
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

Το έργο αυτό έλαβε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ενσωμάτωσης  (AMIF) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Μετανάστευσης 

και Εσωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης 

776199.. 
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 Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του 

δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται 

καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 
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Τρεις άξονες για την Κλίμακα Πολιτισμικής 

Ιδιότητας του πολίτη των γυναικών 

μεταναστριών 
 

Ο πολιτισμός είναι ένα κοινό αγαθό που κτίζεται με τη συμμετοχή όλων των μελών μιας 

κοινότητας. Το να συμμετέχεις  στον πολιτισμό σημαίνει να συμμετέχεις στην κοινότητα, να 

έχεις φωνή και να είσαι μέρος της. 

Αυτή η εργαλειοθήκη παρέχει μια απάντηση στους κύριους στόχους του Έργου  ΙnCommon  και 

παρέχει τα υλικά για την εφαρμογή μιας πορείας  για την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή 

του πολίτη μέσω της συμμετοχής στην 

κουλτούρα των μεταναστριών, των 

υπηκόων τρίτων χωρών και των 

προσφύγων στην ΕΕ. 

Η μεθοδολογία πίσω από την εργαλειοθήκη 

είναι: 

1. Η αξιολόγηση των γυναικών 

μεταναστών στο πλαίσιο της 

Κλίμακας Πολιτιστικής Ιδιότητας 

του πολίτη, η οποία βοηθά να 

παρέχεται στις γυναίκες η σωστή 

υποστήριξη στην κατάλληλη στιγμή 

ανάλογα με τις συνθήκες και τις 

ανάγκες τους.  

2. Τη στενή συνεργασία και τη 
δικτύωση με τους τοπικούς 

φορείς και τους εθελοντές για να 

διευκολυνθεί ένας διπλός τρόπος 

ένταξης που ενσωματώνει τις προοπτικές των μεταναστριών στην πολιτιστική ζωή της 

κοινότητας. 
3. Ο τρίτος πυλώνας είναι η ενδυνάμωση των μεταναστριών και η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησής τους μέσω της κατάρτισης σε Βασικές Ικανότητες και Ηγεσία που θα 

οδηγήσει σε πολιτιστικές παρεμβάσεις.  

 

Το έγγραφο "Σχετικά με τη εργαλειοθήκη" έχει ως στόχο να προσφέρει καθοδήγηση για την εφαρμογή 

αυτής της πορείας προς την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή και να χρησιμοποιήσει 

αποτελεσματικά τους πόρους της δέσμης εργαλείων. 

Οι τρεις άξονες της μεθοδολογίας αναπτύσσονται στα ακόλουθα τμήματα 

της Εργαλειοθήκης  In Common: 

  ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, μεθοδολογία 

της Κλίμακας Πολιτιστικής Ιδιότητας του πολίτη και τα στάδια της. 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, καλές πρακτικές για την προώθηση της 

πολιτιστικής συμμετοχής των μεταναστριών μέσω της εκπαίδευσης 

και του πολιτισμού.  

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, εκπαίδευση για διαπολιτισμικότητα 

για εθελοντές. 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ενδυνάμωση των 

μεταναστριών: κατάρτιση σε Βασικές Ικανότητες και Ηγεσία. 

Συμπλοκή

• Τοπικά Δίκτυα

• Κατάρτιση στη 
Διαπολιτισμικότ
ητα

• Προφίλ και 
αξιολόγηση

Εκκίνηση

• Εκπαίδευση στις 
Βασικές 
Ικανότητες (BI 
4,5,6, 8)

• Εκπαίδευση στις 
Ηγετικές 
Ικανότητες

Αλληλεπίδραση

• Τοπικές 
Παρεμβάσεις

• Δικτύωση

Κοινότητα 

Μετανάστριες 

Πολιτισμική  

Ιδιότητα του 

Πολίτη 

http://www.documenta.es/web/incommon/
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 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, παραδείγματα τοπικών παρεμβάσεων που 

πραγματοποιούνται στις χώρες του έργου. 

 ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, αποτελέσματα των εκδηλώσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στις χώρες του έργου για την προώθηση των 

διαπολιτισμικών ανταλλαγών μεταξύ των μεταναστριών. 

Η μεθοδολογία του εργαλείου δεν παρέχει μια γραμμική πορεία, της οποίας τα βήματα πρέπει να 
πληρούνται το ένα μετά ο άλλο. Πρέπει να θεωρείται ως μια ανοιχτή και ευέλικτη εργαλειοθήκη, η 
οποία προσφέρει μια ποικιλία πόρων για τον κοινωνικό λειτουργό, τον πολιτιστικό διαμεσολαβητή, τον 
σύμβουλο ή οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία ή οργανισμό που ασχολείται με ζητήματα 
μετανάστευσης και ένταξης. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τη διαδικασία που προτείνεται, όλο το 
εκπαιδευτικό υλικό και άλλοι πόροι μπορούν και πρέπει να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες της 
ομάδας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ; 
 

Πριν ξεκινήσετε, είναι σημαντικό να επισημάνετε κάποια πράγματα που έχετε μάθει κατά την διάρκεια 

του έργου  InCommon που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την εφαρμογή της εργαλειοθήκης 

InCommon: 

Ένα σύμπαν περισσότερο από μια ομάδα 

Η ομάδα-στόχος στην οποία αναφερόμαστε  έχει οικουμενικά χαρακτηριστικά:  η ομάδα 

στόχος είναι οι μετανάστριες, αλλά τα χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής  όπως το κίνητρο για 

μετανάστευση, οι συνθήκες αναχώρησης από τη χώρα και η κατάσταση στον προορισμό, η 

διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού, τα επεισόδια βίας λόγω του γεγονότος ότι είναι 

γυναίκες, πολιτισμικές διαφορές - όχι μόνο με τη χώρα υποδοχής αλλά και μεταξύ των 

διαφόρων συμμετεχόντων · η γλωσσική επάρκεια, η αντίληψη για το φύλο ή η οικονομική 

κατάσταση δείχνουν ότι   η ομάδα αυτή έχει οικουμενικά χαρακτηριστικά  (είναι σαν  σύμπαν) 

παρά  μια ομάδα που τείνει στην ομοιογένεια. 

Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες είναι γεγονότα στις ζωές των γυναικών που θα εμφανιστούν 

ακούσια στην πορεία της ένταξης: πρέπει να τις  ενθαρρύνουμε να αναδείξουν αυτές τις 

ιδιαιτερότητες φυσικά   και να ενσωματώσουμε αυτές τις προοπτικές στις διάφορες 

πολιτιστικές δραστηριότητες που θα διεξαγάγουμε. Η έκφραση συναισθημάτων, αισθημάτων,  

προβληματισμού και η μετάφρασή τους σε σύμβολα αποτελούν συνεισφορές στον πολιτισμό 

που θα στηρίξουν την ικανότητα αυτοπεποίθησης και ένταξης των γυναικών. 

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο η Εργαλειοθήκη InCommon έχει 

σχεδιαστεί ως ένα ανοιχτό και ευέλικτο εργαλείο, στο οποίο ο εκπαιδευτής ή ο 

σύμβουλος πρέπει να είναι ελεύθερος να τροποποιεί ή να αλλάζει οποιοδήποτε 

περιεχόμενο / δραστηριότητα της εργαλειοθήκης. 

 

Τα κρυμμένα εμπόδια στη συμμετοχή 

Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού σταδίου που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου  InCommon, 

συνειδητοποιήσαμε ότι υπήρχαν λίγα έγγραφα για τη μετανάστευση και το φύλο που μας 

δίνουν  μια προοπτική για τον αντίκτυπο που έχει η ανισότητα των φύλων στη ζωή των ίδιων 

των μεταναστριών. 

Κατά την υλοποίηση του έργου και μετά που οι γυναίκες μετανάστριες ρωτήθηκαν για τις 

γενικές δυσκολίες για τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες, εμφανίστηκαν 

κρυμμένα εμπόδια, τα οποία αρχικά δεν εξέφραζαν, παραδείγματος χάριν: παρά το γεγονός 

ότι μια μεγάλη ομάδα μεταναστριών επιβεβαίωσε ότι θα παρακολουθήσει μια δραστηριότητα 

και θα διατηρήσει ρευστή και συνεχή επικοινωνία μαζί τους, μόνο οι μισές μετανάστριες 

συμμετείχαν στην δραστηριότητα αυτή 

Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις για το παραπάνω, μερικές εξηγήσεις σχετίζονται   με τη γενική 

απρόβλεπτη κατάσταση των ευάλωτων ομάδων όσον αφορά την καθημερινή τους 

οργάνωσης, αλλά συχνά λόγω της έλλειψης καθορισμού προτεραιοτήτων στους εαυτούς τους 

ως αποτέλεσμα της υποταγής τους σε διαφορετικούς ρόλους των φύλων. 

Ορισμένες συμβουλές ή λύσεις για την επίτευξη μεγαλύτερης δέσμευσης και συμμετοχής θα 

ήταν: 

 Να ενσωματωθούν οι δραστηριότητες InCommon ως μέρος ενός πλήρους 

προγράμματος βοήθειας. 

 Κατά την παροχή κατάρτισης ή εργαστηρίων - που θεωρούνται υποχρεωτικά, 

βοηθήστε τις γυναίκες να οργανώσουν τις παράλληλες πολιτιστικές δραστηριότητες 

που συνδέονται με το μάθημα. 
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 Να παρέχετε μια πιστοποίηση ή όφελος που βοηθά τις γυναίκες στην προσωπική 

τους επίτευξη. 

 Να απευθύνεστε στους επικεφαλής της κοινότητας και να διαδίδετε τις πληροφορίες 

μέσω αυτών. 
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1. ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

Η Κλίμακα Πολιτιστικής Ιδιότητας του Πολίτη (Cultural Citizen 

Scale) είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας των εταίρων του 

έργου InCommon σε σχέση με τις εξατομικευμένες 

μεθοδολογίες καθοδήγησης για τις ομάδες που κινδυνεύουν 

με αποκλεισμό   και την υλοποίηση δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης. 

 

Η Κλίμακα Πολιτιστικής Ιδιότητας του Πολίτη προορίζεται ως εργαλείο για την υποστήριξη των 

κοινωνικών λειτουργών, των συμβούλων και όλων των επαγγελματιών που είναι υπεύθυνοι για την 

καλύτερη ένταξη των μεταναστριών. H Κλίμακα παρουσιάζει 4 στάδια ή επίπεδα που χαρακτηρίζουν 

την κατάσταση των γυναικών όσον αφορά τη σχέση τους με τον πολιτισμό της κοινότητας υποδοχής. 

Η Κλίμακα Πολιτιστικής Ιδιότητας του Πολίτη προτείνει συγκεκριμένες δραστηριότητες για κάθε στάδιο 

της κλίμακας που θα επιτρέψει στις γυναίκες αυτές μια συμμετοχή προσαρμοσμένη στις περιστάσεις 

τους και μια πρόοδο προς την πλήρη άσκηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της 

εκπαίδευσης και του πολιτισμού. 

Μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή καθενός από τα στάδια κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο 

Κλίμακα Πολιτιστικής Ιδιότητας του Πολίτη Κλίμακα της Πολιτισμικής Ιδιότητας του Πολίτη 

 

  

 

ECC summary scheme 

 

Εάν πρόκειται για την πρώτη σας επίσκεψη στην Εργαλειοθήκη  InCommon  προτείνουμε να  

διαβάσετε την ολοκληρωμένη μεθοδολογία της Κλίμακας Πολιτιστικής Ιδιότητας του Πολίτη για 

να κατανοήσετε καλύτερα τις βασικές έννοιες και να προχωρήσετε με επιτυχία στην εφαρμογή 

της μεθοδολογίας.  

 

Περιγραφή

Συμβουλή προς καθοδηγητή

Υποστηρικτικές δράσεις

Σχετικές Βασικές Ικανότητες

Υποστηρικτκές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες

Προτεινόμενες δραστηριότητες

ΣΤΑΔΙΟ 2  

Εξερεύνηση και 

κατανόηση των κοινών 

στοιχείων μεταξύ των 

πολιτισμών 

ΣΤΑΔΙΟ   4  

Αυτοέκφραση και 

συμμετοχή στην 

πολιτιστική ζωή 

ΣΤΑΔΙΟ  3  

Συμμετοχή σε 

δραστηριότητες που 

περιλαμβάνουν την 

εθνική και  ευρωπαϊκή 

πολιτιστική κληρονομιά 

ΣΤΑΔΙΟ 1  

Σύνδεσμό με τον 

πολιτισμό της χώρας 

υποδοχής 

http://www.documenta.es/web/incommon_toolkit/cultural-citizenship-scale-ccs/?lang=el
http://www.documenta.es/web/incommon_toolkit/wp-content/uploads/2019/10/Del1.3_CULTURAL_CITIZENSHIP-SCALE_GR.pdf
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Πώς να εφαρμόσετε την Κλίμακα Πολιτιστικής Ιδιότητας του 

πολίτη   στην ομάδα στόχο σας; 

Το πρώτο βήμα για την έναρξη της πορείας ενσωμάτωσης  είναι η αξιολόγηση των γυναικών 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το έργο InCommon έχει αναπτύξει ένα  εις βάθος 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο. Σκοπός του  

ερωτηματολόγιο είναι να συλλέξει πληροφορίες για τις ανάγκες και τις προσωπικές συνθήκες του 

δικαιούχου και να εντοπίσει τα εμπόδια για τη συμμετοχή του.  

 

Ως αποτέλεσμα, ο καθοδηγητής  θα λάβει μια εξατομικευμένη αξιολόγηση σχετικά με: 

• Επίπεδο στην Κλίμακα Πολιτιστικής Ιδιότητας του Πολίτη 

• Βασικές Ικανότητες για ενίσχυση 

• Δραστηριότητες κατάρτισης 

• Υποστηρικτικές δράσεις 

Η αξιολόγηση θα βοηθήσει στην οργάνωση της υποστήριξης, των ομάδων και των επόμενων 

δραστηριοτήτων όπως οι εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επισκέψεις. Για να ενισχυθεί η συμμετοχή των 

συμμετεχόντων, οι γυναίκες μετανάστριες υπογράφουν μια φόρμα με τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης και μια δέσμευση για την εκπαίδευση που θέλουν να παρακολουθήσουν. 

Ένας άλλος σημαντικός στόχος της συνέντευξης αξιολόγησης είναι να δημιουργηθεί ένας δεσμός 

εμπιστοσύνης μεταξύ του συμβούλου και των γυναικών και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό να 

δοθεί σε κάθε γυναίκα ο χώρος  και ο χρόνος που χρειάζεται για να εκφραστεί με σαφήνεια   κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης και να της προσφερθεί  υποστήριξη εάν χρειαστεί (γλώσσα, ένα πρόσωπο 

εμπιστοσύνης, κλπ.). 

 

Καλές πρακτικές που σχετίζονται με την Κλίμακα Πολιτιστικής 

Ιδιότητας του πολίτη  

Αυτή η ενότητα παρέχει συνολικά 40 καλές πρακτικές (σε 

μορφή pdf) από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την 

Αυστρία, συμπεριλαμβανομένης μιας πρακτικής από το 

Ηνωμένο Βασίλειο και μιας άλλης από τη Γερμανία. Οι καλές 

πρακτικές αποσκοπούν στην προώθηση της συμμετοχής μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. 

Καταγράφονται ανά χώρα του έργου και συνδέονται με τα στάδια της Κλίμακας Πολιτιστική Ιδιότητας 

του πολίτη. 

Σκοπός αυτού του τμήματος είναι να παράσχει πόρους, έμπνευση και παραδείγματα για να 

υποστηρίξει τη δράση των επαγγελματιών στην εφαρμογή της Κλίμακας Πολιτιστικής Ιδιότητας του 

πολίτη. 

Επιπλέον, τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες για την πρόσβαση στην 

ένταξη / πολιτιστικές δραστηριότητες βρίσκονται σε ένα σύνδεσμο μαζί με τις συστάσεις για τον τρόπο 

αντιμετώπισής τους. 
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2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

 

Διαπολιτισμικότητα, αμφίδρομη ενσωμάτωση 

Σε πολλά προγράμματα η προσπάθεια ενσωμάτωσης πέφτει στην πλευρά των μεταναστών και όχι 
στον πληθυσμό  της χώρας υποδοχής. Η προσέγγιση InCommon σκοπεύει να καθιερώσει έναν 
διάλογο μεταξύ των πολιτισμών με βάση την υπόθεση ότι ο πολιτισμός χαρακτηρίζεται ως δυναμικός, 
είναι ένα κοινωνικό γεγονός σε συνεχή οικοδόμηση και τροφοδοτείται από τη συμβολή όλων των 
πολιτών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. 

