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Ειςαγωγή – Επιςκόπηςη του έργου
Σο ζργο VET SQUARED (VET^2) ςυγκεντρϊνει ζξι φορείσ-εταίρουσ από ζξι χϊρεσ: INSTITUTE OF

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (iED) Ελλάδα, Youth Bridges Budapest Ουγγαρία, FORTES Impresa
Sociale Sr Λταλία, MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS Λςπανία και Eurospeak Language Schools Ltd
Θνωμζνο Βαςίλειο.
Σο ζργο VET SQUARED (VET^2) επικεντρϊνεται ςτθν αρχικι και ςυνεχι επαγγελματικι ανάπτυξθ των
εκπαιδευτικϊν επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε ζναν τομζα τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που αγνοείται ςε μεγάλο βακμό ωσ κζμα που ςχετίηεται
με τθν πολιτικι και τθ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ ι τθν οργανωτικι πολιτικι και γενικά
ενςωματϊνεται ωσ μικρό μζροσ τθσ επιχειρθςιακισ πολιτικισ και των μζτρων ςυμμόρφωςθσ. Σο ζργο
αντιμετωπίηει αυτι τθν προτεραιότθτα με τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων και τθν παροχι ευκαιριϊν
ςυνεχοφσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ ςτον τομζα τθσ κινθτικότθτασ τθσ ΕΕΚ, παρζχοντασ ζναν
εξειδικευμζνο Χάρτθ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ για εφαρμογι κατά τθ διάρκεια δραςτθριοτιτων
κινθτικότθτασ τθσ ΕΕΚ.
Σο ζργο αποςκοπεί επίςθσ ςτθν ανάπτυξθ ςυμπράξεων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο με ςτόχο τθ δθμιουργία
των απαραίτθτων μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ κακϊσ και ςυμβατικϊν πλαιςίων για τθν προϊκθςθ τθσ
προςταςίασ των εκπαιδευομζνων ΕΕΚ κατά τθ διάρκεια περιόδων κινθτικότθτασ υπό τθν κακοδιγθςθ
οργανιςμϊν ΕΕΚ, εκπαιδευτικϊν και υπευκφνων κινθτικότθτασ. Σα ςχζδια διάδοςθσ και αξιοποίθςθσ
του ζργου αποςκοποφν ςτθν προϊκθςθ μιασ ιςχυρισ διεκνοποίθςθσ μζςω μιασ αποτελεςματικισ
διαδικαςίασ διαςφάλιςθσ και ςυνόλων προτφπων πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθ διαδικαςία
κινθτικότθτασ των εκπαιδευομζνων, με τθν ενθμζρωςθ, τθν παρακίνθςθ, τθν προετοιμαςία και τθ
διευκόλυνςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των οργανιςμϊν ΕΕΚ και των εκπαιδευτικϊν ςτισ χϊρεσ
υποδοχισ και αποςτολισ.
Σο ζργο αποςκοπεί ςτον εντοπιςμό βζλτιςτων πρακτικϊν, ςτθ δθμιουργία ενόσ τυποποιθμζνου
ςυνόλου μζτρων διαςφάλιςθσ και ςτθν κλιμάκωςθ τθσ διαςφάλιςθσ αυτϊν των μζτρων ςτον τομζα τθσ
κινθτικότθτασ του Erasmus+ ΕΕΚ. Σο ζργο μασ επικεντρϊνεται ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ςυνόλου πρακτικϊν
προτφπων και κατευκυντιριων γραμμϊν για τθν εφαρμογι, μαηί με τθν ανάπτυξθ πρωτοκόλλων
αςφάλειασ και προςταςίασ για τουσ επικεφαλισ των ομάδων διακρατικισ κινθτικότθτασ που
μεταφζρουν μακθτζσ ςτο εξωτερικό, κακϊσ και ενόσ θλεκτρονικοφ μακιματοσ, μιασ κοινότθτασ
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βζλτιςτων πρακτικϊν και μιασ τράπεηασ πόρων για τουσ επαγγελματίεσ τθσ ΕΕΚ με απϊτερο ςτόχο τθ
διατιρθςθ αςφαλϊν και προςτατευμζνων προγραμμάτων κινθτικότθτασ για νζουσ μακθτζσ που
ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό για να πραγματοποιιςουν μια περίοδο ςπουδϊν ι επαγγελματικισ
πρακτικισ άςκθςθσ.

Οι ςτόχοι του ζργου VET^2 είναι:
o Εφαρμογι των βζλτιςτων πρακτικϊν διαςφάλιςθσ κινθτικότθτασ μεταξφ των οργανιςμϊν
κινθτικότθτασ τθσ ΕΕΚ ςε ευρφτερθ, πανευρωπαϊκι κλίμακα.
o Ανάπτυξθ μιασ ολιςτικισ, ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ για τθν αποτελεςματικι προςταςία και
προϊκθςθ τθσ ποιοτικισ κινθτικότθτασ των εκπαιδευομζνων ΕΕΚ κάτω των 18 ετϊν.
o Να τεκοφν τα κεμζλια για τθν εφαρμογι και τθν υιοκζτθςθ μιασ ενιαίασ ευρωπαϊκισ πολιτικισ
διαςφάλιςθσ τθσ κινθτικότθτασ ςτθν ΕΕΚ ςε ανϊτερο/ςυςτθμικό επίπεδο.
o Ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθ ςθμαςία και τθ ςυνεχι ανάγκθ ευαιςκθτοποίθςθσ και
επανεξζταςθσ τθσ διαςφάλιςθσ προςταςίασ ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων κινθτικότθτασ.
o Καλλιζργεια ενόσ ευρωπαϊκοφ δικτφου κινθτικότθτασ ΕΕΚ με επίκεντρο τθ διαςφάλιςθ μζςω του
οποίου το προςωπικό και οι ςυντονιςτζσ κινθτικότθτασ ΕΕΚ τόςο από τουσ οργανιςμοφσ
υποδοχισ όςο και από τουσ οργανιςμοφσ υποδοχισ κα μποροφν να μοιράηονται και να
ανταλλάςςουν πόρουσ, γνϊςεισ και καλζσ πρακτικζσ.
Θ ομάδα-ςτόχοσ του ζργου είναι οι Βαςικι Δράςθ 1 Οργανιςμοί κινθτικότθτασ ΕΕΚ και οι
επαγγελματίεσ που αςχολοφνται με τθν κακοδιγθςθ ομάδων κινθτικότθτασ ΕΕΚ.
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 1 - Χάρτησ ποιότητασ
διαςφάλιςησ τησ κινητικότητασ τησ
ΕΕΚ.
ε αυτό το παραδοτζο κα αναπτυχκεί ζνασ Χάρτθσ Διαςφάλιςθσ και ζνα θλεκτρονικό βιβλίο (E-Book)
βζλτιςτων πρακτικϊν για τθ Διαςφάλιςθ Κινθτικότθτασ τα οποία κα κακορίηουν τισ ελάχιςτεσ
προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφν τα ιδρφματα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ)
προκειμζνου να κεωρθκοφν ότι επικεντρϊνονται ςτθ αςφάλεια τθσ κινθτικότθτασ. Αυτό κα
περιλαμβάνει διατάξεισ για τθν πολιτικι ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν κατάρτιςθ του προςωπικοφ, το
ςχεδιαςμό μακθμάτων, τισ προςφερόμενεσ εγκαταςτάςεισ και τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ των
ςπουδαςτϊν. Ενϊ θ ιδζα ενόσ Χάρτθ για το ςχεδιαςμό υπθρεςιϊν υπάρχει ςε εκνικό επίπεδο ςε
οριςμζνεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, το πρόβλθμα όμωσ είναι ότι ςπάνια είναι ομοιόμορφοσ ο τρόποσ
εφαρμογισ τουσ ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Επομζνωσ, θ καινοτομία αυτοφ του παραδοτζου μπορεί να ςυνοψιςτεί με δφο τρόπουσ. Για τισ χϊρεσ
εταίρουσ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχουν Χάρτεσ, τα αποτελζςματα του παραδοτζου κα προςφζρουν μια νζα
προςζγγιςθ που κα βοθκιςει ςτθν υιοκζτθςθ του χάρτθ διαςφάλιςθσ προςταςίασ από τουσ παρόχουσ
κινθτικότθτασ των φοιτθτϊν ςτισ υπθρεςίεσ και τισ λειτουργίεσ τουσ.
Σαυτόχρονα, ςτισ χϊρεσ εταίρουσ ςτισ οποίεσ ζχουν αρχίςει να δθμιουργοφνται Χάρτεσ, θ
πλουραλιςτικι προςζγγιςθ του ζργου ςε κζματα προςταςίασ κα δθμιουργιςει ζνα ςφνολο
απαιτιςεων που κα βοθκιςει τα ιδρφματα ΕΕΚ να αναπτφξουν μια άποψθ από πάνω προσ τα κάτω.
Αυτό κα ςθμαίνει ότι κα μποροφν να αντιμετωπίςουν αποτελεςματικότερα τα μυριάδεσ
διαφοροποιθμζνα ηθτιματα ςτο πλαίςιο του ςυνολικοφ πεδίου εφαρμογισ των αρμοδιοτιτων
διαςφάλιςθσ.
Και ςτισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ, ο αντίκτυποσ του Χάρτθ και του Ε-Book κα είναι θ δθμιουργία
προςεγγίςεων διακυβζρνθςθσ για τθ διαςφάλιςθ που κα ςυγκρικοφν με τισ ιςχυρζσ απαιτιςεισ
ποιότθτασ. Ωσ αποτζλεςμα, το παραδοτζο κα βοθκιςει τουσ παρόχουσ ΕΕΚ να αναπτφξουν μια κεςμικι
κουλτοφρα που κατανοεί καλφτερα τθ ςθμαςία τθσ διαςφάλιςθσ να βρίςκεται ςτο επίκεντρο όλων των
οργανωτικϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και το φάςμα των διαφορετικϊν προςεγγίςεων που
ςυναντϊνται ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία.
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Σα πορίςματα τθσ ζκκεςθσ κα βαςίηονται ςε εκνικζσ εκκζςεισ, ζγγραφα πολιτικισ και περιφερειακζσ
και τοπικζσ πρακτικζσ εφαρμογισ από όλθ τθν Ευρϊπθ. Θ προςζγγιςθ αυτι κα ςυμπλθρωκεί από
ζρευνα ςχετικά με τισ εξελίξεισ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, κακϊσ και από προςεγγίςεισ και βζλτιςτεσ
πρακτικζσ ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτθν εταιρικι ςχζςθ. Ωσ εκ τοφτου, ο τελικόσ
χάρτθσ κα ενθμερωκεί από μια ευρωπαϊκι προοπτικι.
Σο πρϊτο μζροσ αυτοφ του E-Book περιλαμβάνει μια περίλθψθ τθσ ζρευνασ ςχετικά με τισ
προςεγγίςεισ διαςφάλιςθσ που διεξιγαγαν οι εταίροι. Επικεντρϊνεται ςτισ ομοιότθτεσ, τισ διαφορζσ,
τισ ανάγκεσ και τουσ τομείσ καινοτομίασ που εντοπίςτθκαν ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Σο δεφτερο μζροσ του
E-Book περιλαμβάνει όλεσ τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ που ςυγκζντρωςαν οι εταίροι. Για να
μεγιςτοποιιςουμε τον αντίκτυπό τουσ, δθμιουργιςαμε μια ειςαγωγι ςτισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ,
ςυνοψίηοντασ τθν προςζγγιςθ που ακολουκικθκε και τα αναδυόμενα κζματα που διαπιςτϊκθκαν.
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Ενότητα 1: Προςεγγίςεισ διαςφάλιςησ
κινητικότητασ ςε όλη την Ευρώπη
το κεφάλαιο που ακολουκεί χαρτογραφοφνται τα υφιςτάμενα πλαίςια διαςφάλιςθσ των παιδιϊν ςτισ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ εταίρουσ και εξετάηονται ςχετικζσ ζρευνεσ, μελζτεσ και άλλα ευριματα ζργων (τθσ
ΕΕ). Προςδιορίηει τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν εφαρμογι μιασ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ για τθν
αποτελεςματικι διαςφάλιςθ τθσ ποιοτικισ κινθτικότθτασ των εκπαιδευομζνων ΕΕΚ κάτω των 18 ετϊν.
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Προςεγγίςεισ διαςφάλιςησ κινητικότητασ ςτο Ηνωμένο Βαςίλειο
Σο ακόλουκο ζγγραφο καταγράφει τα υφιςτάμενα πλαίςια διαςφάλιςθσ των παιδιϊν ςτθν Αγγλία και
εξετάηει ςχετικζσ ζρευνεσ, μελζτεσ και άλλα ευριματα ζργων (τθσ ΕΕ). Προςδιορίηει κατευκυντιριεσ
γραμμζσ για τθν εφαρμογι μιασ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ για τθν αποτελεςματικι διαςφάλιςθ τθσ
ποιοτικισ κινθτικότθτασ των εκπαιδευομζνων ΕΕΚ κάτω των 18 ετϊν.
Σα ςυςτιματα προςταςίασ των παιδιϊν και οι νόμοι που προςτατεφουν τα παιδιά από τθν κακοποίθςθ,
τθν παραμζλθςθ και τθν εκμετάλλευςθ των τεςςάρων εκνϊν του Θνωμζνου Βαςιλείου ζχουν το δικό
τουσ νομοκετικό πλαίςιο και ζτςι θ κακοδιγθςθ και θ πρακτικι για τον εντοπιςμό των παιδιϊν που
κινδυνεφουν να υποςτοφν κακοποίθςθ διαφζρουν ελαφρϊσ από χϊρα ςε χϊρα. Θ Αγγλία, θ Βόρεια
Λρλανδία, θ κωτία και θ Ουαλία είναι υπεφκυνεσ για τουσ δικοφσ τουσ νόμουσ, πολιτικζσ και
πρωτόκολλα προςταςίασ που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ, τθν υγεία και τθν κοινωνικι πρόνοια των
παιδιϊν. Ωςτόςο, οι βαςικζσ αρχζσ είναι οι ίδιεσ όςον αφορά τθν εφαρμογι και τον ςκοπό.
Σο 2015, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςυηιτθςε για τθν ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των παιδιϊν και εξζταςε
δζκα αρχζσ για ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα προςταςίασ των παιδιϊν. Οι αρχζσ αυτζσ ηθτοφςαν ζνα
ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα παιδικισ προςταςίασ. Οι αρχζσ αυτζσ ανζφεραν ότι:
 κάκε παιδί είναι κάτοχοσ δικαιωμάτων και ζχει το εγγενζσ δικαίωμα να αναγνωρίηεται, να γίνεται
ςεβαςτό και να προςτατεφεται ωσ κάτοχοσ δικαιωμάτων
 τα παιδιά δεν πρζπει να υφίςτανται διακρίςεισ
 θ κοινωνία γνωρίηει και υποςτθρίηει το δικαίωμα του παιδιοφ ςτθν ελευκερία από κάκε μορφι βίασ
 τα προλθπτικά μζτρα περιλαμβάνονται ςε όλα τα ςυςτιματα παιδικισ προςταςίασ
 οι οικογζνειεσ υποςτθρίηονται
 τα ςυςτιματα παιδικισ προςταςίασ περιλαμβάνουν τθν απαραίτθτθ φροντίδα και προςταςία
 υπάρχουν διακρατικοί και διαςυνοριακοί μθχανιςμοί για τα ςυςτιματα προςταςίασ των παιδιϊν
 τα παιδιά πρζπει να ζχουν τθν υποςτιριξθ, τθ φροντίδα και τθν προςταςία ενόσ νομικά αναγνωριςμζνου
κθδεμόνα
 οι εκπαιδευτικοί, οι επαγγελματίεσ του τομζα τθσ υγείασ και οι κοινωνικοί λειτουργοί εκπαιδεφονται ςτον
εντοπιςμό των κινδφνων
 οι μθχανιςμοί αναφοράσ είναι αςφαλείσ, γνωςτοί, εμπιςτευτικοί και προςβάςιμοι
(Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2019)
Φιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ όπωσ το Keeping Children Safe ζχουν τζςςερα παγκοςμίωσ αναγνωριςμζνα
πρότυπα παιδικισ προςταςίασ που υποςτθρίηουν τισ γενικζσ αρχζσ τουσ. Σα πρότυπα αυτά
χρθςιμοποιοφνται ςε όλουσ τουσ τομείσ, διαςφαλίηοντασ τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθ διαςφάλιςθ
των παιδιϊν. Αυτό επιτρζπει επίςθσ αυξθμζνθ λογοδοςία για τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ.
1. Μια πολιτικι που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ζνασ οργανιςμόσ υποςτθρίηει τθν πρόλθψθ

