εάν δεν εμφανιστούν, τηλεφωνήστε τους επίσης, για να τις
ενημερώσετε ότι λείπουν στην ομάδα τους. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης κατάρτισης, είναι σημαντικό να συμφωνήσουν
οι συμμετέχουσες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αμοιβαία συμφωνία μεταξύ
των συμμετεχουσών και του συντονιστή ή/και του εκπαιδευτή που βασίζεται
στην εμπιστοσύνη και τη δέσμευση. Κάτι τέτοιο βελτιώνει τη δέσμευση των
συμμετεχουσών, επειδή γνωρίζουν ότι αναμένεται να συμμετάσχουν και να
συμμετέχουν ενεργά. Συμβάλλει επίσης στην εμπιστοσύνη προς τον
εκπαιδευτή, επειδή ο εκπαιδευτής κάνει το ίδιο: δεσμεύομαι απέναντί σας και
απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα. 
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ΣΥΜΒΌΛΑΙΑ :  ΠΡΟΣΔΟΚΊΕΣ ,  ΣΤΌΧΟΙ  ΚΑΙ  ΔΈΣΜΕΥΣΗ



Ένα σημαντικό μέρος είναι να συζητηθούν οι προσδοκίες και ο λόγος για
το πρόγραμμα κατάρτισης, καθώς και ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουν
οι συμμετέχουσες. Μπορείτε να συζητήσετε ερωτήσεις όπως "τι
περιμένετε να κερδίσετε από αυτή την εμπειρία", "τι κοινό έχουμε όλοι
μας", "τι θα συνεισφέρετε σε αυτό το πρόγραμμα". Φροντίστε επίσης να
διαχειριστείτε τις προσδοκίες: τι θα γίνει και τι θα επιτευχθεί σε αυτό το
πρόγραμμα και τι είναι εκτός των δυνατοτήτων μας. 

Εξηγήστε το πρόγραμμα, τον προγραμματισμό και τα διάφορα βήματα
που θα ακολουθηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Είναι σημαντικό
να δώσετε στις συμμετέχουσες σαφήνεια και να είστε διαφανείς

Η σύμβαση μπορεί να αποτελείται από διάφορα στοιχεία:
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Ο εκπαιδευτής ή/και ο συντονιστής, καθώς και οι συμμετέχουσες, θα
πρέπει να ενθαρρύνονται να μοιραστούν κάτι προσωπικό για να
δημιουργηθεί ένα επίπεδο εμπιστοσύνης. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με
διάφορες δραστηριότητες, όπως δραστηριότητες συσχέτισης με τη χρήση
καρτών με εικόνες ή τη δραστηριότητα της τσάντας από το Εγχειρίδιο
WINGS. 
Μοιραστείτε το πρωτόκολλο
ασφαλείας. Συζητήστε τους
κανόνες του χώρου (θα μπορούσε
να είναι να κλείνετε τα τηλέφωνα,
να έρχεστε 5 λεπτά νωρίτερα, να
βοηθάτε όλοι μαζί στο στρώσιμο
των τραπεζιών και των καρεκλών
κ.λπ.), αλλά και κανόνες
επικοινωνίας σχετικά με το πώς να
συμπεριφέρονται η μια στην άλλη
και στον εκπαιδευτή, να ακούν, να
συμπεριφέρονται η μια στην άλλη
με σεβασμό κ.λπ. Αυτοί οι κανόνες
και οι αξίες μπορεί να είναι
διαφορετικοί για κάθε οργανισμό ή
εκπαίδευση, αλλά είναι σημαντικό
να συζητηθούν από την αρχή. 



Τέλος, συνιστάται η χρήση, για παράδειγμα, μιας συμφωνίας συμμετοχής.
Σε αυτή τη συμφωνία μπορείτε να επαναλάβετε τις προσδοκίες, τον
προγραμματισμό και τις κατευθυντήριες γραμμές. Τόσο ο εκπαιδευτής
όσο και ο συντονιστής υπογράφουν μία τέτοια συμφωνία. Η υπογραφή
ενός συμβολαίου, ακόμη και μη δεσμευτικού, θα συμβάλει στη δέσμευση
της συμμετέχουσας. 

Ειδικά κατά την πρώτη ή τη δεύτερη
εκπαίδευση, αφήστε τις
συμμετέχουσες να γνωριστούν σε
μικρότερες ομάδες. Αυτό θα συμβάλει
σε μια θετική ατμόσφαιρα και θα
επιτρέψει σε εκείνες να ξεπεράσουν τα
πρώτα εμπόδια. Βρείτε μια
δραστηριότητα ή ένα παιχνίδι που να
δίνει στις συμμετέχουσες ένα δέλεαρ
για να ξεκινήσουν μια συζήτηση, ώστε
να μην χρειάζεται να το κάνουν μόνες
τους. Αφού τα ντουέτα έχουν μιλήσει
μεταξύ τους και τις επαναφέρετε όλες
στην ομάδα, αφήστε τες να μιλήσουν
για την συνομιλήτρια τους αντί για τον
εαυτό τους. Αυτό συμβάλλει στο να
θυμηθούν ενδιαφέρουσες
λεπτομέρειες για το άλλο άτομο, αλλά
και δίνει στις συμμετέχουσες μια
αίσθηση εγγύτητας και δεσίματος: οι
άλλοι τους γνωρίζουν ήδη λίγο. 

ΓΝΩΡΙΜΊΑ  ΜΕΤΑΞΎ  ΜΑΣ
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Ορισμένες συμμετέχουσες μπορεί να νιώθουν ανασφάλεια να μιλήσουν σε
μια μεγάλη ομάδα, είτε λόγω του γλωσσικού τους επιπέδου είτε για άλλους
λόγους. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες ή παιχνίδια για να γνωριστείτε
μεταξύ σας σε ένα άνετο περιβάλλον. Αφήστε τις συμμετέχουσες να κάνουν
αυτές τις δραστηριότητες σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων. 



ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΟΜΆΔΑΣ  ΕΝΕΡΓΉΣ  ΚΑΙ
ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΗΣ

Ειδικά αν συναντιέστε μία φορά την εβδομάδα, είναι σημαντικό να κρατάτε
τις συμμετέχουσες ενεργές και να συμμετέχουν στην εκπαίδευση κατά τη
διάρκεια της υπόλοιπης εβδομάδας. Ένας από τους πιο εύκολους και
αποτελεσματικούς τρόπους είναι να δημιουργήσετε μια ομάδα WhatsApp. Οι
περισσότερες συμμετέχουσες θα έχουν smartphone και η επικοινωνία μέσω
κειμένου είναι συχνά εύκολη, γρήγορη και εύκολα μεταφράσιμη. Ο
συντονιστής ή ο εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα WhatsApp.
Προσθέστε όλες τις συμμετέχουσες και καλωσορίστε τες με το όνομά τους. Με
αυτόν τον τρόπο, όλες θα γνωρίζουν ποιος είναι ποιος καιθα αισθάνονται
ευπρόσδεκτες. Η ομάδα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για πρακτικούς
λόγους, όπως υπενθυμίσεις για την αυτόνομη μάθηση ή μια πιθανή αλλαγή
στην τοποθεσία ή την ώρα της κατάρτισης. Θα πρέπει επίσης να
υπενθυμίζετε στις συμμετέχουσες την επερχόμενη κατάρτιση, κατά
προτίμηση την προηγούμενη ημέρα. Είναι καλή ιδέα να διεγείρετε τη
δραστηριότητα σε αυτή την ομάδα. 

Μπορείτε να μοιραστείτε πρακτικές τοπικές συμβουλές (εκπτώσεις,
δραστηριότητες για παιδιά, μαθήματα γλώσσας κ.λπ.) και συχνά οι
συμμετέχουσες θα το κάνουν επίσης. Να απαντάτε πάντα στα μηνύματα ως
συντονιστής ή εκπαιδευτής, για να συμβάλλετε στο δέσιμο της ομάδας και να
δώσετε στις συμμετέχουσες την αίσθηση ότι τις ακούτε. Δώστε επίσης
προσοχή σε σημαντικά γεγονότα όπως το Ραμαζάνι ή άλλες πολιτιστικές/
θρησκευτικές γιορτές. 41



ΕΚΔΉΛΩΣΗ  ΛΉΞΗΣ
Η εκδήλωση λήξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος είναι εξίσου
σημαντική με την έναρξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελικής συνάντησης,
μπορείτε πραγματικά να θέσετε τις συμμετέχουσες στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος. Μπορείτε να οργανώσετε αυτή τη συνάντηση στον χώρο της
κατάρτισης, αλλά είναι επίσης θετικό να την οργανώσετε σε άλλο χώρο, όπως
ένα ωραίο καφέ ή ακόμη και σε άλλη αίθουσα του χώρου της κατάρτισης.
Αυτό γίνεται ακριβώς για να δώσετε σε αυτή τη συνάντηση κάποιο επιπλέον
βάρος και να προσθέσετε κάτι εορταστικό. Οργανώστε να έχετε ποτά και κάτι
να φάτε ή μπορείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να ετοιμάσουν κάτι
από την τοπική τους κουζίνα και να το φέρουν. Εάν υπάρχει αρκετός χώρος,
μπορείτε να πείτε στις συμμετέχουσες να φέρουν την οικογένεια ή τους
φίλους τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της

εκδήλωσης, οι
συμμετέχουσες θα λάβουν
το πιστοποιητικό τους. Αυτό
θα υπογράφεται τόσο από
την συμμετέχουσα όσο και
από έναν συντονιστή ή τον
διευθυντή του οργανισμού
σας. Ζητήστε από τον
εκπαιδευτή/συντονιστή να
προετοιμάσει μια σύντομη
προσωπική ιστορία για κάθε
συμμετέχουσα - για 

παράδειγμα για τα προσόντα, την ανάπτυξη ή την εξέλιξή του. Επίσης, δώστε
χώρο στις συμμετέχουσες να μιλήσουν για την εμπειρία τους ή τα σχέδιά
τους. 

Η διοργάνωση κάτι εορταστικού και θετικού, θα συμβάλει στην αίσθηση των
συμμετεχουσών ότι έχουν πραγματικά πετύχει κάτι, ότι είναι σημαντικές και
ότι αποτελούν μέρος ενός νέου δικτύου. 
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ΜΕΤΆ  ΤΗΝ  ΠΕΡΊΘΑΛΨΗ
Ένα σημαντικό μέρος των ομαδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι ότι
οι συμμετέχουσες που μπορεί να έχουν μικρά κοινωνικά και επαγγελματικά
δίκτυα, αναπτύσσουν το δίκτυό τους και δημιουργούν πολύτιμες συνδέσεις.
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το δίκτυο. Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης πιστοποίησης ή κατά τη διάρκεια μιας τελικής συζήτησης με
τις συμμετέχουσες, παρακολουθήστε ποια είναι τα επόμενα βήματά τους και
αν ο οργανισμός σας μπορεί να διαδραματίσει ρόλο σε αυτό. Για παράδειγμα,
μπορεί να υπάρχουν προγράμματα παρακολούθησης στα οποία μπορεί να
εγγραφεί η συμμετέχουσα ή μπορείτε να τις παραπέμψετε σε άλλους
οργανισμούς, αν έχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις ή ανάγκες. Οι
συμμετέχουσες θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν με εσάς και τις
συναδέλφους τους μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης. Κρατήστε τις
ομάδες WhatsApp ζωντανές και προσκαλέστε τις πρώην συμμετέχουσες σε
νέες εκπαιδεύσεις ή εκδηλώσεις. 

Η καλή έναρξη του προγράμματος είναι μία από τις σημαντικότερες
πτυχές της επιτυχούς έκβασης των εκπαιδεύσεων. Δώστε μεγάλη
προσοχή στο εναρκτήριο λάκτισμα και στην πρώτη εκπαίδευση. Τότε
είναι που η ομάδα αρχίζει να δένεται και να δεσμεύεται για το
πρόγραμμα. 
Δώστε έμφαση στη σύναψη συμβάσεων με τις συμμετέχουσες.

Ξεπεράστε τα πρώτα εμπόδια με δραστηριότητες και παιχνίδια για να
γνωριστείτε μεταξύ σας.
Διατηρήστε την ομάδα ενεργή εκτός των εκπαιδεύσεων.
Βάλτε ενέργεια στη διοργάνωση μιας εορταστικής εκδήλωσης λήξης
όπου οι συμμετέχουσες θα παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους.
Επενδύστε στη μετέπειτα διαχείριση και στη διατήρηση του δικτύου
ζωντανού μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



ΚΕΦΆΛΑΙΟ  V
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ  ΚΑΙ  ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια του W-LAP οι μετανάστριες είχαν την ευκαιρία να
διηγηθούν τις ιστορίες τους, τις εμπειρίες τους, τις απόψεις τους. Αυτό
επέτρεψε επίσης στους εκπαιδευτές και τις εκπαιδεύτριες να λάβουν
ανατροφοδότηση σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης, η οποία είναι
ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση του περιεχομένου και του υλικού που
παρουσιάστηκε, και να προβληματιστούν συλλογικά σχετικά με την εμπειρία. 

Η  ΣΗΜΑΣΊΑ  ΤΗΣ  ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΝΑ  ΖΗΤΆΤΕ
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗ
Η ανατροφοδότηση αποτελεί ζωτικό μέρος των δεξιοτήτων κάθε δασκάλου
και εκπαιδευτικού: όχι μόνο η παροχή ανατροφοδότησης στις συμμετέχουσες
σε ένα μάθημα ή πρόγραμμα κατάρτισης, αλλά και η λήψη της είναι
απαραίτητη για την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών εντός της
ομάδας. 
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·Η ανατροφοδότηση συνίσταται στην ενεργή ακρόαση, στο να
αφιερώνεις χρόνο για να αναλύσεις και να σκεφτείς την καλύτερη δυνατή
λύση για να βελτιώσεις τον εαυτό σου και την ομάδα στην οποία ανήκεις. 
·Η εποικοδομητική ανατροφοδότηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη
δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος, την αύξηση της συμμετοχής
και της αίσθησης του ανήκειν σε μια ομάδα συμμετεχόντων,
·Επηρεάζει θετικά την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των
συμμετεχουσών, καθώς δημιουργεί μια σαφή εικόνα και αυξάνει τη
διαφάνεια.
·Η ανατροφοδότηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση και τη
μάθηση, βοηθώντας στην ταχύτερη υιοθέτηση νέων γνώσεων και στην
αποφυγή επαναλαμβανόμενων λαθών.
·Η εποικοδομητική ανατροφοδότηση, εκ μέρους του εκπαιδευτικού,
δείχνει ενδιαφέρον για τις απόψεις και τις εμπειρίες των συμμετεχουσών.
Τις παρακινεί, προάγει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Ο καλύτερος τρόπος για να ζητήσετε ανατροφοδότηση από τις
συμμετέχουσες σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σίγουρα η διενέργεια
συνεντεύξεων, με τη συμμετοχή τους ατομικά ή, ακόμη καλύτερα, σε ομάδες.
Το W-LAP μπορεί να θεωρηθεί ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάρτισης,
επειδή περιλάμβανε συνεδρίες προβληματισμού, οι οποίες ήταν χρήσιμες για
τη συλλογή των εμπειριών και των προοπτικών των συμμετεχουσών.
Επομένως, αφιερώστε λίγο χρόνο και στο τέλος του κύκλου μαθημάτων για να
αναστοχαστείτε από κοινού τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν μέχρι
τώρα. 45



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉΣ
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗΣ

Για μια επιτυχημένη συνέντευξη είναι σημαντικό να προσέλθετε
προετοιμασμένοι για τη συνάντηση. Προετοιμάστε εκ των προτέρων έναν
κατάλογο ερωτήσεων και θεμάτων που καλύπτουν τους τομείς που σας
ενδιαφέρουν, τόσο σε σχέση με το πρόγραμμα κατάρτισης ή το μάθημα που
μόλις πραγματοποιήσατε (περιεχόμενο, μορφή, υλικό κ.λπ.) όσο και από την
άποψη των προσωπικών εμπειριών των συμμετεχουσών. 

