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Οι δράσεις θα διοργανωθούν από το «Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο- Ερευνητική Ομάδα DAISSy» και την «Ολυμπιακή
Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ» στην Αθήνα.  Η συμμετοχή
στις δράσεις είναι δωρεάν για όλες τις συμμετέχουσες . 

 

Γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες στην Αθήνα: τα μαθήματα
αυτά και οι δραστηριότητες θα σας βοηθήσουν να ενσωματωθείτε
καλύτερα, να αναπτύξετε τις ικανότητές σας, να βελτιώσετε τις
γλωσσικές δεξιότητές σας και να έχετε καλύτερη πρόσβαση σε μια
εργασία ή κοινωνική δραστηριότητα. Θα λάβετε ένα πιστοποιητικό
στο τέλος της εκπαίδευσης, το οποίο θα σας βοηθήσει να
παρακολουθήσετε άλλα μαθήματα στο μέλλον. 

 

Γυναίκες της τοπικής αθηναϊκής κοινωνίας: θα συμμετάσχετε σε
πολυπολιτισμικές δραστηριότητες και θα υποστηρίξετε τη
δημιουργία μιας πιο αλληλέγγυας κοινότητας για όλους τους
πολίτες της. 

 

Είστε γυναίκα πρόσφυγας ή μετανάστρια, ή γυναίκα από την
τοπική κοινωνία της Αθήνας και σας ενδιαφέρει το έργο;

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να
εκδηλώσετε ενδιαφέρον χωρίς κόστος συμμετοχής στις δράσεις! 

• Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο- Ερευνητική Ομάδα DAISSy 

 info@daissy.eap.gr  / τηλ: 2610 367756 

• Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ 

 olykek@olympiakokek.gr / τηλ: 26210 40200 / 6975 90 19 38 
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  ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ WEMIN ! 

Το έργο WEMIN (Ενδυνάμωση και Ενσωμάτωση Μεταναστριών)

 χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με το συμφωνητικό χορηγίας αρ.776211. Στοχεύει στην
υλοποίηση και προώθηση ενός πρωτοπόρου μοντέλου για την
κοινωνική ενσωμάτωση γυναικών προσφύγων και μεταναστριών κάθε
ηλικίας, που διαβιούν σε χώρες της ΕΕ. Μπορείτε να δείτε περισσότερες
πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: www.wemin-project.eu 

 

Προσκαλούμε γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες που ζουν στην
Αθήνα, καθώς και γυναίκες της τοπικής αθηναϊκής κοινωνίας, να
συμμετέχουν στο έργο. Γιατί; για τις ακόλουθες δράσεις που θα
πραγματοποιηθούν στην Αθήνα από τον Οκτώβριο 2018 έως το
Νοέμβριο 2019:  

 

- Γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση για γυναίκες πρόσφυγες και
μετανάστριες – από Οκτώβριο 2018 έως Σεπτέμβριο 2019 

- Εκπαίδευση ενδυνάμωσης για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες –

από Ιανουάριο μέχρι Οκτώβριο 2019  

- Συνεδρίες συμβουλευτικής σε μικρές ομάδες για γυναίκες πρόσφυγες
και μετανάστριες – από Ιανουάριο μέχρι Οκτώβριο 2019  

- Εργαστήρια χειροτεχνίας και πολιτισμού για γυναίκες πρόσφυγες και
μετανάστριες καθώς και για ντόπιες γυναίκες της Αθηναϊκής κοινωνίας –

από Απρίλιο μέχρι Νοέμβριο 2019 



Το αποτέλεσμα της ανάλυσης αναγκών
είναι οι συστάσεις σχετικά με το μαθησιακό
περιεχόμενο, το τύπο και τη διάρκεια της
μάθησης που είναι κατάλληλα για τις
μετανάστριες, καθώς και τις επιδράσεις
 που μπορεί να έχουν οι καταστάσεις που
έχουν βιώσει οι μετανάστριες στις
ευκαιρίες μάθησης  και την πρόσβαση τους
σε αυτές. 

 

Για παράδειγμα, το περιεχόμενο των
εκπαιδεύσεων πρέπει να είναι χρήσιμο
στην καθημερινότητα των  μεταναστριών
και γυναικών προσφύγων, έτσι ώστε να
αναγνωρίζουν αμέσως την αξία των νέων
δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Αλλά δεν είναι
μόνο το περιεχόμενο της μάθησης, το
περιβάλλον και η οικογένεια παίζουν
επίσης σημαντικό ρόλο: οι
εμπειρογνώμονες συνιστούν να
οργανώνονται παράλληλα στις ίδιες
εγκαταστάσεις  δραστηριότητες και για
άλλα μέλη της οικογένειας ή να
εξασφαλίζεται ότι προσκαλούνται
προκειμένου να επισκεφθούν τον τόπο
μάθησης και να συναντήσουν την ομάδα . 

 

Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι
αναδεικνύει όλες εκείνες τις πτυχές που
μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες χώρες
εταίρους, περιγράφοντας επίσης
ενδεχόμενα εμπόδια και πιθανές λύσεις
για την υπέρβαση αυτών. 