10

τθσ κακοποίθςθσ των παιδιϊν. Περιγράφει επίςθσ ζναν οδικό χάρτθ των βθμάτων που πρζπει να
λθφκοφν εάν ςυμβεί ζνα περιςτατικό.
2. Διλωςθ των ευκυνϊν και των προςδοκιϊν του προςωπικοφ και των ςυνεργατϊν.
3. Διαδικαςίεσ για τθ δθμιουργία αςφαλϊν περιβαλλόντων για τα παιδιά με πρωτόκολλα
διαςφάλιςθσ υψθλισ ποιότθτασ.
4. Λογοδοςία μζςω τθσ τακτικισ παρακολοφκθςθσ και επανεξζταςθσ των μζτρων διαςφάλιςθσ ενόσ
οργανιςμοφ για τθ διαςφάλιςθ.

Σα πρότυπα αυτά ςτθρίηονται ςτισ ακόλουκεσ αρχζσ: ςυμφωνθμζνθ αντίλθψθ ότι τα παιδιά ζχουν το
δικαίωμα να προςτατεφονται από κακοποίθςθ, ότι όλοι είναι υπεφκυνοι για τθν προςταςία των
παιδιϊν, ότι οι οργανιςμοί που εργάηονται με παιδιά ζχουν κακικον φροντίδασ, όπωσ και οι εταίροι με
τουσ οποίουσ ςυνεργάηονται, και ότι θ προςταςία είναι προσ το ςυμφζρον του παιδιοφ. (Keeping
Children Safe, 2021)
φςτθμα παιδικισ προςταςίασ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο
τθν Αγγλία, όπωσ και ςτο υπόλοιπο Θνωμζνο Βαςίλειο, όλοι όςοι εργάηονται με ανθλίκουσ αναμζνεται
να αναφζρουν τισ ανθςυχίεσ τουσ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, εάν ανθςυχοφν για τθν ευθμερία ενόσ παιδιοφείναι υποχρεωτικό κακικον, για παράδειγμα, να αναφζρουν ςτθν αςτυνομία περιπτϊςεισ
ακρωτθριαςμοφ των γυναικείων γεννθτικϊν οργάνων (ΑΓΓΟ) ςε ανθλίκουσ.
Εάν μια ανθςυχία υποπζςει ςτθν αντίλθψθ ενόσ εκπαιδευτικοφ, για παράδειγμα, κα ενεργοποιθκεί και
κα ακολουκθκεί θ πολιτικι διαςφάλιςθσ του οργανιςμοφ. Αυτό κα περιλαμβάνει τον οριςμζνο
υπεφκυνο για τθ διαςφάλιςθ (Designated Safeguarding Lead- DSL), ο οποίοσ είναι ζνα μζλοσ του
προςωπικοφ που ζχει εκπαιδευτεί για τθν Ειδικι Προςταςία για τον DSL. Ο DSL ζχει τθ ςυνολικι
ευκφνθ για τθ διαςφάλιςθ ότι ζνα ςχολείο ανταποκρίνεται ςτουσ ςτόχουσ των πολιτικϊν του για τθ
διαςφάλιςθ, ςτισ διαδικαςίεσ αναφοράσ τθσ τοπικισ αρχισ και ςτισ νόμιμεσ απαιτιςεισ. Θ ταυτότθτα
του DSL διαφθμίηεται πάντα ςε όλο το ςχολείο με αφίςεσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ επικεϊρθςθσ του
Βρετανικοφ υμβουλίου.
Κακοριςμζνο άτομο για τθ διαςφάλιςθ (Designated Safeguarding Person-DSP), το οποίο είναι ζνα μζλοσ
του προςωπικοφ που ζχει εκπαιδευτεί για τθν Ειδικι Προςταςία του DSL, το οποίο είναι ςε κζςθ να
υποςτθρίξει τον DSL και να καλφψει τισ απουςίεσ του. Αυτό κα μποροφςε να είναι ο αςκοφμενοσ
δάςκαλοσ.
Καλά αναγνωριςμζνοι οργανιςμοί όπωσ το NSPCC είναι ςχολεία παραπομπισ: Οι εκπαιδευμζνοι
επαγγελματίεσ μασ κα ςυηθτιςουν μαηί ςασ τισ ανθςυχίεσ ςασ και κα ςασ δϊςουν ςυμβουλζσ από