• Οι τοπικοί εθελοντές 
Για τον παραπάνω λόγο, είναι απαραίτητο, για την επιτυχή εφαρμογή της πορείας ενσωμάτωσης,  
η συμμετοχή και η κατάρτιση των εθελοντών στην διαπολιτισμικότητα. Υπάρχει ένα διπλό  
κίνητρο: Υποστηρίξτε τους εθελοντές να αποκτήσουν μεγαλύτερη γνώση των πολιτιστικών 
διαδικασιών και βοηθήστε τους  να αποτελέσουν  μια πραγματική γέφυρα σύνδεσης μεταξύ 
πολιτισμών. 

Η πρόσληψη και η κατάρτιση εθελοντών στο έργο  InCommon οργανώθηκαν  παράλληλα με τις 
συνεντεύξεις και την κατάρτιση των γυναικών μεταναστριών. Αυτό έγινε μέσω εκδηλώσεων 
διάχυσης στις οποίες επεξηγήθηκε το έργο. Αυτό πρόσφερε στους εθελοντές την ευκαιρία να 
συμμετέχουν  στην κατάρτιση των ικανοτήτων, εάν το ήθελαν, και να συνδεθούν  με τις 
μετανάστριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε πρώιμο στάδιο. 

• Το δίκτυο των ενδιαφερόμενων μερών  
Η πορεία ενσωμάτωσης ολοκληρώνεται με το δίκτυο πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων και 
τους πόρους της περιοχής. Για το σκοπό αυτό, το έργο  InCommon προτείνει τη δημιουργία ενός 
δικτύου ενδιαφερόμενων μερών. Ο στόχος είναι επίσης διπλός: α) Να κατανοήσουν οι 
συμμετέχοντες μετανάστες όλους τους πόρους της κοινότητας και να τους υποστηρίξουν για να 
αποκτήσουν πρόσβαση, καθώς και β) να ευαισθητοποιήσουν για την διαπολιτισμική προοπτική  
σε αυτές τις οντότητες προωθώντας τη συμπερίληψη αυτής της προοπτικής τα συνήθη 
προγράμματα των κέντρων.  

Στο πλαίσιο του έργου InCommon, υπογράφηκε γενική συμφωνία από πολιτιστικές, εκπαιδευτικές 
οντότητες, πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ μεταναστών / προσφύγων, δημοτικές 
υπηρεσίες κλπ. Παρομοίως, η χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων μερών και η συνεχής επαφή 
των επαγγελματιών με αυτές τις οντότητες μπορεί να είναι εξίσου έγκυρη. 

 

  

Ο ρόλος των ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ:

Να μοιράζονται τις πολιτσμικές προοπτικές της 
κοινότητας φιλοξενάις με τις γυναικες 
μετανάστριες στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες.

Να υποστηρίζουν τις γυναίκες μετανάστριες στις 
τοπικές παρεμβάσεις, να τις βοηθήσουν με τις 
αλληλεπιδράσεις τους με τις τοπικές ονότητες. 

Να συνεργαστούν ενεργά στις τοπικές 
παραμβάσεις σαν μέρος της ομάδας

Ο ρόλος του ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΑΙΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:

Να προβληματιστούν σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο θα βελτιωθεί η πρόσβαση στους 
πολιτιστικούς πόρους για τους μετανάστες υπό 
πολιτιστική προοπτική.

Να συμπεριλάβουν την πολιτισμική προοπτική 
όταν προγραμματίζουν.

Να συνεργάζονται με γυναίκες μετανάστριες σε 
τοπικές παρεμβάσεις π.χ ανοίγωντας τα κέντρα 
σε δραστηριότητες.
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Το προφίλ των εθελοντών 

Το προφίλ των εθελοντών σύμφωνα με το έργο  InCommon είναι ανοικτό. Εθελοντές μπορεί να είναι 

όλοι εκείνοι που  θέλουν να εργαστούν  ως εθελοντές. Οι εθελοντές μπορεί να είναι υπήκοοι της 

χώρας ή μετανάστες που  εγκαταστάθηκαν στην κοινότητα υποδοχής. Είναι σημαντικό να 

δημιουργηθεί μια ομάδα εθελοντών με διάφορα προφίλ και ενδιαφέροντα αλλά με αγάπη για  τον 

πολιτισμό, την τέχνη, την ιστορία ή την κληρονομιά. 

 

Το προφίλ των ενδιαφερομένων μερών  

Το δίκτυο των ενδιαφερομένων μερών μπορεί να περιλαμβάνει: Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και 

ενώσεις προσφύγων, πολιτιστικές πλατφόρμες και πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις, 

πολιτιστικούς διαμεσολαβητές και τις ενώσεις κοινωνικών λειτουργών, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς · σχολές χορού, θεάτρου, μουσικής ή 

σχολές τέχνης. βιβλιοθήκες, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων κλπ. 

 

Εκπαίδευση στην διαπολιτισμικότητα  για εθελοντές 

 Αυτή η ενότητα προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

την διαπολιτισμικότητα των εθελοντών (μορφή pdf). 