Οι 10 καλές πρακτικές που επιλέχθηκαν
και αναλύθηκαν στο πλαίσιο  του
WEMIN, έχουν εφαρμοστεί στην ΕΕ,

στις χώρες των εταίρων. Ο οδηγός
υπογραμμίζει τους πόρους που
απαιτούνται για την εφαρμογή τους και
τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.  

Προκειμένου να σχεδιαστούν οι πιο
αποτελεσματικές και αναγκαίες ευκαιρίες
κατάρτισης και ενδυνάμωσης για
γυναίκες πρόσφυγες  και μετανάστριες που
ζουν στις κοινότητες των εταίρων του
προγράμματος WEMIN, ξεκινήσαμε από την
αρχή: κάθε εταίρος του έργου διεξήγαγε μια
ανάλυση αναγκών στην περιοχή του. 

 

Σε κάθε χώρα πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις  σε 10 με 15 εμπειρογνώμονες,

καθώς και 10 γυναίκες πρόσφυγες
και μετανάστριες   (MRW) από την τοπική
κοινότητα. Συνολικά, σε όλες τις χώρες
συμμετείχαν 97 ειδικοί σε θέματα
μετανάστευσης και εργασίας με
μετανάστριες και 94 μετανάστριες. Οι
συνεντεύξεις παρείχαν συστάσεις και ιδέες
για την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης
για τις μετανάστριες στην εκάστοτε χώρα
εταίρο, καθώς και συστάσεις για το πώς
μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες
εταίρους και έχουν τη δυνατότητα
μεταφοράς σε οποιοδήποτε άλλο κράτος
μέλος της ΕΕ. 
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2. ΟΜΑΛΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ; ΝΑΙ,
ΜΠΟΡΟΥΜΕ! 

Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών που
εκπονήθηκε από την κοινοπραξία του
έργου WEMIN, υπό τον συντονισμό της
Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και
Συμβουλευτικής, παρουσιάζει δέκα
καλές πρακτικές στον τομέα της
κοινωνικής ενσωμάτωσης των
μεταναστριών, καλύπτοντας ένα ευρύ
φάσμα - από την εκπαίδευση έως την
κοινωνικο-πολιτισμική ένταξη, από την
ενδυνάμωση ως και την  πολιτισμική
ανταλλαγή και καθοδήγηση. 

3. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΕ; 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τη διάγνωση αναγκών καλέστε τον  Dr.

Martin Kilgus, Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Ifa Akademie : 

kilgus@ifa-akademie.de 

Διαβάστε τον οδηγό και ανακαλύψτε πώς αποτελεσματικές πρακτικές μπορούν να
εφαρμοστούν στην κοινότητά μας: http://www.wemin-project.eu/resources/

"ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΟΥΝ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΡΟΛΟ ΣΤΙΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΟΠΟΥ

ΖΟΥΝ!"



Το WEMIN θα ενδυναμώσει τις γυναίκες
πρόσφυγες και μετανάστριες ώστε να
διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη
ζωή των κοινοτήτων όπου ζουν και να
ενεργούν ως πολλαπλασιαστές τόσο εντός
των οικογενειών τους όσο και στους
κύκλους επαφών τους. 

 

Ο στόχος όμως, είναι πολύ πιο φιλόδοξος -

προωθώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ
γυναικών προσφύγων, μεταναστριών και
τοπικών κοινωνιών, θα αντιμετωπιστούν τα
στερεότυπα και από τις δύο πλευρές,

προκαλώντας υφιστάμενες αφηγήσεις για
τη μετανάστευση και ενισχύοντας τις
εμπλεκόμενες κοινότητες. 

 Με επικεφαλή το ΕΛΛΗΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ελλάδα), το WEMIN

αποτελείται από εννέα εταίρους,

συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
και οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών, από οκτώ χώρες της ΕΕ -

Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,

Πορτογαλία, Ιρλανδία, Γερμανία και
Σουηδία. 

 

 

Για ερωτήσεις και συνεργασία: 

 

Σίσσυ Θεοδοσίου,  Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ερευνητική
Ομάδα DAISSy  (Συντονιστής
Φορέας) 

sissie.theodosiou@gmail.com 

 

 

Για επικοινωνία και προβολή: 

 

Irene Zanetti, ALDA – Ευρωπαϊκή
Ένωση για την Τοπική Δημοκρατία 

irene.zanetti@aldaintranet.org 
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 

WEMIN  

WWW.WEMIN-PROJECT.EU 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ

 #WEMIN  ΣΤΑ  SOCIAL

MEDIA!

ΤΟ ΕΡΓΟ WEMIN ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

Το WEMIN είναι ένα διετές έργο που
στοχεύει στην εφαρμογή και
προώθηση ενός πρωτοποριακού
μοντέλου ενσωμάτωσης στις
κοινότητες υποδοχής, για γυναίκες
πρόσφυγες και μετανάστριες όλων
των ηλικιών. 

 

Το έργο θα ασχοληθεί με κοινωνικές,

εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
πτυχές της κοινωνικής ενσωμάτωσης
σε οκτώ χώρες εντός της Ε.Ε. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 

Το WEMIN  χρηματοδοτείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης με το συμφωνητικό χορηγίας
αρ.776211. Το  newsletter αυτό αντικατοπτρίζει μόνο τις  απόψεις του
δημιουργού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό. 