11

ειδικοφσ. τθ ςυνζχεια, το ςχολείο ςυνεργάηεται με τθν Σοπικι φμπραξθ για τθ Διαςφάλιςθ των
Παιδιϊν (Lincolnshire Safeguarding Children's Partnership-LSCP), ζνα τμιμα ςε επίπεδο πόλθσ ι
κομθτείασ, το οποίο ςυνεργάηεται για να φζρει κοντά τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςε κάκε τοπικι περιοχι
και κα ςυνεργαςτεί για τθ διαφφλαξθ και τθν προαγωγι τθσ ευθμερίασ των παιδιϊν ςτθν τοπικι
περιοχι. Ο τοπικόσ οργανιςμόσ (LADO) ςυμμετζχει ςτθ διαχείριςθ και τθν επίβλεψθ καταγγελιϊν
εναντίον ατόμων που εργάηονται με παιδιά.
τθν Αγγλία, όλα τα επίπεδα διακυβζρνθςθσ, από τισ διακρατικζσ ςυμβάςεισ του ΟΘΕ και μζχρι
πρόςφατα τθν πολιτικι τθσ ΕΕ, τα εκνικά, περιφερειακά, τοπικά και οργανωτικά, αναφζρονται ςτισ
κεςμοκετθμζνεσ οδθγίεσ τθσ κυβζρνθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου ςχετικά με τθ διαςφάλιςθ ςε
εκνικό επίπεδο ςτθν Αγγλία. Όςο περιςςότερο απομακρφνεται κανείσ από το εκνικό επίπεδο, τόςο πιο
διαφοροποιθμζνεσ γίνονται οι πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τθ διαςφάλιςθ των παιδιϊν. Ο τρόποσ
εφαρμογισ των πολιτικϊν διαςφάλιςθσ διαφζρει ςθμαντικά.
Εκνικά
ε εκνικό επίπεδο, οι ενδιαφερόμενοι φορείσ προςβλζπουν ςτισ εκνικζσ νομοκετικζσ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ για τθ Διαςφάλιςθ ςτα ζγγραφα τθσ κυβζρνθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου "υνεργαηόμενοι
για τθ Διαςφάλιςθ των Παιδιϊν. Ζνασ οδθγόσ για τθ διυπθρεςιακι ςυνεργαςία για τθ διαςφάλιςθ και
τθν προϊκθςθ τθσ ευθμερίασ των παιδιϊν" Λοφλιοσ 2018 και "υνεργαηόμενοι για τθ Διαςφάλιςθ των
Παιδιϊν Κεςμικό πλαίςιο: νομοκεςία ςχετικι με τθ διαςφάλιςθ και τθν προϊκθςθ τθσ ευθμερίασ των
παιδιϊν" Λοφλιοσ 2018. Επιπλζον, υπάρχουν εκνικοί οργανιςμοί, όπωσ θ Εκνικι Εταιρεία για τθν
Πρόλθψθ τθσ Κακοποίθςθσ των Παιδιϊν (NSPCC), θ ςθμαντικότερθ φιλανκρωπικι οργάνωςθ του
Θνωμζνου Βαςιλείου που διεξάγει εκςτρατείεσ και εργάηεται ςτον τομζα τθσ προςταςίασ των παιδιϊν
και αποτελεί τον οργανιςμό αναφοράσ ςε τοπικό και αςτικό επίπεδο για τουσ επαγγελματίεσ ςτον
τομζα τθσ προςταςίασ των παιδιϊν.
Περιφερειακά
ε περιφερειακό επίπεδο, οι οργανιςμοί ςτρζφονται προσ τα επαρχιακά ςυμβοφλια- θ Eurospeak, για
παράδειγμα, τθρεί τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του Hampshire Country Council (2021) και του Reading
Borough Council (2021) για τθν προςταςία των παιδιϊν. Οι τοπικζσ αρχζσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ζχουν
νομικι υποχρζωςθ να προςτατεφουν τα παιδιά- οι δφο κομθτείεσ ςτισ οποίεσ βρίςκονται τα ςχολεία.
Και τα δφο ςυμβοφλια διακζτουν πολιτικζσ για τθν προςταςία των παιδιϊν- ωςτόςο, διαφζρουν ωσ
προσ τθν ποιότθτα και το βάκοσ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν, εκτόσ από τθν ευκολία πρόςβαςθσ.
Σο περιφερειακό επίπεδο διαφζρει από το εκνικό επίπεδο ςτο ότι παρζχει ςθμεία επαφισ για τουσ
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επαγγελματίεσ που εργάηονται με παιδιά και ςτισ διαδικαςίεσ αναφοράσ. Παρζχει επίςθσ περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με κινδφνουσ όπωσ το breast ironing, τον ΑΓΓΟ, τον διαδικτυακό εκφοβιςμό.
Σοπικό επίπεδο
Κάτω από το νομαρχιακό επίπεδο υπάρχουν υπθρεςίεσ δθμοτικϊν ςυμβουλίων. Για παράδειγμα, οι
Τπθρεςίεσ Παιδιοφ του αουκάμπτον διακζτουν ζνα Πολυεπιχειρθςιακό Κζντρο Προςταςίασ ι MASH.
Σο MASH ζχει ςχεδιαςτεί για να φζρνει ςε επαφι τουσ βαςικοφσ επαγγελματίεσ προκειμζνου να
διευκολφνει τθν ζγκαιρθ, καλφτερθσ ποιότθτασ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, τθν ανάλυςθ και τθ λιψθ
αποφάςεων. Αυτό με μοναδικό ςτόχο τθν αποτελεςματικι προςταςία των ευάλωτων παιδιϊν και νζων.
Ζνασ κόμβοσ MASH περιλαμβάνει ςυνικωσ προςωπικό από το Εκνικό φςτθμα Τγείασ, τισ κοινωνικζσ
υπθρεςίεσ, τθν αςτυνομία, τθν εκπαίδευςθ. Σο MASH παρζχει ταχεία πρόςβαςθ ςε μια ςειρά από
πλθροφορίεσ που διαςταυρϊνονται μεταξφ των εταίρων και επιτρζπει ςτο MASH να ζχει γριγορθ
πρόςβαςθ ςτο επίπεδο κινδφνου.
Οργανωτικά
Θ Eurospeak, όπωσ και οι άλλοι διαπιςτευμζνοι από το υμβοφλιο τθσ Βρετανίασ οργανιςμοί, πρζπει να
ακολουκεί τακτικζσ οργανωμζνεσ και επιτόπιεσ επικεωριςεισ. Θ τεκμθρίωςθ πριν από τθν επικεϊρθςθ
του Βρετανικοφ υμβουλίου είναι λεπτομερισ και αυςτθρι όςον αφορά τισ απαιτιςεισ για τθν
απόδειξθ τθσ τιρθςθσ των νόμιμων απαιτιςεων διαςφάλιςθσ. Θ ςελίδα του υμβουλίου τθσ Βρετανίασ
για τθ διαςφάλιςθ παραπζμπει τον αναγνϊςτθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ NSPCC (2021) για τθ διαςφάλιςθ
των παιδιϊν, θ οποία είναι ο δικτυακόσ τόποσ για όλα τα κζματα που αφοροφν τθν αςφάλεια των
παιδιϊν- ο δικτυακόσ τόποσ παραπζμπει επίςθσ τον αναγνϊςτθ ςτο ζγγραφο πολιτικισ του GOV.UK για
τουσ ευάλωτουσ ενιλικεσ- ςτο άρκρο 19 τθσ φμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα δικαιϊματα του
παιδιοφ (UNCRC) του 1989- ςτο νόμο περί φροντίδασ του 2014 και ςτο ζγγραφο τθσ ομάδασ του
υμβουλίου τθσ Βρετανίασ για τθ διαςφάλιςθ ΛΟΤΝΛΟ 2020 τθσ παγκόςμιασ ςτρατθγικισ για τθ
διαςφάλιςθ. Σο Eurospeak ωσ ςχολείο ζχει τα δικά του ζγγραφα πολιτικισ για τθ μείωςθ των κινδφνων
που είναι διακζςιμα ςτο φυλλάδιο των μακθτϊν, ςτον ιςτότοπο του ςχολείου και πιο μακροχρόνια πιο
αναλυτικά που είναι διακζςιμα ςτο ςχολείο. Σα ζγγραφα κακορίηουν ποιοσ είναι υπεφκυνοσ για
κζματα διαςφάλιςθσ ςτο ςχολείο, τισ διαδικαςίεσ αναφοράσ και τουσ ςχετικοφσ ενδιαφερόμενουσ
φορείσ.
Προςωπικό επίπεδο
ε προςωπικό επίπεδο, όλοι όςοι εργάηονται με παιδιά πρζπει να προςκομίςουν ζνα ενιςχυμζνο
πιςτοποιθτικό DBS (Disclosure and Barring Service) και να υποβλθκοφν ςε διαδικτυακι εκπαίδευςθ ςε
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κζματα παιδικισ προςταςίασ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ NSPCC, για παράδειγμα Προςταςία για το χολείο.
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Προςεγγίςεισ διαςφάλιςησ κινητικότητασ ςτην Ιταλία
Θ προςταςία των παιδιϊν ςτθν Λταλία διζπεται κυρίωσ από τον Αςτικό Κϊδικα ςτα άρκρα που
αφοροφν τα κακικοντα και τισ ευκφνεσ των γονζων.
Σο Μζροσ Λ του ιταλικοφ υντάγματοσ παρζχει αςτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά
δικαιϊματα ςε όλουσ τουσ πολίτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των παιδιϊν, και περιζχει επίςθσ
οριςμζνεσ διατάξεισ που κάνουν ειδικι αναφορά ςτα δικαιϊματα του παιδιοφ.
τθν ιταλικι νομοκεςία δεν υπάρχει ολοκλθρωμζνοσ νόμοσ για τα παιδιά- αντίκετα, διατάξεισ
ςχετικζσ με τα δικαιϊματα των παιδιϊν υπάρχουν ςε διάφορουσ νόμουσ.
φμφωνα με τθν ιςχφουςα ιταλικι νομοκεςία, ο ανιλικοσ δεν κεωρείται ικανόσ να αςκιςει τα
δικαιϊματά του - δθλαδι "δεν είναι ικανόσ να ενεργιςει". Ζτςι, μζχρι τα παιδιά να
ςυμπλθρϊςουν τθν θλικία των 18 ετϊν τα δικαιϊματά τουσ αςκοφνται από τουσ γονείσ τουσ.
Όταν οι γονείσ αδυνατοφν να αςκιςουν τθ γονικι τουσ μζριμνα ι όταν ο ανιλικοσ δεν
ςυνοδεφεται, ο νόμοσ προβλζπει το διοριςμό κθδεμόνα που κα εγγυάται τθν προςταςία του
ανθλίκου και τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων του.
Δεν υπάρχουν κανόνεσ που να κακορίηουν τισ ςυγκεκριμζνεσ θλικίεσ για τα παιδιά και τουσ
ζφθβουσ. ε γενικζσ γραμμζσ, οι θλικίεσ αυτζσ τείνουν να ςυνδζονται με τθ ςχολικι ςταδιοδρομία,
κακϊσ και με τθ διαδικαςία ωρίμανςθσ μζχρι τθν επίτευξθ τθσ θλικίασ ενθλικίωςθσ, θ οποία
ορίηεται από τον νόμο ωσ θ θλικία των 18 ετϊν. φμφωνα με τθ ςχολικι ςταδιοδρομία, ζχουν
προςδιοριςτεί τα ακόλουκα ςτάδια: θ παιδικι θλικία (bambini/bambine), θ οποία ςυνικωσ
διαρκεί από τθ γζννθςθ ζωσ τθν θλικία των 10 ετϊν (πρϊιμθ ι "πρϊτθ" παιδικι θλικία από 0-6
ετϊν- "δεφτερθ" παιδικι θλικία από 6 ζωσ 10 ετϊν), θ προεφθβεία (ragazzi/ragazze), θ οποία
διαρκεί από τθν θλικία των 11 ζωσ τθν θλικία των 13 ετϊν, και θ εφθβεία (ςτα ιταλικά, ο ίδιοσ
όροσ, ragazzi/ragazze), θ οποία διαρκεί από τθν θλικία των 14 ζωσ τθν θλικία των 17 ετϊν. Ωςτόςο,
το ςχιμα αυτό ανταποκρίνεται μόνο εν μζρει ςε ζναν οριςμό τθσ ςυνολικισ ψυχολογικισ
ανάπτυξθσ.
Ο ιταλικόσ Αςτικόσ Κϊδικασ δεν περιζχει οριςμό των ανθλίκων, αλλά οι όροι δικαιοπρακτικι
ικανότθτα και ικανότθτα προσ δικαιοπραξία ορίηονται ςτο άρκρο 1 και ςτο άρκρο 2 του Αςτικοφ
Κϊδικα. Ο πρϊτοσ όροσ, θ δικαιοπρακτικι ικανότθτα, αποκτάται κατά τθ ςτιγμι τθσ γζννθςθσ,
ενϊ ο δεφτεροσ, θ δικαιοπρακτικι ικανότθτα, αποκτάται με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλικίασ
ενθλικίωςθσ (18 ετϊν), μαηί με τθν ικανότθτα να προβαίνει ςε όλεσ τισ πράξεισ για τισ οποίεσ δεν
προβλζπεται άλλο θλικιακό όριο.
Παρότι δεν υπάρχει ρθτόσ οριςμόσ των ανθλίκων, θ Λταλία, επικυρϊνοντασ τθ φμβαςθ των
Θνωμζνων Εκνϊν για τα δικαιϊματα του παιδιοφ του 1989 με τον νόμο αρικ. 176/1999,
αποδζχκθκε αυτομάτωσ τον οριςμό του παιδιοφ (fanciullo) ωσ ςυνϊνυμο του ανθλίκου, όπωσ
περιλαμβάνεται ςτο άρκρο 1 τθσ φμβαςθσ.
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Πρζπει επίςθσ να επιςθμανκεί ότι το άρκρο 1 του νόμου αρικ. 977/67, "Αςφάλεια ςτθν εργαςία
των παιδιϊν και των εφιβων", όπωσ τροποποιικθκε με το διάταγμα αρικ. 345/99, κάνει διάκριςθ
μεταξφ παιδιοφ (bambino) και εφιβου (adolescente), διευκρινίηοντασ ότι, για τουσ ςκοποφσ του
νόμου, ωσ παιδί νοείται ο ανιλικοσ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το 15ο ζτοσ τθσ θλικίασ του ι που
εξακολουκεί να υπόκειται ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, ενϊ ωσ ωσ ζφθβοσ νοείται ο ανιλικοσ
θλικίασ μεταξφ 15 και 18 ετϊν που δεν υπόκειται πλζον ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ.
φμφωνα με το άρκρο 147 οι γονείσ "ζχουν το δικαίωμα και τθν υποχρζωςθ να υποςτθρίηουν, να
εκπαιδεφουν και να μορφϊνουν τα παιδιά τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ικανότθτεσ, τισ φυςικζσ