Θυμηθείτε, ωστόσο, να διατηρήσετε κάποια ευελιξία στις ερωτήσεις που
σχεδιάζετε να κάνετε στις συμμετέχουσες, καθώς κατά τη διάρκεια της ίδιας
της συνέντευξης ορισμένες ερωτήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε συζητήσεις
και νέες ερωτήσεις που δεν είχατε προβλέψει εκ των προτέρων. 

At this stage, preparation also relates to the interview participants: it is indeed
useful to anticipate for them - perhaps in the previous session - the structure
of what they will have to face during the interview, presented perhaps as a
moment of collective reflection and exchange, a moment when they can
express their opinion and bring ideas.
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Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να καθοδηγήσετε τη συζήτηση και να
λάβετε πληροφορίες, μέσω μιας έξυπνης και κατάλληλης χρήσης των
ερωτήσεων. 
Ορισμένες προτάσεις που προέκυψαν από την εμπειρία του W-LAP
περιλαμβάνουν τα εξής: 
- Αποφύγετε τις ερωτήσεις που είναι πολύ καθοδηγητικές ή
σχεδιασμένες για προκαθορισμένες απαντήσεις, οι οποίες δεν αφήνουν
περιθώρια στις συμμετέχουσες να εκφράσουν αυτό που πραγματικά
σκέφτονται. Επομένως, θα ήταν καλύτερο να αφήσετε κατά μέρος τις
ερωτήσεις "ναι/όχι" και να χρησιμοποιήσετε ερωτήσεις που αφήνουν την
ερωτώμενη ελεύθερη να διαμορφώσει την κατεύθυνση της συνέντευξης, αντί
να ακολουθούν μια άκαμπτη δομή που προτείνεται από την συνεντεύκτρια.
-   Προτιμήστε τη χρήση ενός μοτίβου ευρέων, γενικών ερωτήσεων στην
αρχή της συνέντευξης και στη συνέχεια επικεντρωθείτε σε
συγκεκριμένες ερωτήσεις που απαιτούν πιο σύντομες απαντήσεις. 

ΑΝΆΠΤΥΞΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩ�Ν
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Η  ΤΈΧΝΗ  ΤΗΣ  ΑΚΡΌΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΑΝΑΦΟΡΆΣ

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων,
είναι σημαντικό να έχει κανείς
επίγνωση των δικών του φίλτρων
και της επιλεκτικής αντίληψης
λόγω προκαταλήψεων και
στερεοτύπων, τα οποία μπορεί να
εμποδίζουν τη σαφή και ανόθευτη
λήψη πληροφοριών.

Οι προκαταλήψεις στις
συνεντεύξεις μπορούν να
ελαχιστοποιηθούν εάν κάποιος
γνωρίζει πώς να τις χειρίζεται.
Θέτοντας τις ερωτήσεις σας τη σωστή
στιγμή και έχοντας επίγνωση και
εστίαση στις πηγές προκατάληψης,
μπορείτε να αποκτήσετε τις πιο
αληθινές προοπτικές των
συνεντευξιαζόμενων και να
διασφαλίσετε ότι η συνέντευξη που θα
προκύψει θα ανταποκρίνεται στα
υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Η
εμπειρία του W-LAP δείχνει ότι πρέπει
να καταβληθούν προσπάθειες για να
παραμείνει κανείς αντικειμενικός και
να ελαχιστοποιήσει την προκατάληψη
καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
των συνεντεύξεων. Επιπλέον, για
λόγους διαφάνειας, αναφέρετε τις
προσπάθειες που καταβλήθηκαν για
την αποφυγή μεροληψίας κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης των
ερωτήσεων, καθώς και κατά την
ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων.
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·Σκεφτείτε αμέσως τι προέκυψε κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης,
·Βάλτε τις συμμετέχουσες να
αλληλεπιδράσουν περαιτέρω μεταξύ τους,
·Βρείτε πολλαπλές προοπτικές για κάθε
συνέντευξη,
·Επισημάνετε τις βασικές πληροφορίες της
συνεδρίας,
·Κάντε μια συνολική συνεδρία σύνθεσης
σύντομη και αποτελεσματική.

Τα debriefs είναι ένας πολύ καλός τρόπος για
να:

ΚΑΤΆ  ΤΗ  ΔΙΆΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ
Κάντε μια περίληψη των όσων προέκυψαν κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων, τονίζοντας ίσως τα "αδύνατα σημεία" και τις θετικές πτυχές. 

Επανεξετάστε τα πιο σημαντικά στοιχεία ξεχωριστά, επιτρέποντας σε
εκείνες να σκεφτούν ιδέες και στη συνέχεια να συζητήσουν. Για
παράδειγμα, επικεντρωθείτε στην σκέψη για την εύρεση λύσεων σχετικά με
τις αδυναμίες για πέντε λεπτά και στη συνέχεια συζητήστε τις για άλλα πέντε
λεπτά. Ομαδοποιήστε παρόμοιες ιδέες μαζί: αυτό θα επιτρέψει την ανάδειξη
τάσεων. 

ΜΕΤΆ  ΤΗΝ  ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ

Μοιραστείτε ό,τι προέκυψε. Αυτό θα δώσει στις συμμετέχουσες την
ευκαιρία να αποκτήσουν μια ευρεία εικόνα των βασικών συμπερασμάτων.

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ
Ο απολογισμός είναι ο χρόνος που αφιερώνετε μετά από μια συνέντευξη για
να προβληματιστείτε σχετικά και να ενθαρρύνετε τη μάθηση και τις
συνδέσεις.

Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ως ένα κατέβασμα όλων των πληροφοριών που
μόλις μάθατε. Ο απολογισμός είναι η ιδανική στιγμή για να αναλογιστείτε τι
συνέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να συγκεντρώσετε πολλά μυαλά:
είναι μια συνεδρία σύνθεσης σε μέγεθος ψήγματος.
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Ενσωμάτωση και ενδυνάμωση των μεταναστριών στις αντίστοιχες χώρες, 

·Υφιστάμενη κατάσταση (>πριν από το έργο) της διδασκαλίας και της
κατάρτισης σχετικά με την ένταξη και την ενδυνάμωση των μεταναστριών,

·Ο ρόλος και η σημασία της διδασκαλίας και της κατάρτισης στην ένταξη
και την ενδυνάμωση των μεταναστριών,

·Εμπόδια στη βελτίωση της διδασκαλίας και της κατάρτισης,

·Δυνατά και αδύνατα σημεία του W-LAP,

·Τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν με σκοπό την κατάρτιση ενός
αποτελεσματικού ερωτηματολογίου που θα απευθυνόταν στα εργαστήρια
με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων με τις συμμετέχουσες, θα είναι πολύ
χρήσιμο για την ανάλυση των πληροφοριών να συλλέγετε τις απαντήσεις με
έναν τακτικό και σχηματικό τρόπο. 

Από το σύνολο της εμπειρίας του έργου και ειδικότερα από την εφαρμογή του
W-LAP, συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με:

ΣΥΛΛΟΓΉ  ΚΑΙ  ΑΝΆΛΥΣΗ  ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
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Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή δεδομένων περιλάμβανε:

a)   Ποσοτικοί δείκτες: βαθμολογία από το 1 (χαμηλή) έως το 5 (υψηλή).
b) Ποιοτικοί δείκτες: περιλαμβάνουν παραγράφους με σημειώσεις των
συνεντευκτών.
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Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, η χρήση εικόνων ή/και
φωτογραφιών μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα πιθανά
γλωσσικά εμπόδια και να γίνει η συνεδρία πιο δυναμική.

Η χρήση ενός πίνακα κατά τη φάση της ενημέρωσης θα μπορούσε να
είναι πολύ χρήσιμη. Αυτό θα σας επιτρέψει να αποτυπώσετε οπτικά
τα βασικά στοιχεία και να διεξάγετε πιο δυναμικά τη φάση του
συλλογικού προβληματισμού.

ΓΡΗΓΟΡΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



ΚΕΦΆΛΑΙΟ  VI
ΕΡΓΑΛΕΊΑ  ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΎ

Ο αναστοχασμός είναι απαραίτητος για τη μάθηση και την ανάπτυξη της
γνώσης. Ο αναστοχασμός μπορεί να οριστεί ως "η ενεργός, επίμονη και
προσεκτική εξέταση οποιασδήποτε πεποίθησης ή υποτιθέμενης μορφής
γνώσης υπό το πρίσμα των λόγων που την υποστηρίζουν και του περαιτέρω
συμπεράσματος στο οποίο τείνει"[1] . 

Η θεωρία της βιωματικής μάθησης, η οποία αναπτύχθηκε από τον Kolb[2][3]
, προτείνει ότι ο αναστοχασμός αποτελεί μέρος της κυκλικής μαθησιακής
διαδικασίας α) της εφαρμογής της θεωρητικής γνώσης σε πρακτικές
καταστάσεις (επαναπροσδιορισμός πλαισίου, βήματα της Συγκεκριμένης
Εμπειρίας και του Ενεργού Πειραματισμού) και β) της δημιουργίας νέας
κατανόησης από τις πρακτικές εμπειρίες μέσω της γενίκευσης
(αποσυμπεριφορά πλαισίου, βήματα της Αναστοχαστικής Παρατήρησης και
της Αφηρημένης Εννοιολόγησης).

Όταν οι μαθητές προβληματίζονται σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ
θεωρητικών γνώσεων και συγκεκριμένων μαθησιακών εμπειριών,
αναπτύσσεται μια βαθύτερη κατανόηση.[4] Ωστόσο, ο αναστοχασμός δεν
αμφισβητεί μόνο τη μαθησιακή εμπειρία και τη γνώση, αλλά έχει επιρροή
πέρα από τη νόηση[5] . Κάνει επίσης τους εκπαιδευόμενους να εντοπίζουν
τις προσωπικές τους υποθέσεις, να αμφισβητούν τις φιλοσοφίες τους[6][7] ,
και αναπτύσσουν επίγνωση των λόγων πίσω από τις αντιλήψεις, τα
συναισθήματα και τις πράξεις τους[8] .

[1] Dewey, J (1933) Πώς σκεφτόμαστε: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. Σικάγο, IL:
Henry Regnery Co.
[2] Kolb, D (1984) Βιωματική μάθηση: Kolb: Η εμπειρία ως πηγή μάθησης και ανάπτυξης. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
[3] Kolb, D (2015) Βιωματική μάθηση: Kolb: Η εμπειρία ως πηγή μάθησης και ανάπτυξης. Upper Saddle River, NJ: Pearson
Education.
[4] Ghanizadeh, A (2017) Η αλληλεπίδραση μεταξύ αναστοχαστικής σκέψης, κριτικής σκέψης, αυτοελέγχου και ακαδημαϊκής
επίδοσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Higher Education 74(1): 101-14.
[5] Cavilla, D (2017) Οι επιδράσεις του αναστοχασμού των φοιτητών στην ακαδημαϊκή απόδοση και τα κίνητρα. SAGE Open 7: 1-
13.
[6] Gibbs, G (1998) Learning by Doing A Guide to Teaching and Learning Methods. Oxford: Oxford Brooks University.
[7] Ursin, J, Paloniemi, S (2019) Οι αντιλήψεις για τη διδασκαλία στην κατασκευή της επαγγελματικής ταυτότητας των
αποφοίτων εκπαιδευτών ενηλίκων. Teacher Development 23(2): 233-48.
[8] Kember, D, MacKay, J, Sinclair, K, et al. (2008) A four-category scheme for coding and assessing the level of reflection in
written work. Assessment and Evaluation in Higher Education 33(4): 369-79.
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Ο Kember[9] πρότεινε ότι υπάρχουν τέσσερα ιεραρχικά επίπεδα
προβληματισμού. Τα επίπεδα αυτά τοποθετούνται σε ένα συνεχές που ξεκινά
από τα περιγραφικά επίπεδα, χωρίς σημαντική σκέψη για το θέμα (συνήθεις
ενέργειες, πρώτο επίπεδο), περνώντας από την "κατανόηση" (δεύτερο
επίπεδο) προς τα πιο κρίσιμα επίπεδα προβληματισμού (εντατικές ενέργειες
συλλογισμού), όταν η υπάρχουσα κατανόηση και οι θεμελιώδεις πεποιθήσεις
αμφισβητούνται ως αποτέλεσμα εννοιολογικών συγκρούσεων. Πιστεύεται ότι
τα επίπεδα του "αναστοχασμού" (τρίτο επίπεδο) και του "κριτικού
αναστοχασμού" (τέταρτο επίπεδο) έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην
ακαδημαϊκή επίδοση και στα κίνητρα των μαθητών[10] . Αυτά τα υψηλότερα
επίπεδα χαρακτηρίζονται από την αλλαγή της εννοιολογικής προοπτικής, την
επίγνωση των λόγων πίσω από τις πράξεις και την κριτική αξιολόγηση των
παραδοχών. Στο άλλο άκρο του συνεχούς, η συνήθης δράση δεν σχετίζεται με
καμία συνειδητή σκέψη ή βαθιά γνωστική επεξεργασία .[11]

Ο αναστοχασμός είναι απαραίτητος για τη μάθηση και την ανάπτυξη της
γνώσης. Μπορεί να οριστεί ως "η ενεργός, επίμονη και προσεκτική εξέταση
οποιασδήποτε πεποίθησης ή υποτιθέμενης μορφής γνώσης υπό το πρίσμα
των λόγων που τη στηρίζουν και του περαιτέρω συμπεράσματος στο οποίο
τείνει". 

Η θεωρία της βιωματικής μάθησης, η οποία αναπτύχθηκε από τον Kolb,
υποδηλώνει ότι ο αναστοχασμός αποτελεί μέρος της κυκλικής μαθησιακής
διαδικασίας (1) της εφαρμογής της θεωρητικής γνώσης σε πρακτικές
καταστάσεις (επαναπροσδιορισμός πλαισίου, βήματα της Συγκεκριμένης
Εμπειρίας και του Ενεργού Πειραματισμού) και (2) της δημιουργίας νέας
κατανόησης από τις πρακτικές εμπειρίες μέσω της γενίκευσης
(αποσυμπεριφορά πλαισίου, βήματα της Αναστοχαστικής Παρατήρησης και
της Αφηρημένης Εννοιολόγησης).

[9] Kember, D, MacKay, J, Sinclair, K, et al. (2008) A four-category scheme for coding and assessing the level of reflection in
written work. Assessment and Evaluation in Higher Education 33(4): 369-79.
[10] Kember, D, MacKay, J, Sinclair, K, et al. (2008) A four-category scheme for coding and assessing the level of reflection in
written work. Assessment and Evaluation in Higher Education 33(4): 369–79.
[11] Ghanizadeh, A (2017) Η αλληλεπίδραση μεταξύ αναστοχαστικής σκέψης, κριτικής σκέψης, αυτοελέγχου και ακαδημαϊκής
επίδοσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Higher Education 74(1): 101-14
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Όταν οι συμμετέχουσες προβληματίζονται σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της
θεωρητικής γνώσης και των συγκεκριμένων μαθησιακών εμπειριών,
αναπτύσσεται μια βαθύτερη κατανόηση. Ωστόσο, ο αναστοχασμός δεν
αμφισβητεί μόνο τις μαθησιακές εμπειρίες και γνώσεις, αλλά έχει επιρροή
πέρα από τη νόηση Κάνει επίσης τους εκπαιδευόμενους να εντοπίζουν τις
προσωπικές τους υποθέσεις, αμφισβητούν τις φιλοσοφίες τους και
αναπτύσσουν επίγνωση των λόγων που κρύβονται πίσω από τις αντιλήψεις,
τα συναισθήματα και τις πράξεις τους. 