Το πρόγραμμα  παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με τις 

βασικές έννοιες για τη δημιουργία ενός διαπολιτισμικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Ο τελικός 

στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν αυτογνωσία σχετικά με τη θέση τους σε 

πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, να βρουν στρατηγικές που τους βοηθούν να ξεπεράσουν εμπόδια, 

όπως προκαταλήψεις ή γενικές υποθέσεις για  τους μετανάστες και να είναι σε θέση να 

δημιουργήσουν κοινωνικούς δεσμούς με άλλους. 

 

Το πρόγραμμα  σχεδιάστηκε για όσους ενδιαφέρονται για τη διαπολιτισμική προοπτική, ως 

εργαστήριο 10 ωρών. Η παιδαγωγική προσέγγιση είναι συνεργατική και πρακτική. Μετά από μια 

σύντομη εξήγηση, οι συμμετέχοντες θα προβληματιστούν σε θέματα μέσω συζητήσεων, παιχνιδιών 

ρόλων και άλλων δραστηριοτήτων. 

 

Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την εκπαίδευση, μια 

επισκόπηση του πλήρους προγράμματος, το προφίλ των συμμετεχόντων και τις απαιτήσεις 

πρόσβασης, καθώς και τρεις ενότητες:  

• Μια προσέγγιση στη διαπολιτισμικότητα 

• Οι μεταναστευτικές κινήσεις 

• Ο πολιτισμός ως εργαλείο για ένταξη 

Ο εκπαιδευτής θα βρει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης τους πόρους και τις οδηγίες για την παράδοση 

του εργαστηρίου. Κάθε ενότητα αποτελείται από: εισαγωγή, κατάλογο μαθησιακών στόχων και 

αναμενόμενα αποτελέσματα, περιγραφές των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αξιολόγηση και πηγές 

για την κατανόηση των θεωρητικών εννοιών. 

. 
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3. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 

Γιατί εκπαίδευση σχετικά με τις βασικές ικανότητες; Το πλαίσιο της Κλίμακας Πολιτισμικού Πολίτη 
συνδέει την έννοια της ενεργού συμμετοχής στα κοινά με τις Βασικές Ικανότητες (ΒΙ) του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Αναφοράς. Αυτή είναι μια βασική ιδέα της μεθοδολογίας InCommon, καθώς οι μετανάστριες 
και οι Προσφύγισσες εγκαταλείπουν τις χώρες της ΕΕ και η κατάρτιση που λαμβάνουν πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τις οδηγίες της νέας χώρας καταγωγής της ΕΕ. 

Για την πλήρη άσκηση της ενεργού πολιτότητας, οι πολίτες 
πρέπει να διαθέτουν τις ικανότητες που τους επιτρέπουν να το 
κάνουν. Θέλουμε να ασκούμε την ιδιότητα του πολίτη σε μια 

πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση. Οι βασικές ικανότητες που υποστηρίζουν αυτούς τους 
τομείς είναι κυρίως η ΒΙ5 (Προσωπική, Κοινωνική και Μεταγνωστική Ικανότηταl), ΒΙ6 (Ενεργός 
Πολιτότητα) και ΒΙ8 (Πολιτιστική επίγνωση και έκφραση), καιη ΒΙ4 Ψηφιακή Ικανότητα η οποία 
συνεπάγεται την αυτοπεποίθηση, των ψηφιακών τεχνολογιών για τη μάθηση, την εργασία και τη 
συμμετοχή στην κοινωνία . 

Αυτή η κατάρτιση αποτελεί τη βάση για την άσκηση της πολιτιστικής ιδιότητας του πολίτη των 
γυναικών μέσω των πρακτικών για το επόμενο στάδιο της μεθοδολογίας InCommon. 

Αυτό το έγγραφο δείχνει πώς να χρησιμοποιήσετε το υλικό των εργαλείων αλλά για να κατανοήσετε 
πλήρως τη μεθοδολογία που προτείνουμε, σας προτείνουμε να διαβάσετε το έγγραφο Πολιτιστική 
κλίμακα: Ενεργός πολίτης για συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή . 

  

Το τμήμα του προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (μορφή pdf) σε KC 
4, KC5, KC6 και KC8. Προσθέτοντας την εκπαίδευση για την Ηγεσία για τους συμμετέχοντες στα 
τελευταία στάδια της CCS. 

Ο στόχος των μαθημάτων είναι να εκπαιδεύσουν τις γυναίκες μετανάστριες σε αυτές τις ικανότητες 
που θα τους βοηθήσουν να αλληλεπιδρούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, να συνειδητοποιήσουν τις 
σχέσεις μεταξύ του δικού τους πολιτισμού και της κοινότητας φιλοξενίας, να εκφράσουν και να 
στείλουν ανατροφοδότηση σχετικά με την πολιτιστική και, τέλος, να γνωρίζει τη σημασία της μάθησης 
για μάθηση ως εργαλείου για προσωπική ανάπτυξη και αλληλεπίδραση στην κοινότητα. 

Τα μαθήματα έχουν μια συνεργατική προσέγγιση. Αποτελούνται από μια σειρά σύντομων 
παρουσιάσεων ακολουθούμενες από μεθόδους και δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους 
συμμετέχοντες να εφαρμόσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τις έννοιες των ενοτήτων. Τα 
μαθήματα περιλαμβάνουν παρουσιάσεις και εργαλεία για τον εκπαιδευτή. 