κλίςεισ και τισ φιλοδοξίεσ τουσ". Σο άρκρο αυτό διαβάηεται ςτουσ ςυηφγουσ κατά τθ διάρκεια τθσ
τελετισ γάμου. Οι εξουςίεσ των γονζων περιορίηονται όταν ςυμπεριφζρονται με τρόπο που
προκαλεί "ςοβαρζσ κακοποιιςεισ" ι που είναι "επιηιμιεσ" για το παιδί" (άρκρο 330).
ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το Δικαςτιριο Ανθλίκων δικαιοφται να παρζμβει με διάφορα
προςτατευτικά μζτρα: μπορεί να κεςπίςει ειδικζσ υποχρεϊςεισ για τουσ γονείσ, όπωσ κεραπείεσ
για τουσ ίδιουσ ι το παιδί ι άλλου είδουσ ςυνεργαςία με τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ- μπορεί να
ηθτιςει εντολι φροντίδασ που ανατίκεται ςτθν τοπικι αρχι και να αποφαςίςει τθν απομάκρυνςθ
του παιδιοφ από τθν οικογζνεια- ςτισ πιο ςοβαρζσ περιπτϊςεισ μπορεί να αφαιρζςει τουσ γονείσ
από τισ "εξουςίεσ" τουσ.
Ο Αςτικόσ Κϊδικασ προβλζπει επίςθσ ότι ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, όταν διαπιςτϊνεται ότι
τα παιδιά μεγαλϊνουν ςε "ανκυγιεινοφσ ι επικίνδυνουσ χϊρουσ", θ δθμόςια αρχι (που ςυνικωσ
είναι ο διμαρχοσ τθσ πόλθσ) ζχει τθν ευκφνθ να προςτατεφςει το παιδί με ζκτακτθ διαταγι, θ
οποία πρζπει ςτθ ςυνζχεια να επικυρωκεί από το δικαςτιριο (άρκρο 403).
Από το 1977 ζχει κακιερωκεί μια ιςχυρι ςφνδεςθ μεταξφ του Δικαςτθρίου Ανθλίκων και του
κοινωνικοφ ςυςτιματοσ και του ςυςτιματοσ υγείασ που εξαρτάται από τισ τοπικζσ αρχζσ, ςτο
πλαίςιο τθσ πεποίκθςθσ ότι οι νομικζσ ενζργειεσ ςτον τομζα τθσ προςταςίασ των παιδιϊν και των
εφιβων πρζπει να ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτθν περιοχι και να ςυνδζονται με τισ τοπικζσ
ψυχοκοινωνικζσ υπθρεςίεσ. ιµερα οι µόνεσ υπθρεςίεσ που διατίκενται απευκείασ ςτθ
∆ικαιοςφνθ είναι εκείνεσ που αφοροφν τουσ νεαροφσ παραβάτεσ που ζχουν τεκεί ςε φυλακι ι
ζχουν ςυλλθφκεί.
φμφωνα με τθν ιταλικι νομοκεςία, οι ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ που κεωροφνται επικίνδυνεσ για τα
παιδιά είναι ιςότιμεσ με τα κοινά εγκλιματα και διζπονται από τον ποινικό κϊδικα. Από το 1997 ο
ιταλικόσ κϊδικασ προβλζπει ότι όλεσ οι πράξεισ ςεξουαλικισ επαφισ μεταξφ ενόσ ενιλικα (άτομο
άνω των 18 ετϊν) και ενόσ παιδιοφ κάτω των 13 ετϊν κεωροφνται προςωπικι βία. Σο 1996 και το
1998 εκδόκθκαν δφο νόμοι για τθν προςταςία των παιδιϊν από τθ ςεξουαλικι κακοποίθςθ και
εκμετάλλευςθ: ο νόμοσ αρικ. 66 που κακόριηε ότι θ ςεξουαλικι κακοποίθςθ είναι ζγκλθμα κατά
του προςϊπου και όχι μόνο ζγκλθμα κατά τθσ θκικισ και ο νόμοσ αρικ. 269 που χαρακτιριηε τθν
εκμετάλλευςθ τθσ πορνείασ, τθν παιδικι πορνογραφία και τον ςεξοτουριςμό με τθ ςυμμετοχι
παιδιϊν ωσ νζεσ μορφζσ δουλείασ.
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Ζνασ τελευταίοσ ςχετικόσ τομζασ για τθν προςταςία των παιδιϊν είναι θ ειδικι μεταχείριςθ των
ανθλίκων που διαπράττουν εγκλιματα. Σα παιδιά κάτω των 14 ετϊν δεν μποροφν να διωχκοφν
ποινικά. Επιπλζον, υπό το πρίςμα του γεγονότοσ ότι κάκε παιδί πρζπει να κεωρείται ωσ
εξελιςςόμενο άτομο, ο νόμοσ προβλζπει το ςφςτθμα επιτιρθςθσ για όλουσ τουσ ανθλίκουσ που
κρίνονται ζνοχοι από το Δικαςτιριο.
Ο διοικθτικόσ τομζασ του Δικαςτθρίου Ανθλίκων καλείται να αποφαςίςει οριςμζνα μζτρα
κεραπείασ για τα παιδιά κάτω των 14 ετϊν που διαπράττουν εγκλιματα ι για τα παιδιά ι τουσ
νζουσ που χαρακτθρίηονται ωσ "αςυμμόρφωτα ωσ προσ τθ ςυμπεριφορά και τον χαρακτιρα
τουσ", των οποίων οι γονείσ απουςιάηουν ι αδυνατοφν να αςχολθκοφν μαηί τουσ.
Ο διοικθτικόσ τομζασ του Δικαςτθρίου Ανθλίκων είναι επίςθσ αρμόδιοσ για τουσ νεαροφσ
ενιλικεσ που δεν επιτυγχάνουν το απαραίτθτο επίπεδο ανεξαρτθςίασ και αυτονομίασ πριν από
τθν θλικία ενθλικίωςθσ (που είναι τα 18 ζτθ), όταν υποτίκεται ότι πρζπει να εγκαταλείψουν το
ςφςτθμα παιδικισ μζριμνασ- ο νόμοσ παρζχει τθ δυνατότθτα να μετατεκεί θ θλικία ενθλικίωςθσ
ςτθν θλικία των 21 ετϊν ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ.
Σο κατϊτατο όριο θλικίασ για τθν απαςχόλθςθ είναι τα 16 ζτθ, που ςυμπίπτει με το τζλοσ τθσ
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 3 του νόμου αρικ. 977, τθσ 17θσ
Οκτωβρίου 1967, για τθν επαγγελματικι αςφάλεια των παιδιϊν και των εφιβων.
Θ ίδια αρχι ιςχφει και για τουσ αλλοδαποφσ εφιβουσ, εκτόσ από τθν ανάγκθ ρφκμιςθσ τθσ
παραμονισ τουσ ςτθν ιταλικι επικράτεια ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Τπάρχει θ
δυνατότθτα ςυλλογισ εμπειρίασ ςε μθ αμειβόμενεσ "καταςκθνϊςεισ εργαςίασ", οι οποίεσ
διοργανϊνονται από ενϊςεισ εκελοντικϊν υπθρεςιϊν.
Θ Εκνικι Αρχι για τα παιδιά και τουσ εφιβουσ (http://www.garanteinfanzia.org/) κεςπίςτθκε με
το νόμο 112 τθσ 12θσ Λουλίου 2011. Πρόκειται για ανεξάρτθτο μονοκρατικό όργανο, ο ρόλοσ του
οποίου είναι να διαςφαλίηει τθν όςο το δυνατόν πλθρζςτερθ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ του ΟΘΕ
για τα δικαιϊματα του παιδιοφ και άλλων εκνικϊν και διεκνϊν διατάξεων για τθν προϊκθςθ και
τθν προςταςία των δικαιωμάτων του παιδιοφ, κακϊσ και να προωκεί και να προςτατεφει τα
δικαιϊματα των παιδιϊν και των εφιβων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ φμβαςθσ του ΟΘΕ για τα
δικαιϊματα του παιδιοφ, τθσ φμβαςθσ για τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των
κεμελιωδϊν ελευκεριϊν, τθσ Ευρωπαϊκισ φμβαςθσ για τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων του
παιδιοφ και άλλων ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν διατάξεων για τθν προςταςία των παιδιϊν και των
νζων.
Θ Εκνικι Αρχι ζχει διάφορα κακικοντα, μεταξφ των οποίων: ςυνεργαςία με εκνικοφσ και
διεκνείσ φορείσ και οργανιςμοφσ για τθν προϊκθςθ και τθν προςταςία των δικαιωμάτων των
παιδιϊν και των νζων, διαςφάλιςθ ίςων ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ υγείασ και
εκπαίδευςθσ, διατφπωςθ ςυμβουλϊν ςχετικά με το εκνικό ςχζδιο για τθν παιδικι θλικία,
ενθμζρωςθ άλλων αρμόδιων φορζων για κρίςιμεσ καταςτάςεισ που αφοροφν τα παιδιά και τουσ
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εφιβουσ, εξζταςθ και διερεφνθςθ καταγγελιϊν, ανάλθψθ δραςτθριοτιτων ζρευνασ και
πολιτικισ, προεδρία τθσ διάςκεψθσ των περιφερειακϊν διαμεςολαβθτϊν για τα παιδιά.
Θ υποδομι τθσ παιδικισ προςταςίασ ςτθν Λταλία βαςίηεται ςε δφο διαφορετικά πλαίςια δράςθσ:
το πρϊτο περιλαμβάνει μόνο το τοπικό ςφςτθμα υγείασ και κοινωνικϊν υπθρεςιϊν- το δεφτερο
περιλαμβάνει επίςθσ δικαςτικι παρζμβαςθ. Θ διοικθτικι προςταςία βαςίηεται είτε ςτθν
αυκόρμθτθ αίτθςθ βοικειασ από τθν οικογζνεια, είτε ςτισ παραπομπζσ των ςχολείων και άλλων
τοπικϊν φορζων, που υποςτθρίηονται από τθν αποδοχι τθσ υποςτιριξθσ από τουσ γονείσ.
τθ δεκαετία του 1990, μαηί με τθν αυξανόμενθ ευαιςκθτοποίθςθ για τθν παιδικι πρόνοια,
εξαπλϊκθκαν ςε όλθ τθ χϊρα εξειδικευμζνεσ ομάδεσ για τθν προςταςία των κακοποιθμζνων
παιδιϊν, ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ δθμόςιασ πρόνοιασ, ςε ςτενι ςφνδεςθ με τουσ τοπικοφσ
φορείσ υγείασ. Αυτι είναι θ περίοδοσ των δθμόςιων εξειδικευμζνων ομάδων προςταςίασ (Unità
di tutela dei minori), οι οποίεσ ανατίκενται από τουσ διμουσ να ςυντονίηουν και να διαχειρίηονται
τισ παρεμβάςεισ παιδικισ προςταςίασ, ςτο πλαίςιο τθσ δικαιοςφνθσ. Οι ομάδεσ είναι
διεπιςτθμονικζσ, αποτελοφνται από κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και ψυχολόγουσ και είναι
υπεφκυνεσ για τθν αξιολόγθςθ, τθν εκτίμθςθ και τθ κεραπεία τόςο του παιδιοφ όςο και των
γονζων. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, είναι επίςθσ υπεφκυνεσ για τθν τοποκζτθςθ των παιδιϊν.
Θ αυξανόμενθ ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθν παιδικι κακοποίθςθ οδιγθςε επίςθσ ςτθ
δθμιουργία ενόσ εκνικοφ δικτφου επαγγελματιϊν και υπθρεςιϊν που λειτουργεί με βάςθ τισ αρχζσ
τθσ ISPCAN (Διεκνισ Εταιρεία για τθν Πρόλθψθ τθσ Παιδικισ Κακοποίθςθσ και Παραμζλθςθσ).
Εκείνα τα χρόνια, ςτο πλαίςιο τθσ πειραματικισ ενκάρρυνςθσ που προςζφερε ο νόμοσ 285,
δθμιουργικθκαν εξειδικευμζνεσ ομάδεσ παιδικισ προςταςίασ ςε πολλοφσ τοπικοφσ φορείσ
υγείασ. Οι ομάδεσ αυτζσ ανζπτυξαν ςθμαντικζσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ ςτον εντοπιςμό
κακοποίθςθσ, ςτθν αξιολόγθςθ τθσ γονικισ ικανότθτασ, κακϊσ και ςτθν προςταςία και τθν
παροχι βοικειασ ςτα παιδιά που εμπλζκονται ωσ κφματα. Πολλζσ περιφζρειεσ εξζδωςαν
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για να υποςτθρίξουν τισ δραςτθριότθτεσ αυτϊν των επαγγελματιϊν και
να ρυκμίςουν τθ ςχζςθ μεταξφ των υπθρεςιϊν και του Δικαςτθρίου.
Θ τρίτθ φάςθ, ςτθ δεκαετία του 2000, αναπτφχκθκε το νζο πλαίςιο του νόμου που αναμόρφωςε
τθν κοινωνικι πρόνοια (Ν. 328/2000) και ο οποίοσ απζδωςε μεγαλφτερθ ευκφνθ ςτουσ διμουσ
και ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, ςτο πλαίςιο του διαχωριςμοφ μεταξφ των ςυςτθμάτων υγείασ και
κοινωνικισ φροντίδασ. Οι δφο αυτζσ τάςεισ οδιγθςαν, ιδίωσ ςτο βόρειο τμιμα τθσ Λταλίασ, ςτο
κλείςιμο των εξειδικευμζνων ομάδων παιδικισ προςταςίασ και ςτθν επιςτροφι των λειτουργιϊν
αυτϊν ςτουσ διμουσ. Εξαιτίασ αυτοφ, θ φάςθ αυτι ονομάηεται ωσ "θ απόςυρςθ τθσ ανάκεςθσ
των τοπικϊν υπθρεςιϊν για το παιδί και τθν οικογζνεια".
Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ νζασ ρφκμιςθσ ιταν να φζρει τθν προςταςία των παιδιϊν ςε ςτενότερθ
ςχζςθ με τισ τοπικζσ υπθρεςίεσ τθσ κοινότθτασ και να εξαςφαλίςει αποτελεςματικότερεσ
προλθπτικζσ παρεμβάςεισ. Θ Λταλία επικφρωςε τθν CRC (φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα
δικαιϊματα του παιδιοφ το 1991 και τα πρωτόκολλα το 2002). τθν UNCRC το κζμα τθσ
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προςταςίασ του παιδιοφ είναι ευρζωσ διαδεδομζνο, αγγίηοντασ πολλά άρκρα τθσ ςφμβαςθσ,
ςυχνά αλλθλζνδετα, αλλά τα κυριότερα άρκρα που αφοροφν τθν προςταςία του παιδιοφ είναι τα