Ιδιαίτερα σε αυτόν τον εκπαιδευτικό τομέα, όπου τα πολιτιστικά θέματα και η
προσωπική ανάπτυξη αποτελούν τον πυρήνα της κατάρτισης, ο
προβληματισμός θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε
σχεδιασμού μαθημάτων. Έννοιες όπως η διαπολιτισμική επικοινωνία,
δημιουργούν αυξημένη ανάγκη για συζητήσεις εννοιών και κατασκευών σε
σχέση με τις εμπειρίες και τα πλαίσια αναφοράς των ίδιων των
συμμετεχουσών. Μπορεί να είναι ένας τρόπος αμφισβήτησης των
συστηματικά επιβαλλόμενων ιδεών, κανόνων και δομών εξουσίας, οι οποίες
μπορεί να μην είναι χρήσιμες που τελικά θα οδηγήσουν σε απαντήσεις που
σηματοδοτούν αυτογνωσία και κριτική σκέψη. 
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ΕΠΊΠΕΔΑ  ΚΡΙΤΙΚΟΎ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΎ
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Σε θεωρητικό επίπεδο, ο Kember προτείνει τέσσερα ιεραρχικά επίπεδα
προβληματισμού. Τα επίπεδα αυτά τοποθετούνται σε ένα συνεχές που ξεκινά
από τα περιγραφικά επίπεδα, χωρίς σημαντική σκέψη για το θέμα (συνήθεις
ενέργειες, πρώτο επίπεδο), περνώντας από την "κατανόηση" (δεύτερο
επίπεδο) προς τα πιο κρίσιμα επίπεδα προβληματισμού (εντατικές ενέργειες
συλλογισμού), όταν η υπάρχουσα κατανόηση και οι θεμελιώδεις πεποιθήσεις
αμφισβητούνται ως αποτέλεσμα εννοιολογικών συγκρούσεων. Πιστεύεται ότι
τα επίπεδα του "στοχασμού" (τρίτο επίπεδο) και του "κριτικού στοχασμού"
(τέταρτο επίπεδο) έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στις εκπαιδευτικές
επιδόσεις και στα κίνητρα των συμμετεχόντων. 
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Αυτά τα υψηλότερα επίπεδα χαρακτηρίζονται από την αλλαγή της
εννοιολογικής προοπτικής, την επίγνωση των λόγων πίσω από τις πράξεις
και την κριτική αξιολόγηση των παραδοχών. Στο άλλο άκρο του συνεχούς, η
συνήθης δράση δεν σχετίζεται με καμία συνειδητή σκέψη ή βαθιά γνωστική
επεξεργασία.  Ο αναστοχασμός μπορεί να μην είναι μια αβίαστη, αλλά είναι
σίγουρα μια διαδικασία που ανταμείβει.

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους ο αναστοχασμός θα
μπορούσε να είναι επωφελής για τη μάθηση είναι ότι για να αναστοχαστούν
σωστά οι συμμετέχουσες πρέπει να ασχοληθούν ενεργά με τη μαθησιακή
εμπειρία, το υλικό ή το πρόβλημα και να τα δουν μέσα από διαφορετικούς
φακούς. Επίσης, οι συμμετέχουσες περνούν ουσιαστικό χρόνο σε αυτή τη
διαδικασία ώστε το μάθημα τους να παγιωθεί και να μείνει στη μνήμη τους.



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ  ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
ΑΝΤΑΝΆΚΛΑΣΗΣ  

Σε αυτό το τμήμα μπορούμε να βρούμε συγκεκριμένα εργαλεία που οι
εκπαιδευτές μπορούν να ενσωματώσουν στα μαθήματά τους.
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Στόχος: Να υποστηρίξει την ευκαιρία να συλλάβει κανείς τη γνώση και την
ίδια την κινητικότητα σε όλες τις διαστάσεις της, συμπεριλαμβανομένου του
«μεταγιγνώσκειν» (metacognition) σε ότι αφορά το στυλ μάθησης, των στυλ
σχέσεων και της προσέγγισης της όλης εμπειρίας.
Υλικά: ένα τετράδιο ή ένα κομμάτι χαρτί για κάθε συμμετέχοντα, στυλό
Διάρκεια: μισή ώρα την ημέρα κατά τη διάρκεια της εμπειρίας και λίγες ώρες
ψηφιακής αναδιατύπωσης και μεταφοράς.
Αριθμός συμμετεχόντων: Ατομικά
Οδηγίες: Το μαθησιακό ημερολόγιο παρουσιάζεται και παραδίδεται στις
εκπαιδευόμενες σε έντυπη μορφή.
Προτείνεται να το γεμίζετε καθημερινά, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
μελέτης, "στη στιγμή". Κατά την επιστροφή τους στην πατρίδα, θα το
μεταφέρουν σε ψηφιακή μορφή, συνοδευόμενο από φωτογραφίες και
κάνοντας έτσι πάνω σε όσα γράφονται, έναν περαιτέρω προβληματισμό, εκ
των υστέρων.

Προτάσεις για τον εκπαιδευτή: Προτείνεται στους εκπαιδευτές να τονίσουν τη
σημασία του να επαναφέρουν στο ημερολόγιο, όλες τις πιέσεις που
προέρχονται από αισθητηριακές και συναισθηματικές εμπειρίες, ακούγοντας
τον εαυτό τους σε όλες τις ψυχοσωματικές και πνευματικές διαστάσεις,
γεγονός που θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν καλύτερα την εμπειρία τους,
να την αξιολογήσουν και να καθορίσουν τη γνώση και να την ενσωματώσουν.
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ΑΥΤΟΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΉ  ΙΣΤΟΡΊΑ

Περιγράψτε τουλάχιστον τρεις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τις
αξίες και την κοσμοθεωρία σας.
Αναλύστε τη διαμόρφωση της κοσμοθεωρίας σας μέσα από την πορεία
της ζωής σας, επισημαίνοντας τους ανθρώπους που έπαιξαν σημαντικό
ρόλο σε αυτήν ή τα γεγονότα που είχαν ισχυρό αντίκτυπο.
Αναλογιστείτε πώς άλλαξαν οι πεποιθήσεις και οι αξίες σας κατά τη
διάρκεια της ζωής σας.

Στόχος: Με τη χρήση αυτού του εργαλείου αναστοχασμού, ορίζουμε μια
συγκεκριμένη πτυχή, ή βασικό συστατικό, του εαυτού μας, την κουλτούρα που
αντιπροσωπεύει, πώς αυτό το βασικό συστατικό γίνεται αντιληπτό από
όσους βρίσκονται εντός και εκτός αυτής της κουλτούρας, και πώς οι
ταυτότητές μας συμμορφώνονται ή αποκλίνουν από τις αντιλαμβανόμενες
συμβάσεις αυτής της κουλτούρας. Με την αυτοεθνογραφική ιστορία
διερευνάτε πώς είναι να είσαι εσύ, μια συγκεκριμένη πτυχή του εαυτού σου.
Με άλλα λόγια, πώς αισθάνεσαι και πώς μοιάζει να είσαι κάτοικος μιας ξένης
χώρας.
Υλικά: χαρτί γραφής, στυλό ή μολύβια
Διάρκεια: 1 ώρα
Αριθμός συμμετεχόντων: Ατομικά
Οδηγίες: Γράψτε μια αυτοεθνογραφική ιστορία για το ταξίδι σας σε μια νέα
χώρα ως γυναίκα.

Τι σημαίνει το φύλο για εσάς;

60



ΑΝΤΑΝΆΚΛΑΣΗ  ΣΕ  ΖΕΎΓΗ

Στόχος: Ο αναστοχασμός με άλλους προσφέρει πολλά οφέλη στη διαδικασία
του αναστοχασμού, προσφέροντας διαφορετικές προοπτικές σε παρόμοιες
εμπειρίες. Επιπλέον, ένα πράγμα στο οποίο οι άλλοι μπορεί να είναι
καλύτεροι από εμάς, είναι η υποβολή προκλητικών ερωτήσεων. Αυτή η
δραστηριότητα και να βοηθήσει ένα άτομο να ανακαλύψει μια εναλλακτική
πορεία από την εμπειρία και τις ιδέες κάποιου άλλου.

Υλικά: εκτυπωμένο αντίγραφο των προτεινόμενων ερωτήσεων (προαιρετικά)

Διάρκεια: 3 γύροι των 20 λεπτών

Αριθμός συμμετεχόντων: ζεύγη των δύο ατόμων

Οδηγίες:  Χωρίστε την ομάδα σας σε ζεύγη αποκτώντας πρόσβαση στη
δυναμική της ομάδας. Είναι προτιμότερο το ζευγάρι να είναι γνωστές και όχι
στενές φίλες. Δώστε σε κάθε ζεύγος ένα σύνολο ερωτήσεων είτε
προσαρμοσμένων στη θεματική ενότητα που επεξεργάζεστε είτε σε πιο
γενικά θέματα. Παράδειγμα για τη θεματική ενότητα Μονάδα αναζήτησης
εργασίας:
1.    Θέλετε να μοιραστείτε κάποια εμπειρία από το παρελθόν που να αφορά το
θέμα που συζητήσαμε σήμερα;
2.   Ποιοι θα ήταν οι λόγοι για τους οποίους αυτή ήταν μια επιτυχημένη/
αποτυχημένη εμπειρία;
3.     Θα κάνατε κάτι διαφορετικό τώρα;
Θα πρέπει να εξηγηθεί ότι η συζήτηση μπορεί να προχωρήσει πέρα από τις
προτεινόμενες ερωτήσεις και ο στόχος είναι να κατανοήσουν καλύτερα τις
προηγούμενες εμπειρίες τους και να σχεδιάσουν τα μελλοντικά τους βήματα
με βάση τα ευρήματά τους και το εκπαιδευτικό υλικό.

Ενημερώστε τους συμμετέχοντες όταν ο εναπομείνας χρόνος είναι 5 λεπτά
και αλλάξτε τα ζευγάρια για τον δεύτερο γύρο των 20 λεπτών. 
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Ο αναστοχασμός μπορεί να αποτελέσει εργαλείο αμφισβήτησης
συστηματικά επιβαλλόμενων ιδεών, κανόνων και στερεοτύπων.

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά το πλαίσιο
και τα χαρακτηριστικά της ομάδας τους όταν επιλέγουν τα
κατάλληλα εργαλεία προβληματισμού.

ΓΡΗΓΟΡΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



Η  ΖΩΉ  ΩΣ  ΜΕΤΑΝΆΣΤΡΙΑ  ΣΕ  ΜΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ  ΧΩ�ΡΑ

ΜΈΡΟΣ  B 

5.



Η  ΖΩΉ  ΩΣ  ΜΕΤΑΝΆΣΤΡΙΑ  ΣΕ  ΜΙΑ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ
ΧΩ�ΡΑ

ΜΈΡΟΣ  B :  

ΠΡΟΣΔΟΚΊΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ

64

Όλοι γνωρίζουμε καλά το γεγονός ότι καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι
επιλέγουν να μεταναστεύσουν για ένα ευρύ φάσμα λόγων, οι οποίοι
συνδέονται στενά με την πολιτική ή/και οικονομική κατάσταση στη χώρα
καταγωγής τους. Δεδομένου ότι η μετανάστευση είναι ένα ταξίδι,
περιλαμβάνει εκείνα τα στοιχεία που θεωρούμε πιθανά να συμβούν- με άλλα
λόγια, το ταξίδι της μετανάστευσης είναι γεμάτο προσδοκίες και ως εκ τούτου
περιλαμβάνει ένα σύνολο πεποιθήσεων, ελπίδων και ονείρων για το μέλλον.
Οι άνθρωποι, και ιδίως οι μετανάστες που εγκαταλείπουν τις εστίες τους για
μια καλύτερη ζωή, μπορεί να έχουν πολλές προσδοκίες σχετικά με τη ζωή
τους, όπως να μορφωθούν, να εργαστούν, να ζήσουν μια όμορφη ζωή με
οικογένεια κ.ο.κ. Ωστόσο, μεταξύ των προσδοκιών μας στη ζωή και της
πραγματικότητας, υπάρχει μια σαφής διαφορά, η οποία στην περίπτωση των
συμμετεχόντων του W-LAP ερχόταν συχνά στην επιφάνεια. 

Ορισμένες από τις μετανάστριες που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Τοπικής
Δράσης WINGS μοιράστηκαν μαζί μας τις προσδοκίες που είχαν όταν
έφτασαν στις χώρες υποδοχής σε σχέση με τη σημερινή τους
πραγματικότητα. Επίσης, μια μέντορας από τη δεξαμενή των εκπαιδευτών/
εκπαιδευτών που συμμετείχαν καθ' όλη τη διάρκεια του W-LAP μοιράζεται
μαζί μας τις δικές της εμπειρίες όταν εργάζεται με μετανάστριες γυναίκες, τις
οποίες μερικές φορές η πραγματικότητα της ζωής τους έχει ωθήσει σε έναν
άλλο δρόμο με ανατροπές και στροφές. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτές οι πρώτες μαρτυρίες είναι ενδιαφέρουσες
και όπως πάντα συμβουλεύουμε τις συμμετέχουσες μας, υπάρχει ένα σημείο
στο οποίο πρέπει να δημιουργήσουν νέα όνειρα και προσδοκίες για τον
εαυτό τους στην πορεία. Θα πρέπει πάντα να εξετάζουν την τρέχουσα
κατάστασή τους, ώστε να μπορούν να αναπροσαρμόζονται και να αναζητούν
κάτι νέο για το οποίο να αγωνίζονται. 



ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ  ΜΕ  ΤΗΝ  BABETTE (MENTORSHIP) 

Η Leila ήταν πάντα μητέρα που έμενε στο σπίτι και δεν είχε αμειβόμενη
εργασία. Τώρα που τα παιδιά της μεγαλώνουν και πηγαίνουν στο
σχολείο, ένιωσε ότι ήταν έτοιμη για το επόμενο βήμα. Πήρε την
πρωτοβουλία να παρακολουθήσει την εκπαίδευση WINGS στο
ανατολικό Άμστερνταμ και η Netwerkpro την ταίριαξε με μια μέντορα
στη γειτονιά, την Babette. Οι μέντορες στο Netwerkpro υποστηρίζουν
τις συμμετέχουσες εκτός από τις εκπαιδεύσεις, ανοίγοντας το δίκτυό
τους και παρέχοντας εστίαση και κατεύθυνση. 

Μπορείτε να     πείτε κάτι για τον εαυτό σας; 

Γιατί  επιλέξατε να βοηθήσετε ανθρώπους με μεταναστευτικό
υπόβαθρο; 

Είμαι η Babette και είμαι 32 ετών. Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι ως
υπεύθυνη χάραξης πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχω κάνει επίσης
πράγματα στον τομέα της κοινωνικής συμμετοχής, κυρίως ως επικεφαλής
έργου και ως σύμβουλος. 

Νομίζω ότι το πήρα από τους γονείς μου. Ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος
τώρα και είναι εθελοντής τα τελευταία 6 χρόνια στο "VluchtelingenWerk
Nederland". 

Οι γονείς μου έχουν ταξιδέψει πολύ και έχουμε βρεθεί σε πολλές χώρες.
Μεγάλωσα επίσης με την ιδέα να βοηθάω τους άλλους. Ήξερα από νωρίς ότι
έχουμε πολλές ευκαιρίες στις Κάτω Χώρες, αλλά δεν είναι το ίδιο για όλους. 
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Σας    ταίριαξαν με τη Λέιλα, πώς ήταν η πρώτη σας επαφή μαζί της; 

Πάντα ήθελα να βοηθήσω άλλους λιγότερο τυχερούς από εμένα με κάποιο
τρόπο. Τα τελευταία χρόνια της καριέρας μου, κατάφερα να συνεισφέρω, αλλά
εξακολουθούσα να παρατηρώ ότι υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ εμού και
των ανθρώπων για τους οποίους εργαζόμουν. Γι' αυτό ήθελα να αποκτήσω
μεγαλύτερη επαφή με τους ανθρώπους. 
Θεωρώ ότι η Netwerkpro έχει καλούς στόχους και φιλοδοξίες, γι' αυτό και
υπέγραψα ως μέντορας. Αυτό που ελπίζω να προσφέρω στον καθοδηγούμενό
μου είναι επιπλέον αυτοπεποίθηση. Έχω ήδη παρατηρήσει πώς έχει
αναπτυχθεί. 

