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Σε αυτό το τεύχος: Τελικό συνέδριο του σχεδίου στην Αθήνα | Ολοκλήρωση του βίντεο και της ταινίας 

μικρού μήκους | Οδηγός Αξιοποίησης  

 

Τελικό συνέδριο του σχεδίου στην Αθήνα 

Το τελικό συνέδριο του σχεδίου Parents For All έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Σεράφειο του 

Δήμου Αθηναίων, στις 7 Νοεμβρίου 2019, με τίτλο «Η Ένταξη Μεταναστών και 

Προσφύγων – Ένας Δρόμος Διπλής Κατεύθυνσης: Ευκαιρίες και Προκλήσεις στην 

Εκπαίδευση». Παρευρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι ΜΚΟ και φορέων χάραξης πολιτικής, 

καθώς και διευθυντές σχολείων, εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και φοιτητές. 

Διοργανωτής του συνεδρίου ήταν η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική. 

 

Μερικά σημεία που ξεχώρισαν στο συνέδριο:  

 Η Kristina Kudriasova από τον SIH της Λιθουανίας και η Tanveer Parnez από τον 

BEMIS της Σκοτίας εξήγησαν σε μια συνέντευξη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού υλικού του Parents For All και της εργαλειοθήκης αξιολόγησης. 

Αναφέρθηκαν σύντομα τα αποτελέσματα της πιλοτικής χρήσης του υλικού: ένα 

εκπληκτικό 96% σε σύνολο 97 γονέων σε 6 χώρες βρήκαν το εκπαιδευτικό υλικό 

χρήσιμο για αυτούς ενώ το 88% θα το σύστηνε σε άλλους. 

 Η Τίτα Καίσαρη Ernst από τη UNICEF παρουσίασε τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

της UNICEF για ανήλικους πρόσφυγες στην Ελλάδα και τις προκλήσεις που 

συνοδεύουν το όλο εγχείρημα.  

 Ο Martin Kilgus από την Ifa Akademie της Γερμανίας παρουσίασε το επιτυχημένο 



     

                                                                                                                                                

 
μοντέλο ένταξης μεταναστών που ακολουθείται στην πόλη της Στουτγάρδης.  

Μπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις των εταίρων του Parents For All εδώ. 

Ολοκλήρωση του βίντεο και της ταινίας μικρού μήκους 

 Το όνειρο της ένταξης – γονείς μιλούν για την πολυπολιτισμικότητα και την εκπαίδευση: 

Παρουσιάζονται συνεντεύξεις από γονείς από διαφορετικές χώρες, στις οποίες μιλούν για 

τη σημασία της εκπαίδευσης και της ανεκτικότητας και πόσο εκτιμούν την 

πολυπολιτισμικότητα. Το βίντεο έχει υποτίτλους στα αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, 

ισπανικά, ιταλικά και λιθουανικά.  

 Και αν ήμουν μετανάστης; είναι ο τίτλος της σύντομης ταινίας κινουμένων σχεδίων που 

παρήγαγε ο εταίρος Ifa Akademie της σύμπραξης Parents For All. Σκοπός της ταινίας είναι 

να βοηθήσει τους γονείς να μπουν στη θέση της άλλης πλευράς και να αναλογιστούν το 

γεγονός ότι θα μπορούσαν πολύ εύκολα να βρίσκονται «στην άλλη πλευρά» και να 

χρειάζονται εκείνοι βοήθεια και υποστήριξη.   

Οδηγός Αξιοποίησης για φορείς 

Πώς μπορεί να χρησιμεύσει το Parents For All σε διάφορους φορείς; Ένας σύντομος οδηγός 

εξηγεί τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού, της εργαλειοθήκης αξιολόγησης και του 

οπτικοακουστικού υλικού και προτείνει πιθανές χρήσεις τους σε ενώσεις γονέων, φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης μεταναστών και προσφύγων καθώς και σε φορείς 

χάραξης πολιτικής. Ο Οδηγός Αξιοποίησης είναι διαθέσιμος εδώ στα ελληνικά.  
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 

αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

εμπεριέχονται σε αυτό. 

http://parents4all.eu/migrant-and-refugee-integration-as-a-two-way-process-opportunities-and-challenges-in-education-conference-in-athens/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uSquVg-drOI&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ge4596yQF4M&amp=&feature=youtu.be
http://parents4all.eu/wp-content/uploads/2019/11/O5_Exploitation-guide-gr.pdf
http://www.olympiakokek.gr/
http://www.ifa-akademie.de/
http://www.programmaintegra.it/
http://www.bemis.org.uk/
http://www.sih.lt/
http://www.uhu.es/