εξισ:
 Άρκρο 4: Προςταςία των δικαιωμάτων,
 Άρκρο 9: Αποχωριςμόσ από τθν οικογζνεια,
 Άρκρο 10: Οικογενειακι επανζνωςθ,
 Άρκρο 11: Απαγωγι,
 Άρκρο 16: Προςταςία και ιδιωτικι ηωι,
 Άρκρο 19: Προςταςία από κάκε μορφι βίασ,
 Άρκρο 20: Παιδιά που ςτεροφνται οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ,
 Άρκρο 21: Τιοκεςία,
 Άρκρο 22: Παιδιά πρόςφυγεσ,
 Άρκρο 23: Παιδιά με αναπθρίεσ,
 Άρκρο 24: Τγεία,
 Άρκρο 32: Παιδικι εργαςία,
 Άρκρο 33: Κατάχρθςθ ναρκωτικϊν,
 Άρκρο 34: εξουαλικι εκμετάλλευςθ,
 Άρκρο 35: Απαγωγι, πϊλθςθ και εμπορία,
 Άρκρο 36: Άλλεσ μορφζσ εκμετάλλευςθσ,
 Άρκρο 37: Κράτθςθ και ποινι,
 Άρκρο 38: Πόλεμοσ και ζνοπλεσ ςυρράξεισ,
 Άρκρο 39: Αποκατάςταςθ των παιδιϊν-κυμάτων,
 Άρκρο 40: Δικαιοςφνθ ανθλίκων,
 Άρκρο 41: εβαςμόσ ςτα ανϊτερα εκνικά πρότυπα.
Θ Λταλία εξζδωςε τον Μάιο του 2017 τον νόμο αρικ. 71/2017 με τίτλο "Κανονιςμόσ για τθν
προςταςία των ανθλίκων και τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ ςτον
κυβερνοχϊρο". Σο άρκρο 1 του νόμου ορίηει τον διαδικτυακό εκφοβιςμό ωσ "κάκε μορφι
ψυχολογικισ πίεςθσ, επικετικότθτασ, παρενόχλθςθσ, εκβιαςμοφ, τραυματιςμοφ, προςβολισ,
δυςφιμιςθσ, κλοπισ ταυτότθτασ, αλλοίωςθσ, παράνομθσ απόκτθςθσ, χειραγϊγθςθσ, παράνομθσ
επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ανθλίκων και/ι διάδοςθσ που γίνεται με θλεκτρονικά
μζςα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διανομισ θλεκτρονικοφ περιεχομζνου που απεικονίηει επίςθσ
ζνα ι περιςςότερα μζλθ τθσ οικογζνειασ του ανθλίκου, του οποίου ο ςκόπιμοσ και κφριοσ ςκοπόσ
είναι να απομονϊςει ζναν ανιλικο ι μια ομάδα ανθλίκων, κζτοντασ ςε εφαρμογι ςοβαρι
κακοποίθςθ, κακόβουλθ επίκεςθ ι εκτεταμζνθ και οργανωμζνθ γελοιοποίθςθ. Εάν
παραβιάηονται οι νόμοι για τθν αςφάλεια των νζων, μπορεί να υποβλθκεί καταγγελία ςτισ
αςτυνομικζσ αρχζσ, όπωσ οι Καραμπινιζροι, θ κρατικι αςτυνομία, θ οποία διατθρεί ξεχωριςτό
γραφείο για κζματα νεολαίασ ςε επαρχιακό επίπεδο, και θ δθμοτικι αςτυνομία.
Για προβλιματα που ςχετίηονται με δυςκολίεσ ςχζςεων και προβλιματα κοινωνικισ ι
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ψυχολογικισ φφςθσ, οι πολίτεσ μποροφν να απευκφνονται ςτισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ που
υπάρχουν ςε κάκε διμο ι ςτισ τοπικζσ μονάδεσ υγειονομικισ περίκαλψθσ που διατθρεί θ
κυβζρνθςθ κάκε κοινωνικο-υγειονομικισ περιφζρειασ. Προκειμζνου να βοθκθκεί θ εφρεςθ ενόσ
προςϊπου επικοινωνίασ για τζτοια κζματα, υπάρχει επίςθσ μια εκνικι δθμόςια τθλεφωνικι
γραμμι ςτθν οποία οι πολίτεσ καλοφν για να αναφζρουν οικογενειακά προβλιματα ςε ςχζςθ με
τθν κακοποίθςθ και τθ ςεξουαλικι κακοποίθςθ. Τπάρχουν επίςθσ τθλεφωνικζσ γραμμζσ που
λειτουργοφν από ενϊςεισ, όπωσ θ Telefono Azzurro (Εκνικι Τπθρεςία Ακρόαςθσ http://114.it/
Αυτι θ εκνικι υπθρεςία παρζχει επίςθσ ςυνομιλία με εξειδικευμζνο προςωπικό).
Θ προςταςία των ανθλίκων κατοχυρϊνεται ςτο ιταλικό φνταγμα ςτα άρκρα 2 και 31,
παράγραφοσ 2, κακϊσ και ςε ειδικοφσ αςτικοφσ και ποινικοφσ νόμουσ. Θ Διεκνισ φμβαςθ για τα
δικαιϊματα του παιδιοφ εγκρίκθκε από τθ Γενικι υνζλευςθ των Θνωμζνων Εκνϊν ςτισ 20
Νοεμβρίου 1989. τθ ςυνζχεια επικυρϊκθκε ςτθν Λταλία με το νόμο αρικ. 176 τθσ 27θσ Μαΐου
1991 και ορίηει ότι ςε όλεσ τισ πράξεισ που αφοροφν ανθλίκουσ, το ςυμφζρον του παιδιοφ πρζπει
να κεωρείται πρωταρχικό. Κανζνα παιδί δεν μπορεί να υπόκειται ςε αυκαίρετεσ ι παράνομεσ
παρεμβάςεισ που βλάπτουν τθν ιδιωτικι του ηωι, τθν οικογζνεια, το ςπίτι, τθν τιμι ι τθν
υπόλθψι του. Κάκε παιδί, επομζνωσ, ζχει το δικαίωμα να προςτατεφεται από το νόμο από
τζτοιεσ παρεμβάςεισ ι επιβλαβείσ πρακτικζσ. Επιπλζον, θ ΕΕ προςτατεφει τθν ιδιωτικι ηωι και
μζςω του νζου κανονιςμοφ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων.
Θ Λταλικι Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων ζχει λάβει ςιδθρά ςτάςθ απζναντι ςτουσ
ανθλίκουσ. Θ προςταςία των παιδιϊν που απακανατίηονται ςε μια φωτογραφία πρζπει να γίνεται
ςεβαςτι όχι μόνο ςε περιπτϊςεισ εμπλοκισ τουσ ςε ειδιςεισ εγκλιματοσ, αλλά και ςε κάκε
τομζα τθσ κακθμερινότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ιδιωτικισ ηωισ, και ωσ εκ τοφτου και οι
γονείσ πρζπει να ακολουκοφν τουσ εξισ κανόνεσ.
Όςον αφορά τουσ νόμουσ περί απορριτου τθσ επικοινωνίασ ςτθν Λταλία, ο νόμοσ περί
προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ προβλζπει ότι οι φωτογραφίεσ ανθλίκων μποροφν να
δθμοςιεφονται μόνο με τθ ςυγκατάκεςθ και των δφο γονζων ι κθδεμόνων. Σα ςχολεία
εκπλθρϊνουν ζναν ιδιαίτερο κεςμικό ρόλο ςτθν κοινωνία ωσ προςτάτεσ των παιδιϊν. Εκτόσ από
τθ φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ (ΔΠ) του 1989 και τθν Ατηζντα
τθσ ΕΕ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ του 2011, θ ιταλικι νομοκεςία ορίηει ςαφϊσ τισ ευκφνεσ
του ςχολείου και των ατόμων όςον αφορά τθν προςταςία των παιδιϊν. Σα ζγγραφα αυτά
κακιςτοφν ςαφι τθ δζςμευςθ των κρατϊν μελϊν να αντιμετωπίςουν ςθμαντικά ηθτιματα
κακοποίθςθσ και παραμζλθςθσ των παιδιϊν και τθν εγγενι ευκφνθ για τθν προςταςία των
παιδιϊν από τισ διάφορεσ μορφζσ τθσ. Σα ςχολεία πρζπει να διαςφαλίηουν ότι όλα τα παιδιά που
βρίςκονται υπό τθ φροντίδα τουσ ζχουν ζνα αςφαλζσ περιβάλλον ςτο οποίο μποροφν να
αναπτυχκοφν και να εξελιχκοφν, τόςο ςτο ςχολείο όςο και εκτόσ αυτοφ. Οι εκπαιδευτικοί, ζχουν
τθν ευκαιρία να παρατθροφν και να αλλθλεπιδροφν με τα παιδιά ςε βάκοσ χρόνου. Ωσ εκ τοφτου,
οι εκπαιδευτικοί ζχουν επαγγελματικι και θκικι υποχρζωςθ να εντοπίηουν τα παιδιά που
χρειάηονται βοικεια και προςταςία και να λαμβάνουν μζτρα για να διαςφαλίςουν ότι το παιδί
και θ οικογζνειά του επωφελοφνται από τισ υπθρεςίεσ που απαιτοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ
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οποιαςδιποτε κατάςταςθσ που αποτελεί κακοποίθςθ ι παραμζλθςθ του παιδιοφ.
Όλο το απαςχολοφμενο προςωπικό οφείλει να αναφζρει φποπτα περιςτατικά κακοποίθςθσ ι
παραμζλθςθσ παιδιϊν, όταν το μζλοσ του προςωπικοφ ζχει εφλογθ αιτία να πιςτεφει ότι ζνα
παιδί ζχει υποςτεί ι διατρζχει ςθμαντικό κίνδυνο να υποςτεί κακοποίθςθ ι παραμζλθςθ. Θ
αναφορά και θ παρακολοφκθςθ όλων των φποπτων περιςτατικϊν κακοποίθςθσ ι παραμζλθςθσ
παιδιϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ διοικθτικοφσ κανονιςμοφσ που αντιςτοιχοφν ςτθν παροφςα
πολιτικι. Επιπλζον, περιπτϊςεισ φποπτθσ κακοποίθςθσ ι παραμζλθςθσ παιδιϊν μποροφν να
αναφερκοφν ςτθν αρμόδια υπθρεςία παιδικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι/και ςτισ
τοπικζσ αρχζσ.
Βιβλιογραφικές Αναφορές:
1. Evolution of Child Protection and Child Welfare Policies in Selected European Countries Published by University of Ostrava – ERIS with Albert Publisher 2012;
2. Children, Law and Social Policy in Italy, Paola Ronfani International Journal of Law, Policy and
the Family, Volume 15, Issue 2, August 2001, Pages 276–289;
3. Reception of children on the move in Italy, Rosa Maria Arcuri, Edited by Lauren Olsen and
Jennifer Smith October 2017; Child Privacy in the Age of Web 2.0 and 3.0: Challenges and
opportunities for policy, Innocenti Discussion Paper 2017/03, Mario Viola de Azevedo Cunha,
December 2017;
4. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza. Conquiste e
prospettive a 30 anni dall’adozione, Autorità Garante per Infanzia e Adolescenza, 2019
5. Child Protection Policy and Procedures - Committed to Safeguarding Student Wellbeing,
International School of Florence
6. DPR n. 616/1977 gli Enti locali (Regioni, Province, Comuni) organizzano e gestiscono i servizi
a favore dei minori e, in collaborazione con il Servizio Sanitario attuano il sistema integrato
dei servizi sociali, che prevede interventi di sostegno per i minori e le loro famiglie (DPR
n.616/1977 art.23,25 e Legge quadro n.328/2000, art.22
7. DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
8. European Commission. 2021. Principles for integrated child protection systems. [Online].
[Accessed 22 February 2021]. Available from: https://ec.europa.eu/info/policies/justiceand-fundamental-rights/rightschild/child-protection-systems_en
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Προςεγγίςεισ Διαςφάλιςησ Κινητικότητασ τησ Ελλάδασ
Όςον αφορά τθν αςφάλεια των παιδιϊν, κα πρζπει να ςθμειωκοφν οι ακόλουκεσ νομικζσ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ: αρχικά, το ελλθνικό φνταγμα αναγνωρίηει ρθτά τθν παιδικι θλικία και
τθ νεότθτα ωσ διακριτά νομικά δικαιϊματα που πρζπει να προςτατεφονται από το κράτοσ
(Ελλθνικό φνταγμα, άρκρο 21, παρ. 1 & 3). Επιπλζον, με τθν ψιφιςθ του νόμου 2101/1992, θ
Ελλάδα επικφρωςε τθ φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ και όλεσ οι
περιεχόμενεσ διατάξεισ, δικαιϊματα, ευκφνεσ και κατευκυντιριεσ αρχζσ κεωροφνται ζκτοτε ωσ
εκνικοί κανόνεσ με πρωταρχικι ιςχφ.
τθν Ελλάδα, το ςφςτθμα παιδικισ προςταςίασ ενεργοποιείται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
παιδιά που ζχουν χάςει και τουσ δφο γονείσ, παιδιά που ζχουν εγκαταλειφκεί από τουσ
φροντιςτζσ τουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των βρεφϊν), ανικανότθτα των γονζων να φροντίςουν
τα παιδιά τουσ, ακαταλλθλότθτα των γονζων για τθν ανατροφι ενόσ παιδιοφ, παιδικι κακοποίθςθ
ι/και παραμζλθςθ, παιδιά με αναπθρίεσ, παιδιά του δρόμου, παιδιά που ςυμμετζχουν ςε
αντικοινωνικζσ ι εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ.
τθν Ελλάδα, όλοι όςοι εργάηονται με ανθλίκουσ καλοφνται να αναφζρουν τισ ανθςυχίεσ τουσ
ςτθν αςτυνομία. Τπάρχει ειδικι υποδιεφκυνςθ για τθν προςταςία των ανθλίκων ςτθν Ακινα και
τθ Κεςςαλονίκθ, ενϊ ενκαρρφνεται θ αναφορά περιςτατικϊν που αφοροφν ανθλίκουσ και ςτο