Η κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κύκλου μαθημάτων είναι 35 ώρες. Ο σχεδιασμός του μαθήματος 
είναι ευέλικτος: Ο/Η εκπαιδευτή/εύτριας είναι ελεύθερος/η να τα προσαρμόσει στο επίπεδο ΚΠΠ των 
συμμετεχόντων, τις προηγούμενες δεξιότητες και γνώσεις τους ή ακόμα και το τοπικό πλαίσιο. Μετά 
την αξιολόγηση των μεταναστριών, ο/η καθοδηγητής/τρια έχει τις ακριβείς πληροφορίες για 
να οργανώσει ομάδες και να σχεδιάσει την κατάρτιση, να υλοποιήσει τα πλήρη μαθήματα ή να 
πάρει τις ενότητες που ταιριάζουν καλύτερα με την ομάδα. 

  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ηγεσία 

Ο γενικός στόχος του μαθήματος Ηγεσίας είναι η ενδυνάμωση των γυναικών, τόσο ατομικά όσο και 
συλλογικά. Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε μετανάστριες στα τελευταία στάδια της ΚΠΠ που μπορούν 
να αποτελέσουν πρότυπο ή ηγέτη για άλλες μετανάστριες στις κοινότητές τους. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος εισάγει έννοιες όπως ηγεσία, βασικές δεξιότητες διαχείρισης και 
σχεδιασμός και παρουσίαση μικρών έργων / δραστηριοτήτων. Η τελευταία ενότητα της κατάρτισης 
συνίσταται σε ένα πρακτικό εργαστήριο στο οποίο οι μετανάστριες πρέπει να σχεδιάσουν και να 
εφαρμόσουν ένα ομαδικό πρόγραμμα στην κοινότητα.  

http://www.documenta.es/web/incommon_toolkit/wp-content/uploads/2019/10/Del1.3_CULTURAL_CITIZENSHIP-SCALE_GR.pdf
http://www.documenta.es/web/incommon_toolkit/wp-content/uploads/2019/10/Del1.3_CULTURAL_CITIZENSHIP-SCALE_GR.pdf
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και τέλος ... ΑΣ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΖΙ 
 

Η δράση στους τρεις προαναφερθέντες άξονες θα οδηγήσει σε ποικίλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που θα προκύψουν από την πρωτοβουλία ή τις ανάγκες των ίδιων των 
μεταναστριών και θα εμπλέξουν τους τρεις παράγοντες (μετανάστριες, εθελοντές, 
ενδιαφερόμενους φορείς) : 

  

 Επισκέψεις σε πολιτιστικά κέντρα ή μουσεία της ιστορίας, της τέχνης, κλπ. Της πόλης 

 Μικρά εργαστήρια ή δραστηριότητες σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτιστική 
ποικιλομορφία (λαογραφία, εορτασμοί, μαγειρική, καλλιτεχνική έκφραση κλπ.). 

 Μικρά προγράμματα που οργανώνονται και διευθύνονται από τις ίδιες τις γυναίκες (συναυλίες, 
εκθέσεις, ξεναγήσεις κλπ.). 

 

Το τμήμα "Εμπειρίες" στοχεύει να αποτελέσει παράδειγμα 
CCS στην πράξη. Περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις των εταίρων 
του προγράμματος InCommon στην εφαρμογή της κλίμακας 
Πολιτιστικής Ιθαγένειας. Συνολικά παρουσιάζονται 20 
παρεμβάσεις που καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα κλίμακας 
στην Αυστρία, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ελλάδα. 

Οι εικoνικές εκδηλώσεις αποτελούνται από την έκθεση έργων 
που υποβλήθηκαν στο διεθνή διαγωνισμό που διοργάνωσε η 

InCommon για την προώθηση της πολιτιστικής έκφρασης μέσω της φωτογραφίας, της μουσικής και 
της αφήγησης. 

ΕΙΔΙΚΑ: 

 Διαγωνισμός ψηφιακών φωτογραφιών: Celebration 

 Διαγωνισμός ψηφιακών φωτογραφιών: My favorite place in my new city 

 Διαγωνισμός λέξης ιστορίας: A Story to be heard 

 Διαγωνισμός τραγουδιού: My Culture My voice 

 

Και το τελευταίο κουμπί, Ο λογαριασμός μου, προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών άλλων 

οργανισμών ή ατόμων που ενδιαφέρονται για InCommon, αρκεί μόνο να εγγραφείτε.  
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Συμπερασματικά 

 
Εφαρμογή του πλήρους δρομολογίου InCommon 
 
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα της διαδρομής InCommon προσφέρουμε την παρακάτω ακολουθία, 
πάντα με την προειδοποίηση ότι είναι μόνο ένα παράδειγμα που πρέπει να προσαρμοστεί στο τοπικό 
πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες κάθε ομάδας: 

  
1. Αρχίστε να διαβάζετε "Σχετικά με την εργαλειοθήκη". 
2. Ελέγξτε τη μεθοδολογία InCommon "CCS Cultural Citizenship". 
3. Ξεκινήστε την προσέλκυση και την αξιολόγηση των συμμετεχόντων: 

a. Αξιολόγηση των δικαιούχων (ομάδα στόχου) μέσα από το σε βάθος μοντέλο 
συνέντευξης. 

b. Προσέλκυση εθελοντών. 
c. Χάρτης και επικοινωνήστε με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους 

στο πρόγραμμά σας. 
4. Ορίστε τις ομάδες για εκπαίδευση και προσαρμόστε τα εκπαιδευτικά υλικά στην ομάδα σας: 

a. Εκπαίδευση για την αλληλεγγύη μεταξύ εθελοντών. 
b. Εκπαίδευση για βασικές ικανότητες για τις μετανάστριες. 
c. Εκπαίδευση στην ηγεσία. 