Έχουμε δει η μία την άλλη ήδη 3 φορές. Την πρώτη φορά, έπρεπε ακόμα να
συνηθίσουμε η μία την άλλη. Αυτό που παρατήρησα ήταν ότι ήταν λίγο
νευρική, οπότε την πρώτη φορά προσπαθούσαμε να βρούμε το δρόμο μας.
Παρατήρησα ότι το κλειδί είναι να οικοδομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης.
Τώρα γίνεται πιο ανοιχτή μαζί μου και μου λέει ποια πράγματα την
τρομάζουν ή την κάνουν να νιώθει ανασφάλεια. Προσπαθώ να της δώσω
περισσότερη αυτοπεποίθηση. Δείχνει όλο και περισσότερο ποια είναι τα
ταλέντα και οι δεξιότητές της και προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να τα
αναπτύξουμε αυτά. 
Ήταν ακόμη λίγο δύσκολο να έχει σαφή εικόνα για το πού πήγαινε. Ο στόχος
ήταν να αρχίσει να εργάζεται, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρο γι' αυτήν ποια ήταν τα
ενδιάμεσα βήματα. Αυτό ήταν αρκετά τρομακτικό για εκείνη, είναι ένα μεγάλο
βήμα να αρχίσει να εργάζεται αφού δεν είχε δουλέψει για τόσο πολύ καιρό. 
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Νομίζετε ότι    οι εκπαιδεύσεις της έδωσαν κάποια κατεύθυνση σε
αυτό;  

Η Λέιλα δεν έχει δουλέψει ποτέ πριν σε αμειβόμενη δουλειά, ήταν
πάντα μητέρα που έμενε στο σπίτι. Υπήρχαν εμπόδια για την
έναρξη της εργασίας της; Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος που δεν
έχει εργαστεί ακόμη;

Ναι, παρακολούθησε, για παράδειγμα, εκπαιδεύσεις σχετικά με την
παρουσίαση του εαυτού σας, τη δικτύωση και τις προσωπικές ικανότητες
και δεξιότητες. Χρησιμοποιήσαμε τις εκπαιδεύσεις ως θεμέλιο για να
χτίσουμε περαιτέρω. 

Σίγουρα. Έχει κάνει μόνο δημοτικό σχολείο, οπότε υπάρχει μεγάλο κενό εκεί.
Μπορεί να αισθάνεται ότι δεν έχει τόσες πολλές γνώσεις ή δεξιότητες.
Μπορώ να φανταστώ ότι είναι αρκετά φυσιολογικό στο περιβάλλον της να
φροντίζει τα παιδιά.  
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Υπάρχει επίσης έλλειψη γνώσεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της
αγοράς εργασίας. Αν το συνδυάσετε αυτό με ένα μικρό επαγγελματικό δίκτυο
και χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες, γίνεται πολύ πιο δύσκολο να βρείτε
δουλειά. Δεν ξέρει πραγματικά από πού να ξεκινήσει, και μέσω των
εκπαιδεύσεων και της καθοδήγησής μου έλαβε κάποια εργαλεία για το πώς
να το προσεγγίσει αυτό. 

Η Babette και η Leila πήγαν μαζί σε μια συνέντευξη για μια θέση εργασίας
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή ήταν μια πολύ θετική
εμπειρία και για τις δύο. Ο εργοδότης είναι ενθουσιασμένος και η Leila
πιθανόν να λάβει πρόταση εργασίας για να ξεκινήσει να εργάζεται σε
αμειβόμενη εργασία για πρώτη φορά στη ζωή της. 
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Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να ακούσετε τη μαρτυρία μιας
μετανάστριας που ζει στην Ελλάδα σχετικά με τις προσδοκίες και την
πραγματικότητα από τη ζωή της στην Αθήνα

Πατήστε Play για να δείτε το βίντεο

https://youtu.be/aH_xd4R5Dbs
https://youtu.be/aH_xd4R5Dbs
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Interview PART I

Στα  παρακάτω  βίντεο  οι  συμμετέχοντες  από  το  W-LAP στην
Ολλανδία  μοιράζονται  μαζί  μας  τις  εμπειρίες  τους .

Πατήστε Play για να δείτε το βίντεο

https://youtu.be/yljf0DM-7ic
https://youtu.be/yljf0DM-7ic


Interview PART II

Πατήστε Play για να δείτε το βίντεο

ΑΊΣΘΗΣΗ  ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ  ΜΈΣΑ  ΣΤΗΝ  ΤΟΠΙΚΉ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
Ο ορισμός της ταυτότητας είναι οι ιδιότητες, οι πεποιθήσεις κ.λπ. που κάνουν
ένα συγκεκριμένο άτομο ή μια ομάδα να διαφέρει από τους άλλους (The
Britannica Dictionary, 2022). Για παράδειγμα, ο ορισμός της εθνοτικής
ταυτότητας σχετίζεται με το πώς ένα άτομο συνδέεται με μια ή περισσότερες
εθνοτικές ομάδες και εξαρτάται από ομοιότητες στις αξίες, τις κοινωνικές
πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές. Η θρησκεία είναι επίσης ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες για τον αυτοπροσδιορισμό πολλών ανθρώπων.
Κατά τη διαδικασία της μετανάστευσης, κάποιος αφήνει πίσω του πολλές από
τις πτυχές της ταυτότητάς του, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της
κοινωνικής θέσης, της οικογένειας και των κοινωνικών δικτύων. Σε
ορισμένους μετανάστες, αυτή η απώλεια μπορεί να εκδηλωθεί με αισθήματα
μοναξιάς και άγχους, σε έναν άγνωστο τόπο, που ενδεχομένως τους αναγκάζει
να επαναπροσδιορίσουν, να ξαναχτίσουν ή να ξαναγράψουν την ταυτότητά
τους για να κερδίσουν την αποδοχή στο νέο τους τόπο. Ορισμένοι μετανάστες
μπορεί επίσης να έχουν περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες να
συνεργαστούν με ντόπιους όταν φτάσουν, επιδιώκοντας ενδεχομένως να
συνδεθούν με οποιονδήποτε έχει επίσης μεταναστεύσει από την προέλευσή
τους. 
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https://youtu.be/ZS8y9e9OnMk
https://youtu.be/ZS8y9e9OnMk


Ωστόσο, τα αυξανόμενα επίπεδα μετανάστευσης τις τελευταίες δύο δεκαετίες
έχουν συμβάλει στην πολιτιστική διαφοροποίηση πολλών κοινωνιών. Αυτό
έχει μεταμορφώσει την κοινωνική και πολιτιστική σύνθεση των κοινοτήτων
υποδοχής και έχει επίσης σημάνει ότι το σπίτι και το ανήκειν
επαναπροσδιορίζονται σε σχέση με τη χώρα καταγωγής και υποδοχής. Υπό
αυτή την έννοια, η ταυτότητα και η αίσθηση του ανήκειν ενός ατόμου
παράγονται και μετασχηματίζονται ενεργά όταν βιώνει και ζει σε μια νέα
χώρα με διαφορετικές πολιτισμικές αξίες, πεποιθήσεις, θρησκεία κ.λπ. 
Τα άτομα βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους για να οικοδομήσουν τις νέες
τους ταυτότητες, οι οποίες ονομάζονται υβριδικές ταυτότητες, και να έχουν
την αίσθηση του ανήκειν στις διάφορες κοινότητες και ομάδες με τις οποίες
συνδέονται. Εκτός από την επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς τους σε έναν
νέο τόπο, οι μετανάστριες μπορεί επίσης να επαναπροσδιορίσουν την
έκφραση της ταυτότητάς τους καθώς προσπαθούν να προσαρμοστούν σε
έναν πολιτισμό που μπορεί να είναι διαφορετικός από το σημείο καταγωγής
τους. Ως εκ τούτου, ζουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές κοινότητες, όπου μια
κύρια κοινότητα εξυπηρετεί έναν αξιοσημείωτο ρόλο στη διατήρηση της
επαφής με τις μεταναστευτικές καταβολές και μια δευτερεύουσα κοινότητα
που μερικές φορές γίνεται το νέο σπίτι.
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Ο ορισμός της ταυτότητας είναι οι
ιδιότητες, οι πεποιθήσεις κ.λπ. που
κάνουν ένα συγκεκριμένο άτομο ή μια
ομάδα να διαφέρει από τους άλλους
(The Britannica Dictionary, 2022). Για
παράδειγμα, ο ορισμός της εθνοτικής
ταυτότητας σχετίζεται με το πώς ένα
άτομο συνδέεται με μια ή
περισσότερες εθνοτικές ομάδες και
εξαρτάται από ομοιότητες στις αξίες,
τις κοινωνικές πεποιθήσεις και τις
συμπεριφορές. Η θρησκεία είναι
επίσης ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες για την
αυτοπροσδιορισμό πολλών
ανθρώπων. 



Ωστόσο, τα αυξανόμενα επίπεδα μετανάστευσης τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν
συμβάλει στην πολιτιστική διαφοροποίηση πολλών κοινωνιών. Αυτό έχει
μεταμορφώσει την κοινωνική και πολιτιστική σύνθεση των κοινοτήτων υποδοχής και
έχει επίσης σημάνει ότι το σπίτι και το ανήκειν επαναπροσδιορίζονται σε σχέση με
τη χώρα καταγωγής και υποδοχής. Υπό αυτή την έννοια, η ταυτότητα και η αίσθηση
του ανήκειν ενός ατόμου παράγονται και μετασχηματίζονται ενεργά όταν βιώνει και
ζει σε μια νέα χώρα με διαφορετικές πολιτισμικές αξίες, πεποιθήσεις, θρησκεία κ.λπ.
Τα άτομα βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους για να οικοδομήσουν τις νέες τους
ταυτότητες, οι οποίες ονομάζονται υβριδικές ταυτότητες, και να έχουν την αίσθηση
του ανήκειν στις διάφορες κοινότητες και ομάδες με τις οποίες συνδέονται. Εκτός
από την επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς τους σε έναν νέο τόπο, οι μετανάστριες
μπορεί επίσης να επαναπροσδιορίσουν την έκφραση της ταυτότητάς τους καθώς
προσπαθούν να προσαρμοστούν σε έναν πολιτισμό που μπορεί να είναι
διαφορετικός από το σημείο καταγωγής τους. Ως εκ τούτου, ζουν ταυτόχρονα σε
διαφορετικές κοινότητες, όπου μια κύρια κοινότητα εξυπηρετεί έναν αξιοσημείωτο
ρόλο στη διατήρηση της επαφής με τις μεταναστευτικές καταβολές και μια
δευτερεύουσα κοινότητα που μερικές φορές γίνεται το νέο σπίτι.
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Κατά τη διαδικασία της μετανάστευσης,
κάποιος αφήνει πίσω του πολλές από τις
πτυχές της ταυτότητάς του,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της
κοινωνικής θέσης, της οικογένειας και των
κοινωνικών δικτύων. Σε ορισμένους
μετανάστες, αυτή η απώλεια μπορεί να
εκδηλωθεί με αισθήματα μοναξιάς και
άγχους, σε ένα άγνωστο μέρος, που
ενδεχομένως τους αναγκάζει να
επαναπροσδιορίσουν, να ξαναχτίσουν ή
να ξαναγράψουν την ταυτότητά τους για
να γίνουν αποδεκτοί στο νέο τους τόπο.
Ορισμένοι μετανάστες μπορεί επίσης να
είναι περισσότερο ή λιγότερο πιθανό να
συνεργαστούν με τους ντόπιους όταν
φτάσουν, αναζητώντας ενδεχομένως να
συνδεθούν με οποιονδήποτε έχει επίσης
μεταναστεύσει από την προέλευσή τους. 



Πατήστε Play για να δείτε το βίντεο
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Όπως τονίζεται παραπάνω, η διαβίωση σε διαφορετικούς πολιτισμούς και
κοινωνικούς χώρους έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολλαπλών
ταυτοτήτων. Ο τρόπος με τον οποίο οι μετανάστριες βιώνουν και
αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές κοινότητες, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με
τη χώρα καταγωγής τους και το πλαίσιο υποδοχής. Οι εθνοτικές ομάδες που
αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν από τις πατρίδες τους συνέχισαν να
υπάρχουν εντός των ομάδων τους και αυτή η κατάσταση αυξάνει την
αλληλεγγύη τους, ιδίως όταν αυτή βασίζεται στις δυσκολίες που βίωσαν κατά
τη μετανάστευση, στο κοινό αίμα, στη γλώσσα και στους πολιτιστικούς
δεσμούς. Όμως, η περίπτωση σήμερα είναι ότι υπάρχει ένα άνοιγμα προς την
υποδοχή στοιχείων από τη νέα κουλτούρα και τις νέες κοινότητες στις οποίες
ζουν με αποτέλεσμα ένα αμάλγαμα ταυτοτήτων. 

Let's listen how migrant women who live in Greece feel about their own
identity in relation to their new local community

https://youtu.be/nXd4XX_MBsQ
https://youtu.be/nXd4XX_MBsQ


Ο ρόλος μιας νέας χώρας, με διαφορετικό πολιτισμό, ιστορία και γλώσσα,
αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο αλλαγής για τις μετανάστριες, όχι μόνο όσον
αφορά την ατομική τους ταυτότητα, αλλά και τη διαδικασία γεφύρωσης της
χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής.
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Παρακάτω  μπορείτε  να  ακούσετε  την  εμπειρία  της  Μαρίας ,
μιας  εκπαιδεύτριας  που  ζει  στην  Κύπρο  και  εργάζεται  με
μετανάστριες .

Πατήστε Play για να δείτε το βίντεο

https://youtu.be/nITkPD0QyzQ
https://youtu.be/nITkPD0QyzQ


ΔΗΛΩΣΗ Fatima Zaki (Κύπρος/συμμετέχουσα από το Αφγανιστάν)

Το όνομά μου είναι Fatima Zaki. Ως κορίτσι από το Αφγανιστάν μεγάλωσα σε
μια ανασφαλή επαρχία του Αφγανιστάν. Ήμουν ένα κορίτσι με πολλές
φιλοδοξίες, τουλάχιστον πριν έρθουν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Ήμουν
κοινωνική ακτιβίστρια που συνεργαζόταν με οργανώσεις που υποστήριζαν
γυναίκες και κορίτσια για να κάνουν αθλητικά προγράμματα. Δεδομένης της
κατάστασης που επικρατούσε στη χώρα μου, δεν μπορούσα να συνεχίσω τις
σπουδές μου και τις κοινωνικές μου δραστηριότητες, οπότε αποφάσισα να
φύγω στην Κύπρο για να ακολουθήσω τα όνειρά μου. Η Κύπρος είναι μεταξύ
των 50 χωρών που υπέγραψαν κοινή δήλωση για την κατάσταση των
γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν, εκφράζοντας τους φόβους τους
για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών μετά την κατάληψη της
εξουσίας από τους Ταλιμπάν. Από τότε που βρίσκομαι εδώ, αισθάνομαι
ασφαλής και πιστεύω ότι η Κύπρος είναι μια χώρα όπου μπορώ να μορφωθώ
και να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Είμαι ευτυχισμένη που βρίσκομαι
εδώ και ελπίζω και άλλες γυναίκες και κορίτσια να είναι ασφαλείς στη χώρα
μου.
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Οι αλλαγές στα συναισθήματα ταυτότητας και του ανήκειν λόγω του
διαφορετικού εθνοτικού, θρησκευτικού και έμφυλου υπόβαθρου των
ατόμων έχουν επηρεάσει την ανάδυση νέων ταυτοτήτων και του
ανήκειν, όπως δείχνει η ιστορία της Fatima.