τοπικό αςτυνομικό τμιμα. Όταν γίνεται αναφορά ςτισ τοπικζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, ςτθν
Ειςαγγελία, ςτθν αςτυνομία, ςτο ςχολείο ι ςε νοςοκομείο για παιδιά, ςυχνά λαμβάνονται μζτρα.
Ο Αςτικόσ Κϊδικασ, ο Ποινικόσ Κϊδικασ, ο Κϊδικασ Ποινικισ Δικονομίασ, ο Κϊδικασ Πολιτικισ
Δικονομίασ και ο νόμοσ 3500/2006 για τθν πρόλθψθ τθσ ενδοοικογενειακισ κακοποίθςθσ, κακϊσ
και νόμοι ι προεδρικά διατάγματα που περιγράφουν τθ κζςθ του κοινωνικοφ λειτουργοφ, του
ςυμβοφλου ι του γιατροφ, ςυνκζτουν τθ νομικι δομι ςε αυτό το ςτάδιο.
Εάν υπάρχουν ανθςυχίεσ που υποπζςουν ςτθν αντίλθψθ ενόσ εκπαιδευτικοφ (ςχετικά με τθν
ενδοοικογενειακι κακοποίθςθ ενόσ παιδιοφ), θ διοίκθςθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ μπορεί να
παρζμβει και να διερευνιςει το κζμα, αλλά μόνο εάν υπάρχει ζνταλμα του ειςαγγελζα. Οι
ςχολικοί ςφμβουλοι, τα ςυμβουλευτικά κζντρα και τα κεντρικά υγειονομικά ςυμβοφλια μποροφν
να ςυμβουλεφουν τουσ εκπαιδευτικοφσ πϊσ να χειρίηονται ςυγκεκριμζνα περιςτατικά, αλλά δεν
μποροφν να εξετάηουν τα παιδιά, εκτόσ εάν υπάρχει γονικι ςυναίνεςθ. Τπάρχουν ΜΚΟ, όπωσ "Σο
Χαμόγελο του Παιδιοφ", οι οποίεσ ςυχνά ειδοποιοφνται για να βοθκιςουν ςτθ μεταφορά του
παιδιοφ ςτο νοςοκομείο ι ακόμθ και να περάςουν χρόνο μαηί του/τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ
κράτθςισ του/τθσ εκεί.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Ελλάδα ζχει επικυρϊςει και κατά ςυνζπεια υιοκετιςει ςτο εκνικό τθσ
δίκαιο όλεσ τισ ςθμαντικζσ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ ςυνκικεσ που αφοροφν τθν προςταςία των
παιδιϊν (π.χ. Προαιρετικό Πρωτόκολλο ςτθ φμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ ςχετικά με
τθν πϊλθςθ παιδιϊν, τθν παιδικι πορνεία και τθν παιδικι πορνογραφία (Ν. 3625/2007)- Οδθγία
2011/92/ΕΕ τθσ ΕΕ για τθν πρόλθψθ τθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ και
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πορνογραφίασ των παιδιϊν (Ν. 4267/2014).
Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα αλλαγζσ ςτο ιςχφον εκνικό πλαίςιο. ε ςυμμόρφωςθ με το δίκαιο τθσ
ΕΕ, θ Ελλάδα κζςπιςε τον νόμο 4251/2014, τον Κϊδικα Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ
(όπωσ τροποποιικθκε από τον νόμο 4332/2015), ο οποίοσ, μαηί με τον νόμο 3064/2002 και το
προεδρικό διάταγμα 233/2003, αποτελοφν τον Κϊδικα Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ.
Οι νόμοι περί εμπιςτευτικότθτασ ιςχφουν επίςθσ για τουσ επαγγελματίεσ που εργάηονται με
παιδιά. Οι γιατροί, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι ψυχίατροι και άλλοι επαγγελματίεσ
του τομζα τθσ υγείασ αποτελοφν ςυνικθ παραδείγματα. Κάκε επαγγελματίασ που δεςμεφεται
από τουσ κανόνεσ εμπιςτευτικότθτασ και ζχει βάςιμεσ υποψίεσ ότι ζνα παιδί είναι κφμα
ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ι εκμετάλλευςθσ μπορεί να το καταγγείλει και να άρει το απόρρθτο
βάςει του νόμου 3727/2008. φμφωνα με τον Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, οποιοςδιποτε
μακαίνει ότι ζχει διαπραχκεί ζγκλθμα οφείλει να το αναφζρει ςτον ειςαγγελζα ι ςτθν αςτυνομία
(άρκρο 40). Σο ζγκλθμα πρζπει να εμπίπτει ςτθν κατθγορία των εγκλθμάτων που καταγράφονται
από όλουσ, όχι μόνο από το κφμα. Θ κατθγορία αυτι καλφπτει όλα τα εγκλιματα που αφοροφν
οποιαδιποτε μορφι βίασ κατά των παιδιϊν. Οι γενικζσ απαιτιςεισ κοινοποίθςθσ, υπό τθν ζννοια
ότι επεκτείνονται ςε όλα τα ςοβαρά ποινικά αδικιματα, όχι μόνο ςτθν κακοποίθςθ παιδιϊν,
ιςχφουν για τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ που ενθμερϊνονται για ζνα ζγκλθμα ενϊ βρίςκονται
ςτθν υπθρεςία τουσ (άρκρο 272 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ), κακϊσ και για τουσ γιατροφσ
(νόμοσ 3418/2005), τουσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ (π.δ. 23/1992) και τουσ ψυχολόγουσ (νόμοσ
991/1979), οι οποίοι πρζπει να άρουν το απόρρθτο προκειμζνου να καταγγείλουν ζνα ζγκλθμα.
Επιπλζον, εάν υπάρχουν αξιόπιςτεσ ενδείξεισ ότι ζνα κακοφργθμα αναμζνεται να ςυμβεί ι ζχει
ιδθ ςυμβεί, αυτό αποτελεί από μόνο του ζγκλθμα (Ποινικόσ Κϊδικασ, άρκρο 2, παρ. 1, παρ. 1).
232 1).
Σόςο οι δάςκαλοι των ςχολείων όςο και οι νθπιαγωγοί υποχρεοφνται να αναφζρουν κάκε
περιςτατικό ενδοοικογενειακισ βίασ κατά μακθτι για το οποίο ενθμερϊκθκαν ι το οποίο
ανακάλυψαν βάςει του νόμου 3500/2006 για τθν καταπολζμθςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ
(άρκρο 23). Ειδοποιοφν τον διευκυντι, ο οποίοσ οφείλει ςτθ ςυνζχεια να καταγγείλει το
περιςτατικό ςτον ειςαγγελζα ι ςτθν αςτυνομία. Επιπλζον, όποιοσ απειλεί, χρθςιμοποιεί βία
εναντίον ι δωροδοκεί μάρτυρα ι μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του προκειμζνου να παρεμποδίςει
ποινικι ι δικαςτικι διαδικαςία, διϊκεται ποινικά (άρκρο 10).
Αντί για μια κεντρικι κυβζρνθςθ, θ Ελλάδα διακζτει ζναν αρικμό κρατικϊν οργανιςμϊν που είναι
υπεφκυνοι για τθν παροχι κοινωνικισ αςφάλιςθσ και υγειονομικισ περίκαλψθσ ςτουσ κατοίκουσ
τθσ, κακϊσ και για τθ δωρεάν εκπαίδευςθ και φροντίδα των παιδιϊν ςε εκνικι κλίμακα.
Οι κφριεσ αρχζσ είναι το Τπουργείο Τγείασ (αρμόδιο για τισ υπθρεςίεσ υγείασ), το Τπουργείο
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ (αρμόδιο για τθ βοικεια προσ τα ευάλωτα παιδιά,
όπωσ τα ορφανά, τα παιδιά με αναπθρίεσ ι ςοβαρζσ αςκζνειεσ κ.ο.κ.) και το Τπουργείο
Εςωτερικϊν (αρμόδιο για τθν προςχολικι φροντίδα, μεταξφ άλλων). Εάν δεν υπάρχει άλλθ
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εναλλακτικι λφςθ, το Τπουργείο Δικαιοςφνθσ είναι υπεφκυνο για τθ φροντίδα των παιδιϊν των
φυλακιςμζνων γονζων. Σα νθπιαγωγεία και οι εγκαταςτάςεισ φροντίδασ παιδιϊν είναι
αρμοδιότθτα των τοπικϊν αρχϊν. ε εκνικό επίπεδο, το Τπουργείο Παιδείασ και Κρθςκευμάτων
εποπτεφει τισ υπθρεςίεσ φροντίδασ τθσ πρϊιμθσ παιδικισ θλικίασ. Σο Τπουργείο Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ είναι υπεφκυνο για τισ παροχζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και
τα οικογενειακά επιδόματα κάκε παιδιοφ.
Οι ακόλουκοι φορείσ είναι αρμόδιοι για κζματα που αφοροφν τα παιδιά ςτθν Ελλάδα:
• Σο Εκνικό Παρατθρθτιριο για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, το οποίο διαςφαλίηει τθν επιτυχι
εφαρμογι τθσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ (παρά το γεγονόσ ότι ιταν ανενεργό
κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ φπαρξισ του και ςιμερα).
• Σο 2003 δθμιουργικθκε το Σμιμα Δικαιωμάτων του Παιδιοφ ςτο πλαίςιο του ελλθνικοφ
Γραφείου Διαμεςολαβθτι. Αποςτολι του είναι θ διερεφνθςθ κάκε πράξθσ, παράλειψθσ ι
ιςχυριςμοφ που αφορά πρόςωπα ι νομικά πρόςωπα που παραβιάηουν τα δικαιϊματα των
παιδιϊν ι απειλοφν τθν υγεία τουσ.
• Σο Λνςτιτοφτο Τγείασ του Παιδιοφ, ςτον τομζα τθσ παιδικισ κακοποίθςθσ και παραμζλθςθσ- Θ
Εκνικι Επιτροπι Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Θ δικαιοδοςία τθσ περιλαμβάνει οποιονδιποτε του
οποίου τα ανκρϊπινα δικαιϊματα παραβιάηονται.
Βιβλιογραφικές Αναφορές:
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Προςεγγίςεισ Διαςφάλιςησ Κινητικότητασ ςτην Ιςπανία
Θ ενότθτα που ακολουκεί περιλαμβάνει τα υφιςτάμενα πλαίςια διαςφάλιςθσ των παιδιϊν ςτθν
Λςπανία, προςδιορίηοντασ τθν εφαρμογι των ευρωπαϊκϊν κατευκυντιριων γραμμϊν για τθν
ποιοτικι διαςφάλιςθ.
Προςταςία των παιδιϊν ςτθν Ιςπανία
Σο ιςπανικό φνταγμα ςυγκεντρϊνει ςτο άρκρο 39.4 τθν ειδικι προςταςία που πρζπει να
παρζχεται ςτουσ ανθλίκουσ, αναφερόμενο ςτισ διεκνείσ ςυνκικεσ για το ίδιο κζμα ςτισ οποίεσ
ςυμμετζχει θ Λςπανία. Παραμζνοντασ ςε αυτό: "Σα παιδιά κα ζχουν τθν προςταςία που
προβλζπουν οι διεκνείσ ςυμφωνίεσ που προςτατεφουν τα δικαιϊματά τουσ".
ε ςυμμόρφωςθ με τθν υποχρζωςθ αυτι, το ιςπανικό κράτοσ εξζδωςε το 1996 τον Οργανικό
Νόμο για τθ νομικι προςταςία των ανθλίκων, ο οποίοσ αφοροφςε τθ ςε βάκοσ μεταρρφκμιςθ των
παραδοςιακϊν κεςμϊν για τθν προςταςία των ανθλίκων. Ο νόμοσ τροποποιικθκε αργότερα με
τον Οργανικό Νόμο 8/2015, τθσ 22ασ Λουλίου, και τον Νόμο 26/2015, τθσ 28θσ Λουλίου,
προκειμζνου να αντικατοπτρίηει τισ διατάξεισ των τελευταίων διεκνϊν ςυμβάςεων που
επικφρωςε θ Λςπανία -που ηθτοφςαν ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα προςταςίασ των παιδιϊν- και
να παρζχει ςε ολόκλθρθ τθν ιςπανικι επικράτεια ζνα ενιαίο νομικό πλαίςιο για το κζμα,
δεδομζνου ότι προθγουμζνωσ κάκε Αυτόνομθ Κοινότθτα είχε τουσ δικοφσ τθσ περιφερειακοφσ
νόμουσ.
Όλοι οι πολίτεσ είναι υποχρεωμζνοι από τον Οργανικό Νόμο 1/1996, τθσ 15θσ Λανουαρίου, για τθ
νομικι προςταςία των ανθλίκων, που τροποποιεί εν μζρει τον Αςτικό Κϊδικα και τον Νόμο
Πολιτικισ Δικονομίασ (BOE αρικ. 15, τθσ 17θσ Λανουαρίου), ςτο άρκρο 13, Τποχρεϊςεισ των
πολιτϊν και κακικον εφεδρείασ, να αναφζρουν μια κατάςταςθ πικανισ κακομεταχείριςθσ
ανθλίκου. Επίςθσ, όλοι όςοι εργάηονται με ανθλίκουσ πρζπει να φζρουν επίςθμο πιςτοποιθτικό
που εκδίδεται από τθν αςτυνομία και αναφζρει ότι δεν ζχουν μθτρϊο για εγκλιματα ςεξουαλικισ
φφςθσ.
Οι Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ είναι ο δθμόςιοσ φορζασ που πρζπει να ειδοποιθκεί εάν ζνα παιδί είναι
απροςτάτευτο ι κινδυνεφει. Για τθν κοινοποίθςθ αυτϊν των καταςτάςεων δεν χρειάηεται να είναι
κανείσ απολφτωσ βζβαιοσ ότι υπάρχει μια κατάςταςθ, αρκεί να υπάρχουν εκ πρϊτθσ όψεωσ
ςτοιχεία, κακϊσ θ ζρευνα πρζπει να γίνει από τισ Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ. Θ κοινοποίθςθ ςτισ
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Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ δεν ςυνεπάγεται τθν υποβολι καταγγελίασ και διατθρεί το απόρρθτο του
επαγγελματία που τθν υποβάλλει.
Οι κοινοποιιςεισ μποροφν να γίνουν ςτισ:


Βαςικζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ι πρωτοβάκμια περίκαλψθ: Αυτζσ οι οντότθτεσ
λειτουργοφν ςε επίπεδο διμου και βρίςκονται ςτα δθμοτικά ςυμβοφλια
 Εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ με αρμοδιότθτα ςτθν προςταςία των ανθλίκων



Δικαςτιριο κακικοντοσ. Ειςαγγελία Ανθλίκων
Δυνάμεισ και ςϊματα αςφαλείασ (Εκνικι Αςτυνομία, Πολιτικι Φρουρά, Σοπικι Αςτυνομία κ.λπ.)

Οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ λειτουργοφν από μικρι ζωσ μεγαλφτερθ κλίμακα, επομζνωσ, οι
κοινοποιιςεισ κα πρζπει να γίνονται ςτισ τοπικζσ αρχζσ και ςτθ ςυνζχεια κα μποροφςαν να
κλιμακωκοφν ςτισ περιφερειακζσ ι ακόμθ και ςε εκνικό επίπεδο. Θ διαδικαςία κα μποροφςε να
ακολουκιςει διάφορα ςτάδια, όπωσ:
Πρωτοβάκμια περίκαλψθ ι πρϊτο επίπεδο φροντίδασ
ε περίπτωςθ που μια οικογζνεια, ζνα άτομο ι ζνα ίδρυμα (π.χ. ζνα δθμοτικό ςχολείο ι ζνα
γυμνάςιο) χρειάηεται προςοχι, πλθροφορίεσ ι οποιουδιποτε είδουσ βοικεια από ζναν
κοινωνικό λειτουργό, κα πρζπει να απευκυνκοφν ςτισ Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ τθσ πόλθσ ι του
διμου τουσ.
Θ υπθρεςία πλθροφόρθςθσ και κακοδιγθςθσ απευκφνεται ςε όλα τα άτομα, τισ οικογζνειεσ, τα
ιδρφματα και τισ ομάδεσ που πρζπει να γνωρίηουν τισ πικανζσ ενιςχφςεισ και τα δικαιϊματα που
μπορεί

να

τουσ

αντιςτοιχοφν

ανάλογα

με

τθ

ςυγκεκριμζνθ

περίπτωςι

τουσ.

υμπεριλαμβανομζνων των κοινωνικϊν και οικονομικϊν υπθρεςιϊν που μποροφν να
επωφελθκοφν.
Εάν θ κακομεταχείριςθ ι θ αμζλεια προσ τον ανιλικο εντοπίηεται από εκπαιδευτικό ςτο ςχολείο,
το ςχολείο μπορεί να παρζμβει αρχικά κάνοντασ ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ, προκειμζνου να
αποφαςίςει εάν κα πρζπει να εμπλακοφν οι Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ και να προχωριςει με τα
επόμενα βιματα.
Προχωρθμζνθ φροντίδα ι δεφτερο επίπεδο προςοχισ
Όταν είναι απαραίτθτο να αντιμετωπιςτοφν ιδιαίτερα ςφνκετεσ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ είναι
απαραίτθτθ θ υψθλι εξειδίκευςθ, κα πρζπει να ακολουκθκεί το δεφτερο επίπεδο περίκαλψθσ.
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Πραγματοποιείται από εξειδικευμζνουσ φορείσ ι ςυγκεκριμζνουσ τομείσ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςε
διάφορεσ Αυτόνομεσ Κοινότθτεσ και Σοπικζσ Εταιρείεσ, οι οποίεσ είναι ςυνικωσ τα Δθμοτικά υμβοφλια.
Αςφάλιςθ φοιτθτϊν
τθν Λςπανία είναι υποχρεωτικό για όλουσ τουσ μακθτζσ κάτω των 28 ετϊν, από το 3ο ζτοσ του
Λυκείου ζωσ το τζλοσ του 3ου κφκλου πανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν, να ζχουν μια φοιτθτικι
αςφάλιςθ, θ οποία κα τουσ προςτατεφει μζςω υγειονομικϊν και οικονομικϊν παροχϊν, ςε
περίπτωςθ αςκζνειασ, ςχολικοφ ατυχιματοσ και οικογενειακισ ατυχίασ.
Οι αλλοδαποί φοιτθτζσ που ηουν ςτθν Λςπανία μποροφν να επωφελθκοφν από τθν αςφάλιςθ
αυτι, εφόςον πλθροφν τισ γενικζσ προχποκζςεισ.
Θ αςφάλιςθ αυτι καλφπτει επίςθσ τα ταξίδια ςπουδϊν, τα οποία:




Εκδρομζσ οποιαςδιποτε φφςθσ που οργανϊνονται ι εγκρίνονται από το ςχολείο.
Εξαιροφνται οι δραςτθριότθτεσ που δεν ςχετίηονται με τουσ ςτόχουσ του ταξιδιοφ.
Σα ταξίδια ςτο τζλοσ του ζτουσ προβλζπονται επίςθσ ςτο πλαίςιο αυτοφ του είδουσ διαςφάλιςθσ.

Άλλοι Οργανιςμοί
τθν Λςπανία μποροφμε να βροφμε διάφορεσ ΜΚΟ που ζχουν επίςθσ ωσ ςτόχο τθν προςταςία των
παιδιϊν (όπωσ θ Caritas, θ FAPMI και άλλεσ). Παρόλο που μερικζσ φορζσ ςυνεργάηονται με
επίςθμουσ φορείσ και προςφζρουν παρόμοια κοινωνικι ςτιριξθ με αυτι που παρζχουν οι
Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ (π.χ. επιταγζσ για τρόφιμα, βοικεια ςε οικογζνειεσ που ζχουν ανάγκθ,
κ.λπ.), όταν πρόκειται για τθν εφαρμογι των πολιτικϊν προςταςίασ που ζχουν δθλωκεί από τθν
ΕΕ και τθν ιςπανικι κυβζρνθςθ, είναι αρμοδιότθτα μόνο του δθμόςιου φορζα των Κοινωνικϊν
Τπθρεςιϊν.