5. Υλοποιήστε την εκπαίδευση. 
6. Χρησιμοποιήστε τις δραστηριότητες κατάρτισης για να οργανώσετε μικρές τοπικές 

παρεμβάσεις και σχέδια που αφορούν τους εθελοντές και τους ενδιαφερόμενους. Η ενότητα 
"Πολιτισμική Συμμετοχή" και "Εμπειρίες" μπορεί να προσφέρει κάποια έμπνευση. 

7. Αξιολογήστε τις δραστηριότητες και σκεφθείτε την επόμενη υποστήριξη που πρέπει να 
παρέχεται στους δικαιούχους. 

8. Δώστε στις συμμετέχουσες και τους/ις εθελοντές/ριες τη δυνατότητα να οργανωθούν σε 
ομάδες και να έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν τις δικές τους δραστηριότητες με την 
υποστήριξή σας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Παράρτημα 1. Πρότυπο αξιολόγησης 

 
Κωδικός (εσωτερικό μητρώο)  

Όνομα και επίθετο  

 

Τύπος και αριθμός  
εγγράφου 

 

 

Ημερομηνία γέννησης  

 

Ιθαγένεια  Κατάσταση 
(πρόσφυγας / 
μετανάστρια / άλλο) 

 

 

Συνέντευξη που έγινε στις (ημερομηνία / τόπος): 

 

Υπογραφή του/της καθοδηγητή/τριας:    Υπογραφή της δικαιούχου:                 

   

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

 

Στόχος: Να γνωρίσει την προσωπική της κατάσταση, να αποτρέψει πιθανά εμπόδια 
στη συμμετοχή και να σχεδιάσει προσιτές δραστηριότητες 

Οικογενειακή κατάσταση  

 

Παιδιά, οικογένεια, 
άλλες ευθύνες 

 

 

Τα εμπόδια για τη 
συμμετοχή στο 
πρόγραμμα (υγεία, 
φροντίδα της 
οικογένειας) 

 

Έτος άφιξης στην 
Ευρώπη 

 Πώς μπήκατε στη 
χώρα; 

 

Χρόνια διαμονής στην 
χώρα υποδοχής 

 

Μητρική γλώσσα  

Άλλες γλώσσες  

Διαθέσιμος χρόνος 
συμμετοχής 

Πλήρης 
απασχόληση: 

Μερικής 
απασχόλησης: 

Ώρες: Ημέρες: 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στόχος: Η ανίχνευση των επίσημων και άτυπων γνώσεων / δεξιοτήτων που 
αποκτώνται κατά τη διάρκεια της ζωής 

Εκπαίδευση, χρόνια 
σχολείου, υψηλότερη 
διαπίστευση 

 

 

 

Άλλα μαθήματα, 
εκπαίδευση 

 

 

 

Εργασιακή εμπειρία, 
εργασιακή εμπειρία στη 
διάρκεια της ζωής σας 

Ναι  Χρόνια Εμπειρίας:  Όχι 

Οργάνωση / Είδος δραστηριότητας Ώρες / 
ημέρες 

Περίοδος 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Στόχος: Διερεύνηση του βαθμού αλληλεπίδρασης με την κοινότητα υποδοχής 

Ανήκατε σε 
οποιαδήποτε ένωση, 
οργάνωση ή εθελοντική 
ομάδα στη χώρα σας; 

Ναι Χρόνια Εμπειρίας:  Όχι 

Ανήκετε σε 
οποιαδήποτε ένωση, 
οργάνωση, εθελοντική 
ομάδα ...; 

Ναι Χρόνια Εμπειρίας:  Όχι 

 Οργάνωση / Είδος δραστηριότητας Ώρες / 
ημέρες 

Περίοδος 

1    

2    

3    

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Στόχος: Να εξερευνήσετε προτιμήσεις και κρυφά ενδιαφέροντα 

Τι κάνετε στον ελεύθερο 
χρόνο σας; 

 

 

 

Τι θα θέλατε να κάνετε  
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εάν είχατε το χρόνο και 
τους πόρους; 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Στόχος: Να γνωρίζει τις προσωπικές δεξιότητες που σχετίζονται με τις βασικές 
ικανότητες 4, 5, 6 και 8 

  YES NO N/A 

ΒΙ4. Ψηφιακές ικανότητες Αισθάνεσαι ότι διαχειρίζεσαι με ηλεκτρονικές συσκευές 
(έξυπνο τηλέφωνο, υπολογιστή, κ.λπ.); 

   

Έχετε ένα έξυπνο τηλέφωνο;    

Είστε ενεργός σε κοινωνικά μέσα;    

Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο για να αναζητήσετε 
πληροφορίες ή να κάνετε online κρατήσεις ή 
πληρωμές; 

   

Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην 
καθημερινή σας ζωή; 

   

Χρησιμοποιείτε υπολογιστή για τη δημιουργία 
περιεχομένου (γράμματα, καρτ-ποστάλ κ.λπ.); 

   

Χρησιμοποιείτε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων 
(Skype, Viber ή Whatsapp); 

   

     

ΒΙ5 & 6. Προσωπική, 
κοινωνική και ικανότητα 

μάθησης ικανότητας & 
Ιθαγένειας 

 

Παρακολουθήσατε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
τους τελευταίους 6 μήνες; 

   

Και το τελευταίο έτος;    

Θεωρείτε ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική στην 
προσωπική σας ζωή; 

   

Υπάρχει κάποια εκπαίδευση που θα θέλατε να κάνετε 
εάν έχετε τις βέλτιστες συνθήκες για να συμμετέχετε; 

Απάντηση: 

   

     

ΒΙ8. Πολιτιστική 
ευαισθητοποίηση και 
ικανότητα έκφρασης 

Συμμετείχατε σε οποιαδήποτε πολιτιστική 
δραστηριότητα στη χώρα / κοινότητα σας; 

   

Συμμετείχατε σε πολιτιστικές / ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες των παιδιών σας; (σε περίπτωση που 
έχει; 

   

Έχετε ενδιαφέρον να γνωρίζετε την ιστορία της πόλης 
στην οποία ζείτε; 

   

Έχετε κάποιο χόμπι;    

Γνωρίζετε τους εκπαιδευτικούς / πολιτιστικούς πόρους 
του δήμου; 

   

Επισκέφθηκες κάποιο από αυτά; 

(Εξηγήστε γιατί ναι ή όχι): 

   

Εξηγήστε τα χόμπι ή το ενδιαφέρον σας (ανάγνωση, 
τραγούδι, ρολόι ταινιών, γραφή, άλλα). 