Μαρία: Νομίζω ότι πρέπει να αισθάνεσαι, ακόμη και αν γνωρίζεις ότι δεν
είσαι, ότι δεν είσαι από τη Βερόνα, σωστά; Τι είναι η Βερόνα; Αλλά σε αυτή την
ερώτηση την άλλη φορά είδα ένα Instagram και είδα κάποιον που έλεγε "οι
Βερονέζοι καλωσορίζουν τους πάντες. Είμαστε Βερονέζοι, είμαστε εδώ". Αλλά
συνειδητοποιήσατε ότι είστε όλοι ίδιοι; Είστε όλοι ίδιοι; Και αυτή είναι η
Βερόνα. Η Βερόνα είναι διαφορετική. Η Βερόνα είναι γεμάτη από έγχρωμους
ανθρώπους, γεμάτη από διαφορετικούς ανθρώπους. Όταν η κόρη μου
πηγαίνει στο σχολείο δεν σημαίνει ότι η κόρη μου έχει ένα σχολείο όπου όλοι
είναι ανοιχτόχρωμοι. 
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Παρακάτω μπορείτε επίσης να διαβάσετε μερικά αποσπάσματα από τις
συνεντεύξεις που έδωσαν οι υπεύθυνοι του Glocal Factory σε
εκπαιδευτές και συμμετέχουσες από την Ιταλία.

Maria Angela Prado – εκπαιδεύτρια που πραγματοποιήσε το W-LAP στη
Βερόνα, γυναίκα που ήρθε στη Βερόνα από τη Λίμα (Περού) πριν από
έντεκα χρόνια

Άννα: Άκουσε, έντεκα χρόνια. Ποια είναι η σχέση σου με την πόλη της
Βερόνας, με την έννοια ότι είναι ένα οικείο μέρος, ένα μικρό σπίτι για εσένα;
Αισθάνεσαι ότι είσαι κομμάτι της τώρα; Με ποια έννοια; Η προηγούμενη
ερώτηση ήταν η σχέση με την τοπική κοινωνία, και εσύ είσαι μια "τοπική
κοινωνία". Ε, αισθάνεσαι λίγο σαν τοπική κοινότητα ή όχι;



Όλοι είναι διαφορετικοί. Της λέω πάντα αυτό: "Είμαστε μέρος της Βερόνας,
γιατί αυτή είναι η Βερόνα". Η Βερόνα είναι... είσαι εσύ, με καταγωγή από την
Αφρική, με καταγωγή από το Τόγκο, τη Νιγηρία, το Περού κ.λπ. Αλλά είμαστε
διαφορετικοί, αλλά είμαστε όλοι στη Βερόνα. Είμαστε Βερονέζοι, ζούμε εδώ.
Όχι, δεν υπάρχει μορφή. Και όταν βλέπω τους ανθρώπους να λένε "όχι, δεν
αισθάνομαι ποτέ Βερονέζος".
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Μου είναι παράξενο γιατί ζείτε εδώ. Εγώ, ένα από τα μεγάλα μου προβλήματα
στην αρχή ήταν γιατί δεν ψηφίζω; αλλά γιατί δεν χρειάζεται η ψήφος μου;
Δεν μπορεί να είναι έτσι. Ένα πράγμα που με πλήγωσε πάρα πολύ. Να μην
μπορώ να αποφασίσω για την πόλη, να μην αποφασίσω τι. Σίγουρα όχι, η
ψήφος μου δεν μετράει. Ωστόσο, τουλάχιστον τώρα ψηφίζω επειδή είμαι
Περουβιανή πολίτης και Ιταλίδα πολίτης. Αλλά αποφάσισα μετά από τρία
χρόνια να γίνω πολίτης. Μπορεί να μην γίνω καν Ευρωπαίος πολίτης. Δεν
έχω διαβατήριο, για παράδειγμα. Έχουν περάσει έντεκα χρόνια και δεν έχω
διαβατήριο. 

Έχω ένα περουβιανό διαβατήριο και λέω "μια μέρα, όταν το χρειαστώ, θα
πάω στο Περού". Αλλά τέλος πάντων, ψηφίζετε επειδή αποφασίζετε για την
πόλη και επομένως είστε μέρος αυτής της πόλης και θέλετε να κάνετε κάτι
να αλλάξει; Να αλλάξετε κι εσείς κάτι; Επειδή είστε μέρος της πόλης. Είναι
κάτι που διδάσκω όχι μόνο στον εαυτό μου, αν όχι στην κόρη μου που
είναι οκτώ ετών, και στις γυναίκες που έρχονται στην ομάδα, οι οποίες
είναι όλες μέρος αυτής της πόλης. Αν θέλουμε να χτίσουμε κάτι, πρέπει να
το χτίσουμε εδώ, γιατί εδώ είμαστε, εδώ ζούμε. Είναι ένα πολιτιστικό
ζήτημα, όχι ένα ζήτημα ... Βλέπω την κόρη μου να λέει "ο σύντροφός μου
είναι Κινέζος", αλλά δεν μπορεί να είναι Κινέζα γιατί ζει εδώ.
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Θυμώνω. Θυμώνω επειδή δεν είναι Κινέζα, δεν είναι από τη Σρι Λάνκα, δεν
είναι από το Τόγκο, δεν είναι από το Περού, τη Ρουμανία, είναι Ιταλίδα,
ούτως ή άλλως, επειδή ζει εδώ, ζει τη ζωή της εδώ. Αυτό που λέω πάντα στις
γυναίκες "τα παιδιά σας πάνε στο σχολείο, τα παιδιά σας, αυτό σημαίνει ότι
απολαμβάνουν τα χρήματα που έχετε δουλέψει", γιατί το 20% είναι σε αυτό
το πράγμα, πάνε στο σχολείο, στην υγεία, αλλά η υπηρεσία πηγαίνει σε
αυτά τα πράγματα. Το να κάνεις τις γυναίκες να καταλάβουν αυτό το 20%
δεν είναι εύκολο, δεν είναι ένα ζήτημα σαν αυτό, είναι ένα ζήτημα που
πρέπει να δουλέψεις, που πρέπει να μπεις στο μυαλό των γυναικών γιατί
πρώτα σε πιστεύουν, γιατί δεν σε πιστεύουν ... Και δεύτερον, ότι έχουν
επίγνωση αυτού του πράγματος έχοντας επίγνωση ότι είμαστε μέρος
κάποιου πράγματος ότι χτίζουμε κάτι ή ότι τουλάχιστον ζούμε. Αλλά δεν
είναι εύκολο.



Sadaf – μετανάστρια από το Αφγανιστάν, συμμετείχε στο W-LAP με την
ομάδα της Maria Angela

Άννα: Η σχέση σου με την πόλη της Βερόνας; Με την έννοια, αισθάνεσαι λίγο
μέρος της πόλης της Βερόνας; Αισθάνεσαι λίγο Βερονέζα, λίγο Ιταλίδα ή όχι; Ή
αν ναι, πώς ...
Sadaf: Νιώθω, εδώ στη Βερόνα νιώθω πάρα πολύ... Νιώθω καλά. Γιατί μυρίζω
το άρωμα της χώρας μου, σωστά; Επειδή η Ιταλία έχει τέσσερις εποχές, και η
χώρα μου έχει επίσης τέσσερις εποχές. Πολλοί φίλοι μου έχουν πει ότι θέλουν
να πάνε στη Γερμανία να ζήσουν, θέλουν να πάνε στην Ελβετία να ζήσουν, γι'
αυτό αγαπώ τόσο πολύ τον χρόνο. Εμ, οι άνθρωποι ... τότε ζω εδώ δώδεκα
χρόνια τώρα, εδώ και δώδεκα χρόνια αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι
πραγματικά καλά εδώ στη Βερόνα και πήγα και στη Ρώμη. Αλλά ένιωθα
ταραγμένη. Δεν αισθανόμουν ασφαλής, έτσι δεν είναι; Αλλά τώρα μου αρέσει.
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΤΟΠΙΚΌ  ΠΛΗΘΥΣΜΌ
Υπάρχει κανείς που να μη συμφωνεί με την ακόλουθη δήλωση: "Η
ενεργοποίηση διαφορετικών θετικών αλληλεπιδράσεων δημιουργεί ένταξη
και συνοχή"; Ιδιαίτερα στην περίπτωση των μεταναστριών, η δημιουργία ενός
ισχυρού δικτύου γύρω τους με την υποστήριξη των ντόπιων είναι εξαιρετικά
σημαντική, δεδομένων των δυσκολιών που συνήθως συναντούν στο ταξίδι
της ενσωμάτωσής τους. Η αλληλεπίδραση με αυτή την έννοια αναφέρεται στις
καθημερινές διαδικασίες με τις οποίες οι μετανάστριες εμπλέκονται μεταξύ
τους και με τις κοινότητες υποδοχής. Ωστόσο, οι θετικές αλληλεπιδράσεις
αναφέρονται σε εκείνες τις διαδικασίες που βοηθούν τις γυναίκες αυτές να
οικοδομήσουν αποτελεσματικά δίκτυα αμοιβαία υποστηρικτικών σχέσεων
μεταξύ τους με τρόπους που συμβάλλουν σε μια πιο συνεκτική κοινωνία. 

Οι μετανάστριες συμμετέχουσες στο πρόγραμμα τοπικής δράσης WINGS
παραδέχτηκαν συχνά ότι δεν ήταν πάντα εύκολο να συναλλάσσονται και να
αλληλεπιδρούν με τον τοπικό πληθυσμό. Τα στερεότυπα και οι
προκαταλήψεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και τις δύο πλευρές. Ήταν
όμως ομολογουμένως σημαντικό όταν οι γυναίκες αυτές τόνισαν ότι μόνο
μέσα από την καθημερινή αλληλεπίδραση με τον τοπικό πληθυσμό, μπορούν
να κατανοήσουν καλύτερα την αίσθηση της κοινότητας που θα μπορούσε να
προωθήσει και να επιφέρει κοινωνική αλλαγή σε ατομικό και συλλογικό
επίπεδο. 



ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΕΣ Alice Marah (Κύπρος/συμμετέχουσα από τη Σιέρα
Λεόνε)
Είμαι η Alice Marah και είμαι μετανάστρια στην Κύπρο. Το να βρίσκεσαι στην
Κύπρο ως μετανάστρια δεν είναι κάτι εύκολο. Ειδικά όταν είσαι ανύπαντρη
μητέρα. Το να είσαι ανύπαντρη μητέρα στην Κύπρο, πρέπει να έχεις
υπομονή, να έχεις αντοχή και επιμονή και να είσαι θαρραλέα, γιατί αν
ψάχνεις για δουλειά ως μετανάστρια δεν είναι πραγματικά εύκολο να
κερδίσεις τη δουλειά, γιατί συνήθως σε ρωτούν αν έχεις έγγραφα ή όχι
(σημείωση του συντάκτη: τα έγγραφα που δείχνουν ότι είσαι
αναγνωρισμένος πρόσφυγας και όχι αιτητής ασύλου). Χάρη στον Θεό, τώρα
έχω το κουράγιο και τη δύναμη να παλέψω για μένα. Έχω έναν καλό αριθμό
ανθρώπων γύρω μου που είναι κοντά μου και με βοηθούν σε ό,τι χρειάζομαι
και μου δίνουν συμβουλές. Αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από την
κοινότητά μου αλλά και από την τοπική κοινωνία. Έτσι, προσπάθησα πολύ
σκληρά να δημιουργήσω το δίκτυό μου με αυτούς τους ανθρώπους.
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Οι αλληλεπιδράσεις με τον τοπικό πληθυσμό παρέχουν τα θεμέλια για τη
βελτίωση των σχέσεων που περιλαμβάνουν κάτι περισσότερο από μια απλή
ανοχή της συνύπαρξης του ενός με τον άλλο. Τόσο η ένταξη όσο και η
ενσωμάτωση απαιτούν ισχυρούς δεσμούς με τον τοπικό πληθυσμό, καθώς ο
τελευταίος αποτελεί το εφαλτήριο για τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων
στην κοινότητα υποδοχής. Οι μετανάστριες στο W-LAP βίωσαν βαθύτερες
σχέσεις που προέκυψαν από μια διαδραστική διαδικασία οικοδόμησης
σχέσεων (με τους εκπαιδευτές, τους ενδιαφερόμενους φορείς κ.λπ.) που
ενσωματώνει την ενσυναίσθηση, τον αμοιβαίο σεβασμό και τον διάλογο
μεταξύ αυτών και άλλων διαφορετικών ατόμων και ομάδων. 

Αυτές οι σύντομες μαρτυρίες δείχνουν ότι αυτές οι αλληλεπιδράσεις θα
πρέπει να ενθαρρύνονται ως μέσο για την οικοδόμηση μιας μεγαλύτερης
αίσθησης του ανήκειν, ενώ παράλληλα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και
την ευρύτερη αλληλεγγύη, έτσι ώστε οι άνθρωποι -τόσο οι μετανάστες όσο
και οι ντόπιοι- να εργάζονται από κοινού για ένα κοινό μέλλον.
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Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε μερικά αποσπάσματα από τις
συνεντεύξεις που πραγματοποίησαν οι υπεύθυνοι του Glocal Factory
με εκπαιδευτές και συμμετέχοντες από την Ιταλία.

Maria Angela Prado – εκπαιδεύτρια που υλοποίησε το W-LAP στη
Βερόνα, γυναίκα που ήρθε στη Βερόνα από τη Λίμα (Περού) πριν από
έντεκα χρόνια

Νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από το είδος της μετανάστευσης που κάνετε.
Ήρθα σε αυτή την πόλη με τον σύζυγό μου. Ο σύζυγός μου και εγώ δεν είχαμε
κανέναν, ούτε αυτός ούτε εγώ, και επομένως ήμασταν δύο ξένοι σε μια πόλη.
Και δεν είναι εύκολο ούτε για εκείνον ούτε για μένα. Έπρεπε να γνωρίσει
νέους ανθρώπους στη δουλειά του, και εγώ γνώρισα νέους ανθρώπους.

Αρχικά, προσπάθησα και στην πολυκατοικία όπου έμενα: το άτομο που έμενε
στην ίδια πολυκατοικία δεν ήθελε καν να πει ένα γεια, γιατί σίγουρα δεν
ήμουν το πιο ευγνώμων άτομο γι' αυτήν και μετά μετακόμισα και όταν
μετακόμισα και το διαμέρισμα στο οποίο μένω τώρα είναι ένα διαμέρισμα
που βρήκα. Τα έκανα όλα μόνη μου γιατί το άτομο που είχε αυτό το
διαμέρισμα ήταν ένα άτομο που μιλούσε ισπανικά, ήταν ένας Ιταλός που
μιλούσε ισπανικά, που ζει στη Λατινική Αμερική και που ήθελε να δώσει το
διαμέρισμά του σε κάποιον που μιλούσε ισπανικά.

Δεν είναι κάτι απλό και δεν είναι κάτι καθημερινό, είναι κάτι διαφορετικό και
οι γυναίκες έρχονται εδώ... Σήμερα μιλήσαμε για το φόβο, στην αρχή γιατί
πολλοί είπαν "φοβάμαι", "φοβάσαι; γιατί φοβάσαι;". Ο φόβος είναι ένα πράγμα,
ένα συναίσθημα που έχουν πολλές γυναίκες για τον τοπικό πληθυσμό:
φοβούνται να είναι διαφορετικές, να μη δεχτούν ότι κάποιος τις βλέπει με
έναν τρόπο που δεν θέλουν να τις βλέπουν. Κανείς δεν θέλει να τον βλέπουν
ως κάποιον περίεργο, ως κάποιον που δεν... θέλει να είναι σαν όλους τους
άλλους και δεν είναι εύκολο να νιώθεις ότι κάποιος σε κοιτάζει επειδή είσαι
διαφορετικός.



Και ένα πράγμα που κάνει πολύ καλά η Sadaf, η οποία είναι μία από τις
γυναίκες που έρχονται στην ομάδα, είναι ότι φοράει το μαντήλι ως χιτζάμπ
όταν είναι Ραμαζάνι, αλλά δεν το φοράει όλο το χρόνο. Και έτσι, βιώνει και
αυτή τη διαφορετικότητα. Κάτι που δεν είναι εύκολο, γιατί αν δεν φορούσε
το χιτζάμπ, αν την έβλεπες, θα μπορούσαμε να την δούμε, περνάει για
οποιαδήποτε γυναίκα, και επειδή είναι λευκή, έχει λευκό δέρμα, έχει
ανοιχτόχρωμα μάτια και επομένως θα μπορούσε να περάσει ως Ευρωπαία
πολίτης. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο για όλους μας.
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Ένα πράγμα στο οποίο επιμένω πολύ είναι ότι είμαστε διαφορετικοί και το
ότι είμαστε διαφορετικοί είναι ότι πρέπει να έχεις επίγνωση των διαφορών
και πρέπει να είσαι περήφανος που είσαι διαφορετικός, γιατί όταν δεν έχεις
επίγνωση, όταν δεν είσαι περήφανος, πόσο διαφορετικός είσαι αρχίζουν τα
προβλήματα. Τα προβλήματα αρχίζουν όταν δεν αισθάνεσαι καλά, δηλαδή
δεν έχει σημασία αν κάποιος δεν θέλει να σε αποδεχτεί. Είναι σαν την κυρία
που στην αρχή δεν ήθελε να απαντήσει στον χαιρετισμό. Της είπα
"καλημέρα" και δεν μου απάντησε. Δεν θέλει να με χαιρετήσει, γιατί δεν με
θέλει, δεν θέλει να μου απαντήσει. Με πλήγωσε τόσο πολύ. Έχω μάθει με τα
χρόνια ότι δεν έχει σημασία πόσο σκληρά [...] προσπαθώ να κάνω κάτι. Αν
κάποιος άλλος δεν θέλει να αλλάξει, δεν θα αλλάξει ποτέ, δεν θα αλλάξει, ό,τι
κι αν κάνεις, δεν με νοιάζει ...
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Sadaf - μετανάστρια από το Αφγανιστάν, συμμετείχε στο W-LAP με την
ομάδα της Maria Angela

Άννα: Πώς ήταν η συνάντηση με τον τοπικό πληθυσμό; Δηλαδή, πού
συναντήσατε για πρώτη φορά, τότε πραγματικά, με λίγα λόγια, ανθρώπους
που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Βερόνα; Και ακριβώς, πού και πώς πήγε;

Sadaf: αλλά οι Ιταλοί; Γιατί προφανώς με το γεγονός ότι εμείς οι ξένοι, ακόμα
και όταν μπορούμε να πούμε και ένας Ιταλός που πηγαίνει σε άλλη χώρα και
δεν ξέρει τη γλώσσα, σίγουρα, θα έχουμε πρόβλημα.
Προβλήματα και για εμάς. Συμβαίνει ειδικά για τα παιδιά ή τις γυναίκες να
ακούς τόσα πολλά πράγματα. "Τι είναι αυτά που λένε;" Κυρίως αυτά που
ακούς [να λένε] "Γιατί είμαι εδώ;". "Γιατί είσαι εδώ;" "Για να κλέβεις τη δουλειά
των άλλων" ... Αυτά τα πράγματα, ε δυστυχώς, δεν λέω μόνο εδώ στην Ιταλία,
σε όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχει αυτό το ... ας πούμε ότι τα κάνουν
διαφορετικοί άνθρωποι. Δυστυχώς...

Άννα: Αλλά είναι επίσης άμεσα σχόλια; Οι άνθρωποι λένε αυτά τα πράγματα
ακριβώς στη συζήτηση μαζί σας. Ή μήπως είναι μια γενική αντίληψη; Ή
βγαίνει σε συζητήσεις το "μα τι κάνεις εδώ;". "Αλλά τι κάνεις εδώ";

Sadaf: Όταν παρουσιάζεις από πού έρχεσαι, είναι μετά τη λέξη που λένε, τις
προτάσεις που λένε, σωστά; Κατά τη γνώμη μου, αυτό που σκέφτονται σας το
λένε. Διαφορετικά, είχα τόσα πολλά προβλήματα με αυτό. Επειδή είμαι από
το Αφγανιστάν. Ήδη προέρχομαι από μια χώρα [οπότε λένε] "Προέρχεστε
από μια χώρα των Ταλιμπάν", σωστά; Ή δείχνουν ότι είσαι Ταλιμπάν. Και αυτά
τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, πολύ ισχυρά λόγια που έζησα στο πάρκο
παίζοντας με το παιδί μου, το οποίο με ρώτησε, αυτό με τις ηλικιωμένες
κυρίες πάνω απ' όλα, γιατί ακούτε [αυτά τα πράγματα που λέγονται πάνω απ'
όλα] από τους ηλικιωμένους, οι οποίοι είπαν: "Γιατί είστε εδώ; είναι ότι
πρέπει να τους κοιτάξουμε ... Πήγα σχολείο, σπούδασα ιταλικά, σωστά; Στην
ιστορία είπαν ότι η Ιταλία είναι μαφία. Εμείς ήμασταν εκεί, λέμε "όλοι οι
Ιταλοί είναι μαφία", γιατί διαβάζουμε έτσι.
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Επίσης, δεν φταίνε οι ίδιοι, γιατί λένε, αλλά δεν το σκέφτονται: ότι σε αυτές τις
χώρες ζουν άλλοι άνθρωποι που έχουν φτάσει σε μια ομάδα, σε μια ομάδα
που κάνουν αυτή τη δύναμη, επειδή έχουν εξουσία. Και εγώ, νομίζω ότι και
άλλοι ξένοι που έρχονται πάρα πολύ ... διαφορετικές φράσεις, διαφορετικά
πράγματα σίγουρα τους ακούνε.
Άννα: θετικές συναντήσεις;
Sadaf: θετικές συναντήσεις που έχω γίνει μια ανεξάρτητη γυναίκα. Το λέω
αυτό, ότι έχω γίνει μια ανεξάρτητη γυναίκα, ακόμη και στο κομμάτι [που είναι
αφιερωμένο] στην οικογένειά μου, πρέπει να είμαι λίγο ανεξάρτητη. [Έτσι
ώστε] να μπορώ να εργάζομαι και εκτός σπιτιού.



Martina - νεαρή εθελόντρια που υποστηρίζει τη Μαρία Άντζελα στην
εφαρμογή του W-LAP, όχι μετανάστρια
Άννα: συναντάς τον τοπικό πληθυσμό και τις μετανάστριες- πώς το βλέπεις
να είσαι τοπικός πληθυσμός και εν μέρει μετανάστρια;
Μαρτίνα: Έχω δει λίγα, λέω, αλλά ναι στη γειτονιά εδώ, ίσως και θετικά, η
συνάντηση, η σχέση είναι θετική. Και όμως, για παράδειγμα, μια κυρία που
ήρθε εδώ είπε ότι πήγε σε ένα μεσιτικό γραφείο να ζητήσει ενοίκιο και της
απάντησαν άσχημα γιατί της είπαν ότι δεν μιλάει ιταλικά. Και έτσι, αυτό
μπορεί να είναι ένα παράδειγμα του γεγονότος ότι ο τοπικός πληθυσμός δεν
καλωσορίζει, δεν βοηθάει μια μετανάστρια. Και έτσι ναι, ας πούμε, η εμπειρία
μου από αυτό το πράγμα εδώ είναι πολύ περιορισμένη. Αλλά αυτό το λίγο
που έχω δει είναι ότι υπάρχουν μέρη όπως αυτό, όπου οι άνθρωποι
καλωσορίζονται και βοηθούνται, επειδή έχουν προφανείς δυσκολίες, ειδικά
από γλωσσικής άποψης ... δηλαδή, κατά τη γνώμη μου το πρώτο εμπόδιο είναι
πάντα η γλώσσα, και ακριβώς αυτό είναι που ίσως δεν επιτρέπει στον τοπικό
πληθυσμό να είναι πραγματικά φιλόξενος. Με την έννοια "Εντάξει, δεν είσαι
Ιταλός. Δεν ψάχνει καν να βρει τρόπο να σε βοηθήσει". Ίσως ναι".
Άννα: Προσθέτω μια ερώτηση για να αντικαταστήσω την τελευταία. Γενικά ...
κατά τη γνώμη σας είναι διαφορετική η συνάντηση με τον τοπικό πληθυσμό
για έναν μετανάστη άνδρα ή γυναίκα;
Martina: Κατά τη γνώμη μου, σίγουρα ναι. Ειδικά για τις ισλαμικές γυναίκες.
Επειδή κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια έντονη προκατάληψη του πληθυσμού
απέναντι στις ισλαμικές γυναίκες, γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτό το πράγμα για το
οποίο κάποιος λέει "ε σίγουρα θα την κακομεταχειριστεί ο σύζυγός της,
σίγουρα. Λοιπόν, αν φεύγει από το σπίτι, είναι μόνο για να κάνει τα ψώνια ή
για τα παιδιά". Και επομένως, δεν υπάρχει η αντίληψη μιας γυναίκας που
μπορεί επίσης να κάνει κάτι, που μπορεί να κάνει πολλά, που έχει πόρους. Και
έτσι, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει αυτή η διαφορά. Ενώ ένας εντάξει άντρας, ο
άντρας πηγαίνει στη δουλειά, οπότε ας πούμε ότι υπάρχει η αντίληψη από
την κοινωνία για ένα άτομο που, ας πούμε βοηθάει, κάνει για την κοινωνία
υποδοχής.
Κατά τη γνώμη μου, για τις γυναίκες αυτό δεν υπάρχει, θεωρείται μόνο ως
βάρος.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩ�ΠΙΣΗ  ΤΩΝ  ΚΡΑΤΙΚΩ�Ν  ΦΟΡΈΩΝ

Το να έχεις να κάνεις με το κράτος και τα διοικητικά του όργανα, ενώ
βρίσκεσαι σε μια μάλλον ευάλωτη κατάσταση, δεν είναι καθόλου εύκολο
πράγμα. Οι εμπειρίες των μεταναστριών που συμμετείχαν στο W-LAP
επιβεβαιώνουν ότι, ειδικά στην περίπτωση κρατών που δεν διαθέτουν
αποτελεσματικές πολιτικές και προγράμματα ένταξης, όπως η Μάλτα, η
Ισπανία, η Κύπρος, η Ελλάδα κ.λπ. 

Το είδος, το εύρος και η ποιότητα των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στη
χώρα υποδοχής είναι πιθανό να διαφέρουν από εκείνες της χώρας καταγωγής
των γυναικών αυτών. Οι περισσότερες από αυτές παραδέχθηκαν ότι το να
γνωρίζουν τι είναι διαθέσιμο σε πρώτη φάση ήταν ένα τεράστιο εμπόδιο.
Οι υπηρεσίες που θέτουν τα μεγαλύτερα εμπόδια περιλαμβάνουν την
υγειονομική περίθαλψη, τις νομικές συμβουλές και την πρόσβαση σε
υπηρεσίες ψυχικής υγείας ή κοινωνικές υπηρεσίες. Η γλώσσα μπορεί συχνά
να αποτελεί και πάλι ένα βασικό μέρος αυτού του προβλήματος, καθώς
εμποδίζει τη σωστή έρευνα των διαθέσιμων υπηρεσιών που θα μπορούσε να
διευκολύνει την πρόσβαση σε όλα τα είδη υπηρεσιών στη χώρα υποδοχής. 
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Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ένα εκτενές δοκίμιο σχετικά με το
πώς οι μετανάστριες βίωσαν την αντιμετώπιση των κρατικών
υπηρεσιών στην Ισπανία: 

Οι μεταναστευτικές πολιτικές στην Ισπανία έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο
βαθμό τις ροές των μεταναστών, η χώρα ήταν μια κλειστή κοινωνία για
μεγάλο χρονικό διάστημα με περισσότερες ροές μετανάστευσης προς το
εξωτερικό παρά μια κοινωνία εισδοχής μεταναστών. Ξεκινώντας από τη
δεκαετία του '90, η Ισπανία γνώρισε μια αύξηση του ισπανικού εργατικού
δυναμικού, η οποία οδήγησε σε μια αλλαγή στον τύπο της μετανάστευσης:
από μια κυρίαρχη ανδρική μετανάστευση σε μια γυναικεία. 

Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες και μελέτες, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει
επισημανθεί ότι όταν οι μετανάστριες έφταναν στην Ισπανία, ήταν πιο
πιθανό να βρουν δουλειά στον οικιακό τομέα. Ένα βασικό στοιχείο σε αυτό το
επιχείρημα είναι ότι υπάρχει ένα είδος ιεραρχίας με βάση την εθνικότητα, για
παράδειγμα, πριν από τη νομιμοποίηση του 2005, το 90% των μεταναστριών
που εργάζονταν ως φροντιστές ήταν από το Εκουαδόρ, αλλά μετά το 2005, τις
θέσεις εργασίας οικιακής βοηθού αναλάμβαναν Βολιβιανές γυναίκες που
άρχισαν να λαμβάνουν και νόμιμη διαμονή. Αυτή η διαδικασία θα εξηγούσε
επίσης το γεγονός ότι οι μετανάστες ακολουθούν ένα σταθερό μοτίβο
διαδοχής θέσεων εργασίας κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην ισπανική
αγορά εργασίας. 

Όσον αφορά τους μετανάστες χωρίς έγγραφα, μια πρόσφατη μελέτη
αποκάλυψε ότι περίπου το 55% της παράτυπης μετανάστευσης αποτελείται
από γυναίκες, πολλές από τις οποίες προέρχονται από τη Λατινική Αμερική.
Ένα ενδιαφέρον γεγονός σχετικά με την ιδέα των παράτυπων μεταναστών
είναι ότι φτάνουν με πλοίο, δεν είναι τόσο αληθινό, αφού περίπου το 25%
από αυτούς φτάνουν στην Ισπανία (αεροδρόμια Μαδρίτης ή Βαρκελώνης) με
αεροπλάνο με κολομβιανό διαβατήριο, αφού οι πολίτες της Κολομβίας από
το 2015 δεν χρειάζονται βίζα για να ταξιδέψουν στην Ισπανία. 
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Στη σημερινή Ισπανία, οι γυναίκες μετανάστριες αντιμετωπίζουν ποικίλα
εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των προκαταλήψεων και της βίας. Οι
δυσκολίες αυτές απορρέουν από δυσμενείς κοινωνικές συμπεριφορές,
θεσμικές διακρίσεις και ένα νομοθετικό σύστημα που αδυνατεί να
διασφαλίσει τα δικαιώματα των μεταναστριών. Ο νόμος περί μετανάστευσης
είναι ο πρώτος νόμος που οι μετανάστριες αναγνωρίζουν ως προβληματικό.
Θέτει διάφορα κριτήρια στις γυναίκες για να μπορέσουν να ζήσουν νόμιμα
στην Ισπανία. Για να λάβετε βίζα προσωρινής διαμονής arraigo, ή κοινωνικής
ένταξης, πρέπει να έχετε έγκυρη ταυτότητα και απόδειξη τριετούς συνεχούς
διαμονής στην Ισπανία. Ωστόσο, δεν είναι πάντα απλό να αναγνωριστεί
κανείς ως κάτοικος, ιδίως για τις γυναίκες που δεν έχουν επίσημη διεύθυνση
στην οποία μπορούν να εγγραφούν. Ένα άλλο εμπόδιο είναι η απαίτηση να
αποδειχθεί ότι ο αιτών δεν έχει ποινικό μητρώο. Αυτό είναι μερικές φορές
δύσκολο να το αποκτήσει κανείς από τον τόπο καταγωγής της γυναίκας, και
συχνά είναι ξεπερασμένο κατά τη στιγμή που αξιολογείται η αίτηση. Κατά την
υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχουν υπογεγραμμένη σύμβαση
προεργασίας από μελλοντικό εργοδότη. Η σύμβαση πρέπει να αφορά εργασία
πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον ένα έτος με τη νόμιμη ελάχιστη
αμοιβή, την οποία λίγες επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να δώσουν. 