Απάντηση: 

   

     

ΗΓΕΣΙΑ Σας αρέσει να κάνετε δραστηριότητες σε μια ομάδα ή    
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προτιμάτε να το κάνετε μόνοι σας / σε ζευγάρια 

Πώς αισθάνεστε σχετικά με αυτές τις δηλώσεις ; 

1. Όταν συμμετέχω σε μια δραστηριότητα που 
οργανώνουν άλλοι καταλήγω να αναλάβω κάποιο 
καθήκον και μου αρέσει 

   

2. Μου αρέσει να συμμετέχω στην ανάπτυξη της 
κοινότητάς μου (εκκλησιαστικές δραστηριότητες, ένωση 
γονέων, συμμετοχή σε ένωση κ.λπ.) 

   

3. Όταν έχω ένα σαφή στόχο στο μυαλό μου πάντα 
προσπαθώ να το πάρω 

   

4. Καταλαβαίνω τη ζωή μου ως εξέλιξη στην αυτο-
ανάπτυξη 

   

 

Άλλα σχόλια / μαρτυρίες 

  

 

 

 

 

 

 

 

Τελική αξιολόγηση του προπονητή / συμβούλου 

Επίπεδο της κλίμακας 
πολιτιστικής ιθαγένειας 

  

  

  

- 

- 

- 

- 

Βασικές ικανότητες για 
ενίσχυση 

  

  

- 

- 

- 

- 

- 

Δραστηριότητες 
κατάρτισης 

  

  

  

  

- 

- 

- 

- 

- 

Δράσεις υποστήριξης 

  

  

- 

- 

- 

- 

- 
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Παράρτημα 2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα 
 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

          

Η κάτωθη υπογεγραμμένη................................................ .................................................. ..... 

 

εκφράζω το γραπτό ενδιαφέρον μου για συμμετοχή στις δραστηριότητες του έργου InCommon. 

Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την άσκηση της ενεργού πολιτότητας», και 

συγκεκριμένα: 

 Πρόγραμμα κατάρτισης για βασικές ικανότητες ή / και ηγεσία 

 Συμμετοχή σε ομάδες για την ανάπτυξη πολιτιστικών και / ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Συμμετοχή σε δραστηριότητες για την άσκηση της ενεργού πολιτότητας  μέσω του 

πολιτισμού 

Ειδικότερα, η κατάρτιση που συμφωνήθηκε μετά τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου: 

ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 

  Ψηφιακές ικανότητες 

  Προσωπική, κοινωνική και μεταγνωστική Ικανότητα + Ενεργός Πολιτότητα 

  Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση 

  Ηγεσία 

 

Επιβεβαιώνω ότι συμφωνώ να συμμετάσχω στις δραστηριότητες InCommon με το κωδικό όνομα 
______ που αντιστοιχεί στην προσωπική αξιολόγηση που πραγματοποίησα στο πλαίσιο του έργου. 

  

Προσπαθώ να σεβαστώ τις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος και να 
παρακολουθήσω τα μαθήματα. 

  

Δηλώνω ότι 

   Συμφωνώ 

 Δε Συμφωνώ 

 το υλικό που θα προκύψει από τις δραστηριότητες (φωτογραφίες, μαγνητοσκοπήσεις κ.λπ.) θα 

χρησιμοποιηθεί για το σκοπό του προαναφερθέντος έργου, στο Διαδίκτυο, στον δικτυακό τόπο του 

έργου, στους δικτυακούς τόπους των οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στο Facebook 

και στη δημοσίευσή τους στα μέσα. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ (GDPR), όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται 

θα διασφαλίζονται, θα προστατεύονται και θα ανωνυμοποιούνται σε οποιαδήποτε ανάλυση, 

επεξεργασία ή αναφορά. Θα έχω όλα τα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά μου δεδομένα, 

συμπεριλαμβανομένου και εκείνων που θα διαγραφούν 

 

 Υπογραφή:       Ημερομηνία: 
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Παράρτημα 3. Επικοινωνία με τους εταίρους του InCommon 
ανά χώρα 
 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εργαλειοθήκη ή οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με τη 

χρήση της μεθοδολογίας InCommon, επικοινωνήστε με τους τοπικούς συνεργάτες ή στείλτε 

μας e-mail: 

Email: incommon@documenta.es 

ΕΛΛΑΔΑ:  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ: euprojects@dimitra.gr 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ: plan@larissa-dimos.gr  

 

ΑΥΣΤΡΙΑ: 

KIST CONSULT: office@kist-consult.com 

GAIN AND SUSTAIN: office@gainandsustain.eu 

 

ΚΥΠΡΟΣ: 

EDITC: info@editc.com 

SKE KATO POLEMIDION: skepolem@cytanet.com.cy 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ: 

DOCUMENTA: info@documenta.es 

EAPN: presidenciaeapncantabria@gmail.com 
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