Εκτός από όλα αυτά τα έγγραφα, οι αιτούσες πρέπει να προσκομίσουν
αποδεικτικά στοιχεία για τους οικογενειακούς δεσμούς ή να υποβάλουν
έκθεση σχετικά με την πρόοδο της κοινωνικής τους ένταξης. Όλα αυτά τα
αιτήματα πρέπει να προωθηθούν μέσω τριών επιπέδων αρχών, καμία από τις
οποίες δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ευημερία των αιτουσών. 

Μια γυναίκα, από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και κάτοικος Ισπανίας
εδώ και 19 χρόνια, παρατήρησε: 

"Η άδεια κοινωνικής ένταξης (arraigo) είναι μια αντίφαση, διότι για να την
πάρεις χρειάζεσαι σύμβαση εργασίας, αλλά χωρίς χαρτιά δεν υπάρχει
σύμβαση. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις, όπως το ποινικό μητρώο
και δεν χορηγούν όλες οι αφρικανικές χώρες αυτές τις πληροφορίες. Κάποιοι
άνθρωποι φτάνουν εδώ αφού διασχίσουν τη θάλασσα και φτάνουν χωρίς
διαβατήριο, ενώ ολόκληρη η οικογένειά τους έχει εξαφανιστεί, και αυτό δεν
τους επιτρέπει να αποκτήσουν το διαβατήριό τους". 
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Παρόλο που όλες αυτές οι αυστηρές απαιτήσεις ολοκληρώνονται και η άδεια
εκδίδεται, ισχύει μόνο για 24 μήνες. Πρέπει να ανανεώνεται, με απόδειξη
εργασίας τουλάχιστον 18 μηνών στο διάστημα αυτό. Μόνο μετά από πέντε
χρόνια συνεχούς διαμονής είναι εφικτή η εξασφάλιση μακροχρόνιας άδειας.
Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε ένα
"παράτυπο" μεταναστευτικό καθεστώς. 
Στην πράξη, πολλοί διακινούμενοι εργαζόμενοι πρέπει να ζουν και να
εργάζονται στην παραοικονομία για χρόνια προτού συνάψουν την πρώτη
τους επίσημη σύμβαση, η οποία θα μπορούσε να τους βοηθήσει να
αποκτήσουν βίζα παραμονής. Το τελευταίο ζήτημα φαίνεται να είναι ένα από
τα πιο δύσκολα ζητήματα για τις γυναίκες. Ένας νόμος του 2015 για την
"ασφάλεια του πολίτη" επιδείνωσε την κατάσταση. Κάνει σαφείς διακρίσεις εις
βάρος των μεταναστών.
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Επιπλέον, παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε μερικά αποσπάσματα από
τις συνεντεύξεις που έδωσαν οι υπεύθυνοι του Glocal Factory σε
εκπαιδευτές και συμμετέχουσες από την Ιταλία.

Maria Angela Prado – εκπαιδεύτρια που υλοποίησε το W-LAP στη Βερόνα,
γυναίκα που ήρθε στη Βερόνα από τη Λίμα (Περού) πριν από έντεκα χρόνια.

Άννα: Λοιπόν, τότε θα προχωρήσω με την πρώτη θεματική ανάλυση που
είναι ακριβώς η συνάντηση με δημόσιες υπηρεσίες. Ως σχέση, ποιες είναι οι
δυσκολίες;

Μαρία: Νομίζω ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήρθα
γιατί όλα έχουν αλλάξει. Ήρθα πριν από έντεκα χρόνια και πριν από έντεκα
χρόνια όλα ήταν διαφορετικά. Ωστόσο, ήταν πολύ πιο δύσκολο γιατί ήταν
λιγότερα γνωστά. Και τώρα δεν ξέρω αν είναι επειδή έχω αλλάξει εγώ ή
επειδή αυτό έχει επίσης αλλάξει... Βλέπω ότι οι γυναίκες γνωρίζουν πολύ
περισσότερα από ό,τι εγώ. Και το είδος της μετανάστευσης έχει επίσης
αλλάξει, έτσι δεν είναι; Επειδή υπάρχουν κοινότητες που είναι πολύ πιο
οργανωμένες και που γνωρίζουν ήδη τι πρέπει να κάνουν. Δεν ήταν εύκολο
για μένα, επειδή δεν ήξερα τίποτα, και προέρχομαι από μια εντελώς
διαφορετική μετανάστευση. Ήρθα στην Ιταλία για να ξανασμίξω με τον
σύζυγό μου και δεν γνώριζα κανέναν, ούτε Περουβιανούς. Είναι
διαφορετικό, όταν βλέπω Μαροκινής καταγωγής γυναίκες, ξέρουν ήδη πού
να πάνε και τι να κάνουν, λέω "πώς γίνεται να ξέρουν;" Δηλαδή, επειδή
μιλάνε και μεταξύ τους. Αλλά εγώ δεν είχα αυτό το πράγμα και βλέπω ότι
έχουν μεγαλύτερη ευκολία σε αυτό το πράγμα εδώ. Όταν φτάνουν εδώ και
βρίσκουν την εκπαιδευόμενη που έχει ώρες να κάνει μαζί τους, άρα μπορεί
να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σου και μπορεί να της πει πώς να πάει
να πάρει την κάρτα υγείας και πώς μπορούν να πάνε να πάρουν τον
φορολογικό κώδικα, πράγματα που εγώ δεν είχα. Πήγα να πάρω την κάρτα
υγείας και περίμενα, δεν ξέρω, σχεδόν ένα μήνα για να πάρω την κάρτα
υγείας. Και οι γυναίκες μπορούν να περιμένουν μήνες για να πάρουν μια
κάρτα υγείας. Όλα εξαρτώνται από το είδος της μετανάστευσης που κάνετε.

Άννα: Ναι, ναι, υπάρχει ήδη μια φιλόξενη κοινότητα εδώ.
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Μαρία: Ναι, αυτός είναι ένας χώρος. Γνωρίζονται μεταξύ τους. Νομίζω ότι
αλλάζει πολύ. Πρώτον, το είδος της μετανάστευσης που κάνεις. Δεύτερον,
πού πηγαίνεις, σωστά; Για παράδειγμα, πρόκειται για μια κοινότητα. Οι
γυναίκες βρίσκουν, ο ασκούμενος τις βοηθάει που είναι πάντα πρόθυμοι να
απαντήσουν και που έχουν ώρες να απαντήσουν και επομένως πηγαίνουν
εκεί που τους λένε. Τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να φέρουν, τι είναι
σημαντικό, τι δεν είναι; Δεν είναι ποτέ εύκολο να κάνεις τα έγγραφα, δεν είναι
ποτέ εύκολο για κανέναν, γιατί πιστεύω ότι ούτε στη χώρα σου δεν είναι
εύκολο.

Sadaf - μετανάστρια από το Αφγανιστάν, συμμετείχε στο W-LAP με την
ομάδα της Maria Angela

Άννα: Πώς ήταν η εμπειρία σου ως μετανάστρια εδώ στη Βερόνα; Η
συνάντηση με τα κρατικά γραφεία, στην πραγματικότητα. Αυτό δεν ισχύει για
τα έγγραφα, διότι τα είχες ήδη. Αλλά από τα σχολικά γραφεία για την
εγγραφή των παιδιών στο σχολείο για τις ιατρικές επισκέψεις και τα
νοσοκομεία. Πως είναι;
Sadaf: Αλλά αυτό, ας πούμε, δεν είναι πρόβλημα μόνο για μένα. Κατά τη
γνώμη μου, και για όλες τις άλλες μετανάστριες έχουν μεγάλο πρόβλημα.
Όταν έκανα το πρώτο παιδί, έπρεπε να μείνουμε στο νοσοκομείο επειδή είχε
δυσκολίες. Για μένα έφεραν έναν πολιτισμικό διαμεσολαβητή [στα] αραβικά.
Ότι δεν ήξερα τίποτα, προσπαθούσε να μιλήσει αραβικά. Με τα χέρια μου, με
τις χειρονομίες μου, δεν καταλάβαινα τίποτα. Γι' αυτό αποφάσισα ότι πρέπει
να γίνω πολιτιστική διαμεσολαβήτρια για τις γυναίκες μου, για τον εαυτό
μου, για τις αφγανικές οικογένειες.

 Ότι αυτό, ακόμη και το μέρος του σχολείου που τώρα, κατά τη διάρκεια της
καραντίνας έχει γίνει διαδικτυακά. Αλλά αυτοί που μπορούν να το κάνουν,
αυτοί που δεν μπορούν, που δεν μιλάνε καν ιταλικά, δεν ξέρουν καν πώς να
χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή, αλλά είχαν τόσα προβλήματα. Πάνω απ'
όλα [...] ότι κάποιες μητέρες που δεν ήθελαν να κάνουν το δικό τους
διαδικτυακά, που έχασαν πολλά μαθήματα από τα παιδιά τους. Eh αυτό, κατά
τη γνώμη μου τα πράγματα που λέμε για εμάς ήταν χειρότερα. Αλλά εδώ
γίνεται χειρότερο. [Επειδή] δεν βοηθούν. Δεν προσπαθούν να βοηθήσουν.
Πηγαίνετε στα γραφεία. Σου δίνουν μια ωραία ώρα, ή όταν πας περιμένεις
πολλές ώρες για να γράψεις κάτι. Ακόμα και [όταν] πηγαίνεις στο
νοσοκομείο για να κάνεις κάτι πρέπει να περιμένεις εκεί.



Αν δεν μιλάς [καλά ιταλικά], ακόμα και αυτοί αρχίζουν να ουρλιάζουν,
αρχίζουν να ουρλιάζουν. Ε, αλλά αυτό δεν είναι δικό τους λάθος. Ότι έχω
βιώσει αυτά τα πράγματα, δυστυχώς.
Άννα: Αλλά κατά τη γνώμη σας είναι ένας διαμεσολαβητής, στην
πραγματικότητα, ειδικός για τη χώρα, όχι γενικός, αλλά χρειάζεται για τη
γλώσσα ή για κάτι άλλο;
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Sadaf: Κατά τη γνώμη μου, εκτός από τη γλώσσα, πρέπει επίσης να ακούσει
το άτομο αυτό, σωστά; Πρέπει να αισθάνεται ήρεμος, [πρέπει να είναι]
γαλήνιος. Αυτή, κατά τη γνώμη μου, η δράση που κάνει είναι πολύ
σημαντική. Η οποία αφού το πει για εσάς, γιατί αν δεν προσπαθήσει να
είναι αξιόπιστη. Πώς μπορείτε να γίνετε πολιτιστικός διαμεσολαβητής; Το
οποίο είναι επίσης κατά τη γνώμη μου ένα πολύ λεπτό κομμάτι και πρέπει
να είναι ένας πολιτιστικός διαμεσολαβητής.
Επειδή είστε, στην πραγματικότητα, ένας από αυτούς τους ανθρώπους
που δεν καταλαβαίνουν ιταλικά και από αυτούς που δεν καταλαβαίνουν
μια ξένη γλώσσα. Όχι;
Άννα: Καταλαβαίνω. Και, στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη σου, για
παράδειγμα στο πλαίσιο της υγείας σίγουρα, αλλά και σε άλλα πλαίσια,
δηλαδή ακόμη και στο σχολείο, θα υπήρχε ανάγκη;
Sadaf: Sadaf: Ναι.
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Martina - νεαρή εθελόντρια που υποστηρίζει τη Μαρία Άντζελα στην
εφαρμογή του W-LAP, όχι μετανάστρια
Άννα: Το πρώτο θεματικό ερώτημα, ας πούμε, είναι η σχέση των μεταναστριών,
ιδίως από το εξωτερικό, με την έννοια ότι η σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες είναι
ίσως λίγο πιο εύκολη στο εσωτερικό και πιο απλή και άμεση. Δημόσιες υπηρεσίες
πολύ γενικά με την έννοια της αίτησης εγγράφων, αλλά και ιατρικές επισκέψεις,
βιβλίο, νοσοκομείο, εγγραφή στο σχολείο. [...] Οπότε, περισσότερο από το τι
πιστεύετε, σε γενικές γραμμές, έχετε κάτι να πείτε, με βάση την εμπειρία σας, τι
είδατε να συμβαίνει;
Martina: Κατά τη γνώμη μου, η κατάσταση με το Covid έχει κάνει τα πάντα πιο
δύσκολα, διότι ακόμα και μόνο το γεγονός ότι δεν μπορείς να πας απευθείας στο
γραφείο, πρέπει να τηλεφωνείς και να κλείνεις πάντα πρώτα ένα ραντεβού,
ακριβώς προληπτικά μέσω τηλεφώνου, δεν είναι εύκολο για όλους. Πράγματι,
δηλαδή, αφενός γιατί στο τηλέφωνο ναι, ίσως καταλαβαίνεις χειρότερα από ό,τι
ζωντανά, και αφετέρου γιατί μερικές φορές είναι δύσκολο ακόμη και να βρεις τις
πληροφορίες. Εκεί που βρίσκουν... δηλαδή, εγώ κάποιες φορές δυσκολεύτηκα να
βρω την πληροφορία, δεν φαντάζομαι άνθρωπο που δεν έχει τη γλωσσική
ικανότητα της ιταλικής γλώσσας, οπότε κατά τη γνώμη μου υπάρχει πραγματικά
μια βασική δυσκολία στην εύρεση της πληροφορίας και δεν υπάρχει προσπάθεια
από την άλλη πλευρά, δεν βλέπω όλα αυτά να κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα.
Οπότε ναι, έχει συζητηθεί και αυτή την περίοδο, ακριβώς για το γεγονός ότι
υπάρχει και η ανάγκη να γίνουν πιο εύχρηστες οι βασικές πληροφορίες για να
γίνουν πιο εύχρηστες οι υπηρεσίες.
Έτσι, θα έλεγα ότι υπάρχει δυσκολία ακόμη και στην πρόσβαση σε πληροφορίες.
Και... ναι, τότε ακριβώς, ειλικρινά δεν ξέρω εκ των υστέρων, όταν κάποιος
εμφανίζεται στο γραφείο, γιατί δεν είχα καμία εμπειρία. Αλλά σε αυτό το στάδιο
εδώ σίγουρα. Και τότε μου συνέβη επίσης, για παράδειγμα, ότι μια κυρία δεν ήξερε
ότι έπρεπε να πληρώσει το ΤΑΡΙ, το χαράτσι, και μετά πήρε μια σειρά από
ληξιπρόθεσμες οφειλές, σωστά; Από όλα τα έτη στα οποία θα έπρεπε να πληρώσει
και δεν πλήρωσε. Πλέον, σαφώς με τα τέλη καθυστέρησης και δεν το ήξερε. Και
έτσι, είναι αυτά τα πράγματα που συνειδητοποίησα ότι αν δεν είναι γραμμένα
πουθενά, βασικά, αν δεν ξέρεις πού να ψάξεις, δεν ξέρεις... "γίνεται δύσκολο, αυτό
είναι.
Άννα: Αλλά ακριβώς σε αυτή την προοπτική της πρόσβασης σε πληροφορίες, της
ευκολίας στην εύρεσή τους και στη συνέχεια στην πράξη, ε, θα είχατε ιδέες;
Martina: Κατά τη γνώμη μου, στην πραγματικότητα, αποφύγετε να λέτε σε κάποιον
"δεν μπορείς να πας σε δημόσιο αξίωμα". Διότι αν, καταρχάς, δεν ξέρω, πάς στο
αστυνομικό τμήμα, παρουσιάσεις τα έγγραφά σου, δηλώσεις ότι βρίσκεσαι στην
Ιταλία, σου λένε "Εντάξει, τώρα πήγαινε στο γραφείο Χ".
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Αν πάω στο γραφείο Χ και εκεί, μου λένε "Όχι, όχι, όχι, πρέπει να κλείσετε
ραντεβού", δεν πρόκειται να ξαναπάω στο γραφείο ούτως ή άλλως. Και έτσι
αυτό κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να είναι μια λύση το γεγονός, δεν ξέρω
αν είναι εφικτό, πάντως, να βάλουμε κάποιον που αντί, στα δημόσια γραφεία,
ας πούμε, θα σε κατευθύνει στο πώς να κλείσεις ραντεβού, πώς να το κάνεις
και μετά να σκεφτείς μια υπηρεσία, που βοηθάει να μην χρειάζεται να πάρεις
τηλέφωνο που δεν είναι, πρώτα απ' όλα, δεν είναι άμεσο.
Άννα: Και επομένως, ένα εξωτερικό σημείο, αλλά στο ίδιο το γραφείο.
Martina: Ναι, ναι.
Άννα: Αν όχι, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα άλλο μέρος όπου σας
βοηθούν να κλείσετε ραντεβού.
Martina: Ακριβώς, γιατί αυτό είναι, αν μετρούσες, ίσως να πας οκτώ φορές, για
το τίποτα.

ΑΝΆΓΚΕΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΔΟΞΊΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΜΈΛΛΟΝ

Είναι αυτονόητο ότι οι μετανάστριες είναι από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες σε μια κοινωνία λόγω της διπλής ταυτότητάς τους ως μετανάστριες
και γυναίκες. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρατηρήσαμε ότι το
COVID-19 έσπρωξε τις ειδικευμένες μετανάστριες προς την ανεργία, την
απασχόληση χαμηλότερης ειδίκευσης ή τη λιγότερο σταθερή απασχόληση.
Ωστόσο, οι συμμετέχουσες μας δεν έχασαν ποτέ την πίστη τους, παρά όλα
αυτά τα εμπόδια που αντιμετώπιζαν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
καθημερινά.

Η εμπειρία μας από το πρόγραμμα δείχνει ότι οι συμμετέχοντες προσπαθούν
πάντα να γίνονται πιο φιλόδοξοι κάθε μέρα. Παρόλο που δεν έχουν σαφές
όραμα για το μέλλον, είναι φιλόδοξοι όσον αφορά την επιθυμία τους να είναι
αυτάρκεις, ανεξάρτητοι, επιτυχημένοι, δημιουργικοί. Οι μαρτυρίες που
συγκεντρώσαμε για αυτό το θέμα ήταν ενδεικτικές της επιθυμίας τους για
πρόοδο και αυτοβελτίωση.



ΔΗΛΩΣΗ Shugri Omar (Κύπρος/συμμετέχων από τη Σομαλία) 

Οι φιλοδοξίες μου επικεντρώνονται κυρίως στην εκπαίδευσή μου και στο
επίπεδο του σχολείου. Πιστεύω ότι είμαστε ικανές να κάνουμε πολλά
πράγματα αν μας δοθεί η ευκαιρία και η ελευθερία να σπουδάσουμε χωρίς
να μας περιφρονούν ή να μας επικρίνουν από την κοινότητα στην οποία ζω
και να μας λένε ότι η θέση της γυναίκας είναι να μένει στο σπίτι, να
παντρεύεται και να μεγαλώνει τα παιδιά. Παρόλο που πιστεύω ότι οι άνδρες
είναι προστάτες, ταυτόχρονα θέλω να πετύχω τους δικούς μου στόχους και
να είμαι επιτυχημένη στη ζωή και να κάνω περήφανους τον εαυτό μου και τη
γιαγιά μου που βρίσκεται στον ουρανό. Θέλω να γίνω το κορίτσι με το
λαμπερό αστέρι που είναι μορφωμένο, εργατικό, που βοηθάει τους
ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που μαθαίνει νέες γλώσσες όπως ήδη
σπουδάζω (και παλεύω) να μάθω ελληνικά. Γνωρίζω ήδη περισσότερες από
3 γλώσσες, αλλά μου αρέσει να μαθαίνω κι άλλες για να μιλάω με πολλούς
ανθρώπους, να μοιράζομαι μαζί τους τις ιδέες μου και επίσης να ακούω τις
δικές τους ιδέες, απόψεις και πεποιθήσεις. Ξέρω ότι όλοι θα πρέπει να
σεβόμαστε ο ένας τον άλλον παρά τη θέση που κατέχουν στην κοινωνία. Το
μόνο που έχει σημασία για μένα είναι να είμαι αρκετά γενναίος, να έχω
αρκετές γνώσεις και να γίνω ανεξάρτητος.
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Ας ακούσουμε μια από τις συμμετέχουσες που μοιράζεται μαζί μας τις
ανάγκες και τις φιλοδοξίες της για το μέλλον:

Πατήστε Play για να δείτε το βίντεο

https://youtu.be/jLMnHElbo3Q
https://youtu.be/jLMnHElbo3Q
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Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος συμβουλεύσαμε τις
μετανάστριες ότι ο καθένας μπορεί να κάνει απλά βήματα στην καθημερινή
του ζωή, τα οποία θα του δώσουν μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσει να
επιτυγχάνει και να αναπτύσσεται ως άτομο, ακόμη και αν αντιμετωπίζει
αντιξοότητες. Αρχικά, ήταν σημαντικό να συζητήσουν μαζί μας να κάνουν ένα
βήμα τη φορά που έθεταν τις φιλοδοξίες και τα σχέδιά τους για το μέλλον,
καθώς οι σημερινές συνθήκες ήταν διαφορετικές από αυτές που βίωναν στις
χώρες καταγωγής τους. 

Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να ακούσετε τις τρέχουσες ανάγκες και τις
μελλοντικές προσδοκίες μιας από τις γυναίκες που συμμετέχουν στο
W-LAP στην Κύπρο:

Πατήστε Play για να δείτε το βίντεο

https://youtu.be/538Luc3N1qU
https://youtu.be/538Luc3N1qU
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Οι μετανάστριες μοιράστηκαν επίσης μαζί μας πολλές ιδέες και σχέδια. Δεν
φοβούνται να πάρουν ρίσκα και πιστεύουν ότι κανείς δεν πρέπει να φοβάται
να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, απλώς και μόνο επειδή
φοβάται την αποτυχία και τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται.

Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να ακούσετε τις τρέχουσες ανάγκες και τις
μελλοντικές προσδοκίες μιας από τις γυναίκες που συμμετέχουν στο
W-LAP στην Ισπανία:

Πατήστε Play για να δείτε το βίντεο

https://youtu.be/e7ixX3iTui4
https://youtu.be/e7ixX3iTui4


ΔΗΛΩΣΗ Lydia Enow Ndip (Κύπρος/συμμετέχουσα από το Καμερούν)

Αρχικά, έχω ένα όνειρο να δημιουργήσω τη δική μου επιχείρηση
(περιποίηση δέρματος) στο μέλλον και να την προωθήσω στο Amazon.
Επίσης, θέλω να αγοράσω το δικό μου διαμέρισμα εδώ στην Κύπρο, ώστε να
σταματήσω να πληρώνω ενοίκια, και επίσης να αποκτήσω ένα αυτοκίνητο.
Επιπλέον, θέλω να γράψω τον γιο μου σε ένα καλό σχολείο, ώστε να μπορεί
να σπουδάσει ελληνικά για καλύτερη κατανόηση και να κάνει φίλους, να
γνωρίσει την κουλτούρα, να ασχοληθεί με νέες δραστηριότητες. Επιπλέον,
θέλω να είμαι σε θέση να βοηθήσω άλλους που έχουν ανάγκη με
οποιονδήποτε τρόπο μπορώ, οικονομικά, δίνοντας φαγητό, στέγη και άλλα.
Τέλος, θέλω να επιστρέψω στο σχολείο γιατί δεν κατάφερα να ολοκληρώσω
τις πανεπιστημιακές μου σπουδές και να πάρω πτυχίο στη χώρα μου.
Σπούδαζα οικονομικά και διοικητική επιστήμη. Τώρα θέλω να σπουδάσω
την ψηφιακή αγορά (κρυπτογραφικό νόμισμα) και τις συναλλαγές, ώστε να
μπορέσω να δώσω στον γιο μου μια καλύτερη ζωή που δεν είχα
πραγματικά, καθώς και ένα σταθερό μέλλον. Ωστόσο, μπορώ να αποκτήσω
όλα αυτά μόνο αν έχω τα έγγραφά μου [ως αναγνωρισμένος πρόσφυγας], γι'
αυτό προσεύχομαι κάθε μέρα να τα λάβω το συντομότερο δυνατό. 
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Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να ακούσετε τις τρέχουσες ανάγκες και
τις μελλοντικές προσδοκίες μιας από τις γυναίκες που
συμμετέχουν στο W-LAP: 

Πατήστε Play για να δείτε το βίντεο

https://youtu.be/9dYyYTtCAVc
https://youtu.be/9dYyYTtCAVc


ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΝΕΟΑΦΙΧΘΕΊΣΕΣ
ΜΕΤΑΝΆΣΤΡΙΕΣ
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Στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών δεν υπάρχουν πολιτικές που να
αντιμετωπίζουν ειδικά τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ένταξη των
μεταναστριών. Τα εμπόδια και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
σχετίζονται συχνά με το μεταναστευτικό τους καθεστώς.

Ενώ οι μετανάστες άνδρες φθάνουν συνήθως μόνοι τους, οι γυναίκες
έρχονται συχνότερα ως μέλη της οικογένειας σε μεταγενέστερο στάδιο ή ως
ανύπαντρες μητέρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολιτικές ένταξης μπορεί
να μην απευθύνονται σε αυτές σε ατομική βάση, αλλά με βάση την
οικογενειακή τους κατάσταση. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό τους ή στην
περιορισμένη πρόσβασή τους σε μέτρα ένταξης, στήριξης, αξιολόγησης
δεξιοτήτων και κατάρτισης.
Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να μάθετε συμβουλές για τις
νεοαφιχθείσες μετανάστριες από μία από τις συμμετέχουσες στο W-
LAP:

Πατήστε Play για να δείτε το βίντεο

https://youtu.be/ZMPpywM2xYY
https://youtu.be/ZMPpywM2xYY
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Για το λόγο αυτό, η τελευταία ενότητα του φυλλαδίου "Τα φτερά μου"
επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες συμβουλές που δίνουν οι μετανάστριες
που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σε άλλες μετανάστριες,
ιδίως σε όσες έχουν φθάσει πρόσφατα στην Ευρώπη. Αυτό κρίθηκε
απαραίτητο, καθώς οι συμβουλές από εκείνες τις γυναίκες που μοιράζονται
μια κοινή εμπειρία είναι πολύ πολύτιμες για τις νεοαφιχθείσες μετανάστριες.
Αυτές έχουν πολλά εμπόδια να ξεπεράσουν, και, υπό αυτή την έννοια, μια
στοργική συμβουλή από ένα άτομο που είχε παρόμοια πορεία ζωής ζυγίζει
μερικές φορές περισσότερο από οποιαδήποτε επίσημη συμβουλή από άτομα
ή/και οργανώσεις.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να μάθετε συμβουλές για τις
νεοαφιχθείσες μετανάστριες από μία από τις συμμετέχουσες στο W-
LAP:

Πατήστε Play για να δείτε το βίντεο

https://youtu.be/b-HD7FPjVc4
https://youtu.be/b-HD7FPjVc4
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Αυτό που θεωρούμε πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι μετανάστριες
διεκδικούν τη φωνή τους. Το να έχεις φωνή σημαίνει να έχεις ενεργό και
συμμετοχικό ρόλο στη λήψη ή την επιρροή μιας απόφασης για κάτι. Στην
περίπτωσή μας, αυτή η συμβουλή που μπορείτε να ακούσετε και να
διαβάσετε σημαίνει ότι οι συμμετέχουσες μας έχουν βρει τη φωνή τους και
είναι έτοιμες να πουν ανοιχτά τις ιστορίες τους. Πίσω από κάθε συμβουλή
κρύβεται μια ιστορία ζωής και σας καλούμε να την ακούσετε με σεβασμό.

ΔΗΛΩΣΗ Μαρία Γεωργίου (Κύπρος/εκπαιδευτής)

Υπάρχει αυξημένη ποικιλομορφία στα δικαιώματα των μεταναστριών που ζουν
στην Κύπρο λόγω του νομικού τους καθεστώτος. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
ορισμένα κοινά βήματα ένταξης που θα μπορούσαν γενικά να ακολουθηθούν
από όλους. Οι μετανάστριες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και να μάθουν περισσότερα για τα
δικαιώματα υγείας που παρέχονται σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό
Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ - GeSY). Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν τις γλωσσικές
τους δεξιότητες εξετάζοντας τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας που παρέχονται.
Οι άνεργες μετανάστριες που αναζητούν εργασία, θα πρέπει να εγγραφούν σε
ένα ιδιωτικό κέντρο ευρέσεως εργασίας ή σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως η
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. 
Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για τους
μετανάστες με βάση το νομικό τους καθεστώς. Εκείνοι που εργάζονται με
γυναίκες χωρίς χαρτιά θα μπορούσαν να συνδέσουν τις γυναίκες με νομικούς και
κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ εκείνοι που εργάζονται με άλλους τύπους
μεταναστών θα μπορούσαν να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για
επαγγελματική καθοδήγηση και προσανατολισμό. Οι μετανάστριες με παιδιά θα
μπορούσαν να απευθυνθούν σε κέντρα πληροφόρησης για να λάβουν
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιδόματα πρόνοιας, τις ευκαιρίες
υποστήριξης της παιδικής μέριμνας και τη διαδικασία εγγραφής στα σχολεία.
Μπορούν επίσης να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
απευθυνόμενες στην αρμόδια αρχή. 
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In the following video you can learn tips for newly arrived immigrant
women from one of the W-LAP participants in Spain:

Πατήστε Play για να δείτε το βίντεο

https://youtu.be/mM0u2-lIAzg
https://youtu.be/mM0u2-lIAzg
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Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να μάθετε συμβουλές για τις
νεοαφιχθείσες μετανάστριες από μία από τις συμμετέχουσες στο 
W-LAP:

Πατήστε Play για να δείτε το βίντεο

https://youtu.be/R3znHdTLkZs
https://youtu.be/R3znHdTLkZs


ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
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Το έργο της σύνταξης αυτού του ηλεκτρονικού φυλλαδίου δεν ήταν καθόλου
εύκολο. Είναι μάλλον δύσκολο να μεταφερθούν όλα όσα ειπώθηκαν και
αισθάνθηκαν μέσα σε λίγες σελίδες. Η εμπειρία του W-LAP μας δίδαξε πολλά
μαθήματα, ιδίως όσον αφορά την καθημερινή ζωή και τις εμπειρίες των
μεταναστριών που ξεδιπλώθηκαν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού
προγράμματος και που ευγενικά μοιράστηκαν μαζί μας κατά τη διάρκεια των
στιγμών προβληματισμού τους, είτε με βίντεο είτε γραπτώς.

Εκτός αυτού, είναι επίσης πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να τρέξουμε το
πρόγραμμα και στις 6 χώρες χωρίς σημαντικά εμπόδια και προβλήματα.
Μπορούμε τώρα να πούμε ότι το πρόγραμμα τοπικής δράσης WINGS είναι
μια καλή πρακτική που μπορεί να μεταφερθεί και να αναπαραχθεί σε άλλα
τοπικά πλαίσια. Είναι επιτυχημένο επειδή το υλικό μάθησης και διδασκαλίας
περιλαμβάνει τις φωνές των συμμετεχουσών και επειδή οι εκπαιδευτές
βάζουν την καρδιά και την ψυχή τους στη διευκόλυνση ενδιαφερουσών
συνεδριών και στην ενεργή συμμετοχή των γυναικών συμμετεχουσών. 

Ελπίζουμε ειλικρινά ότι απολαύσατε την ανάγνωση αυτού του φυλλαδίου
όσο εκτιμήσαμε τις προσπάθειες και τους προβληματισμούς όλων των
συντελεστών: γυναικών συμμετεχουσών, εκπαιδευτών και εταίρων.