Βιβλιογραφικές Αναφορές:
1. European Commission. 2021. Principles for integrated child protection systems. [Online].
[Accessed 22 February 2021]. Available from: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-andfundamental-rights/rights-child/child-protection-systems_en
2. BOE No. 175, 23th of July 205, pages 61871 to 61889. [Accessed 22 February 2021]. Available
from: https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/07/22/8
3. BOE
No.
15,
of
January 2017 article
13.
Available
at: https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-S-2017-15.pdf
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Προςεγγίςεισ Διαςφάλιςησ Κινητικότητασ ςτην Ουγγαρία
Σο ουγγρικό ςφςτθμα προςταςίασ παιδιϊν και νζων
Θ προςταςία των παιδιϊν και των νζων είναι ζνα ςφςτθμα δραςτθριοτιτων, νομοκεςίασ και
κεςμϊν που αποςκοπεί ςτθν προϊκθςθ τθσ ανατροφισ των παιδιϊν ςτθν οικογζνεια, ςτθν
πρόλθψθ και εξάλειψθ τθσ ευαλωτότθτάσ τουσ και ςτθν παροχι υποκατάςτατθσ προςταςίασ και
φροντίδασ για τα παιδιά που απομακρφνονται επίςθμα από το οικογενειακό και κοινωνικό
περιβάλλον. Θ Ουγγαρία επικφρωςε τθ φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα δικαιϊματα του
παιδιοφ το 1991. Ζκτοτε, θ Ουγγαρία υποβάλλει τακτικά τισ απαιτοφμενεσ περιοδικζσ εκκζςεισ
ςχετικά με τθν εφαρμογι των αρχϊν τθσ φμβαςθσ.
Οι γενικοί κανόνεσ και το ςφςτθμα προςταςίασ των παιδιϊν περιγράφονται ςτον νόμο XXXI του
1997 για τθν προςταςία των παιδιϊν και τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ - κοινϊσ γνωςτό ωσ νόμοσ για
τθν προςταςία των παιδιϊν. φμφωνα με τθ φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα δικαιϊματα
του παιδιοφ, ο νόμοσ για τθν προςταςία του παιδιοφ κζτει τα δικαιϊματα του παιδιοφ ςε
προτεραιότθτα, δίνοντασ προτεραιότθτα ςτθν ανατροφι ςτθν οικογζνεια. Για τον ςκοπό αυτό,
παρζχει ζνα ευρφ φάςμα διαφορετικϊν παροχϊν για τθν οικογζνεια και το παιδί και επιτρζπει
τθν απομάκρυνςθ του παιδιοφ από τθν οικογζνεια μόνο ωσ ζςχατθ λφςθ, αλλά και προςδιορίηει
τθν οικογενειακι φροντίδα ωσ προτεραιότθτα. Ο νόμοσ για τθν προςταςία του παιδιοφ κάνει
ςαφι διάκριςθ μεταξφ των δραςτθριοτιτων των αρχϊν και των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν. Ενϊ οι
αρχζσ είναι υπεφκυνεσ για τισ επίςθμεσ αποφάςεισ που αφοροφν το μζλλον του παιδιοφ και τθσ
οικογζνειασ - π.χ. απομάκρυνςθ του παιδιοφ από τθν οικογζνεια ι επαναφορά- διοριςμόσ
κθδεμόνα- απόφαςθ για υιοκεςία- οι τελευταίεσ είναι οι διαφορετικοί τφποι υπθρεςιϊν που
μποροφν να χρθςιμοποιιςουν οι οικογζνειεσ και τα παιδιά που ζχουν ανάγκθ.
Ο νόμοσ για τθν προςταςία του παιδιοφ διαχωρίηει επίςθσ τα δφο είδθ υπθρεςιϊν: οι βαςικζσ
υπθρεςίεσ παιδικισ πρόνοιασ είναι διακζςιμεσ ςε όλεσ τισ οικογζνειεσ και οι ειδικζσ υπθρεςίεσ
παιδικισ προςταςίασ παρζχουν φροντίδα για παιδιά εκτόσ οικογζνειασ. Θ λειτουργία του
ςυςτιματοσ παιδικισ προςταςίασ αποτελεί ζργο τθσ πολιτείασ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ,
ςτο οποίο ςυμμετζχουν επίςθσ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, κρθςκευτικζσ οργανϊςεισ και
μεμονωμζνοι επιχειρθματίεσ. Εκτόσ από τισ προαναφερκείςεσ οργανϊςεισ, υπεφκυνοι για τθν
προςταςία των παιδιϊν είναι και διάφοροι άλλοι οργανιςμοί, οι οποίοι είναι υποχρεωμζνοι να
αναφζρουν τυχόν παραβιάςεισ ςτθν τοπικι αρχι παιδικισ προςταςίασ. Οι φορείσ αυτοί
περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, τθν Τπθρεςία Τγείασ του Παιδιοφ, διάφορα δθμόςια
εκπαιδευτικά ιδρφματα, υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ οικογζνειασ, τθν αςτυνομία, τθν ειςαγγελία,
τθν υπθρεςία υποςτιριξθσ κυμάτων, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ που ζρχονται ςε επαφι με
παιδιά, αλλά και κάκε πολίτθσ μπορεί και μάλιςτα υποχρεοφται να καταγγείλει εάν διαπιςτϊςει
κακοποίθςθ παιδιϊν ι άλλεσ απειλζσ. Θ προςταςία των παιδιϊν επικαλφπτεται με τθν πολιτικι
για τθ νεολαία από διάφορεσ απόψεισ.
Εκνικό επίπεδο
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Σο Σμιμα Προςταςίασ Παιδιϊν και Επιτροπείασ του Τπουργείου Ανκρωπίνων Δυνατοτιτων είναι
υπεφκυνο για τον κεντρικό ςυντονιςμό των ςυςτθμάτων προςταςίασ των παιδιϊν και των νζων,
τθ νομοκεςία και τθν παροχι του ςυςτιματοσ ςυνκθκϊν λειτουργίασ. Σο ζργο και θ εντολι του
Επιτρόπου Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων και του Γραφείου του κακορίηονται από το άρκρο 30 του
Κεμελιϊδουσ Νόμου τθσ Ουγγαρίασ που εγκρίκθκε το 2011 και βαςίηεται ςτον νόμο CXI του 2011
ςχετικά με τον Επίτροπο Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων, ο οποίοσ τίκεται ςε ιςχφ τθν 1θ Λανουαρίου
2012.
φμφωνα με τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ, ο Επίτροποσ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων είναι ο νόμιμοσ
διάδοχοσ του Κοινοβουλευτικοφ Επιτρόπου Πολιτικϊν Δικαιωμάτων, ο οποίοσ διαςφαλίηει τθν
αποτελεςματικι, ςυνεκτικι και όςο το δυνατόν πλθρζςτερθ προςταςία των κεμελιωδϊν
δικαιωμάτων και τθν εφαρμογι του Κεμελιϊδουσ Νόμου τθσ Ουγγαρίασ. Ο Επίτροποσ
Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων δίνει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν προςταςία των δικαιωμάτων των
παιδιϊν και των αξιϊν που ορίηονται ωσ "ςυμφζροντα των μελλοντικϊν γενεϊν".
Περιφερειακό επίπεδο
Από το 2013, θ αρμοδιότθτα προςταςίασ των παιδιϊν μεταφζρκθκε από τουσ ςυμβολαιογράφουσ
ςτα περιφερειακά γραφεία επιτροπείασ. Ζχει καταςτεί υποχρεωτικό κακικον των τοπικϊν
κυβερνιςεων να διατθροφν τθν υπθρεςία παιδικισ προςταςίασ, θ οποία ζχει πρωταρχικό ρόλο
ςτθν πρόλθψθ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων που κζτουν ςε κίνδυνο τα παιδιά. Για το ςκοπό
αυτό, οι υπθρεςίεσ εφαρμόηουν ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ και ςθματοδότθςθσ ςε ςυνεργαςία,
μεταξφ άλλων, με τα ιδρφματα υγείασ και εκπαίδευςθσ και άλλεσ αρχζσ. Οι υπάλλθλοι των
ιδρυμάτων που καλφπτονται από το ςφςτθμα ςθματοδότθςθσ, οι γονείσ, τα παιδιά και κάκε
πολίτθσ (ακόμθ και ανϊνυμα) μποροφν να αναφζρουν τα εντοπιςμζνα προβλιματα ςτθν
υπθρεςία παιδικισ πρόνοιασ. Σα άτομα, οι πάροχοι υπθρεςιϊν, τα ιδρφματα και οι αρχζσ που
εμπλζκονται ςτισ υποκζςεισ ζχουν τθν υποχρζωςθ να ςυνεργάηονται και να
αλλθλοενθμερϊνονται προσ το ςυμφζρον του παιδιοφ.
χολικό επίπεδο
Σο ςφςτθμα παιδικισ προςταςίασ περιλαμβάνει ςχολεία και νθπιαγωγεία, εκπαιδευτικοφσ
ςυμβοφλουσ, αλλά και νοςθλευτικζσ υπθρεςίεσ που ανικουν ςτο ςφςτθμα υγείασ. Οι
δραςτθριότθτεσ αυτζσ μποροφν να ταξινομθκοφν ωσ γενικζσ δραςτθριότθτεσ παιδικισ
προςταςίασ, οι οποίεσ ζχουν μεγάλθ ςθμαςία για τθν πρόλθψθ. Εξάλλου, με τθν πρόλθψθ που
πραγματοποιείται εδϊ, ςτοχεφουν ςτθν αποτροπι τθσ ανάπτυξθσ τθσ ευαλωτότθτασ των παιδιϊν.
Θ οργάνωςθ και θ διαχείριςθ όλων αυτϊν των κακθκόντων είναι ευκφνθ του διευκυντι.
Εκείνοσ/θ πρζπει να φροντίςει να υπάρχει ςτο ςχολείο ζνασ λεγόμενοσ υπεφκυνοσ προςταςίασ
παιδιϊν και νζων, ο οποίοσ μπορεί να είναι ζνασ από τουσ εκπαιδευτικοφσ, ζνασ ψυχολόγοσ ι
ζνασ κοινωνικόσ λειτουργόσ που εργάηεται τουλάχιςτον με μερικι απαςχόλθςθ ςτο ίδρυμα. Σα
κακικοντα του υπεφκυνου προςταςίασ παιδιϊν και νζων είναι ποικίλα. Διατθρεί επαφι με
άτομα, φορείσ και αρχζσ που αςχολοφνται με τθν προςταςία των παιδιϊν, τόςο για τθν πρόλθψθ
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όςο και για τθν εξάλειψθ τθσ ευαλωτότθτασ του μακθτι. το ζργο του/τθσ, ςυνεργάηεται με τουσ
άλλουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου. τα ςυγκεκριμζνα κακικοντά του/τθσ περιλαμβάνεται θ
ενθμζρωςθ των παιδιϊν για τισ επαφζσ των τοπικϊν αρχϊν- ςε περίπτωςθ που υπάρχει
πικανότθτα ευαλωτότθτασ ενόσ μακθτι, είναι υπεφκυνοσ/θ για τθν επίςκεψθ ςτθν οικογζνεια για
να ανακαλφψει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και το περιβάλλον του παιδιοφ και να ενθμερϊςει τθν
αρχι, αν χρειαςτεί.
Οργανωτικό επίπεδο
Θ Youth Bridges Budapest εργάηεται με προγράμματα μακθςιακισ κινθτικότθτασ (ανταλλαγζσ
νζων και μακιματα κατάρτιςθσ) ςτον τομζα τθσ νεολαίασ και των δραςτθριοτιτων αποςτολισ
εκελοντϊν ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ ϊματοσ Αλλθλεγγφθσ (διακζτει ςιμα ποιότθτασ ESC ωσ
υποςτθρικτικόσ οργανιςμόσ). Όλεσ οι δραςτθριότθτζσ τουσ είναι ςφμφωνεσ με τον νόμο περί
προςταςίασ των παιδιϊν. Θ YBB κεωρεί τθν υγεία και τθν αςφάλεια ωσ ζνα από τα
ςθμαντικότερα κζματα προετοιμαςίασ ςτισ δραςτθριότθτεσ αποςτολισ τθσ. Για κάκε πρόςκλθςθ
υποβολισ αιτιςεων εκδίδεται ειδικό πακζτο πλθροφοριϊν, ςτο οποίο τουλάχιςτον μία ςελίδα
αφιερϊνεται ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ χϊρασ υποδοχισ και ςε πλθροφορίεσ για τθν υγεία και τθν
αςφάλεια προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ των ομάδων-ςτόχων. Οι ςθμαντικότερεσ πλθροφορίεσ
επαναλαμβάνονται και κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων προετοιμαςίασ. ε περίπτωςθ
ςυμμετζχοντα με ειδικζσ ανάγκεσ, όπωσ χρόνια αςκζνεια, ςωματικι αναπθρία ι ψυχικό
πρόβλθμα, οργανϊνεται ατομικι προετοιμαςία.
Ωσ οργανιςμόσ υποδοχισ, διατθροφν τακτικά επαφι με τουσ οργανιςμοφσ αποςτολισ και
αξιολογοφν προςεκτικά τον χϊρο διεξαγωγισ, τα γεφματα, τισ δυνατότθτεσ μεταφοράσ και το
προςωπικό από άποψθ υγείασ και αςφάλειασ. Θ YBB δίνει επίςθσ μεγάλθ ζμφαςθ ςτα
δικαιϊματα των νζων. Ενθμερϊνονται για τισ πικανζσ προκλιςεισ, τα δικαιϊματα των γυναικϊν
και των μειονοτιτων και διαβεβαιϊνονται για τθν υποςτιριξθ που παρζχει θ YBB. Ο υπεφκυνοσ
ζργου που είναι υπεφκυνοσ για τθν κινθτικότθτα μάκθςθσ είναι διακζςιμοσ ςε διάφορα κανάλια
κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ, τα αββατοκφριακα και τθ νφχτα. φμφωνα με τον
ουγγρικό νόμο, ωσ ΜΚΟ θ YBB δεν υποχρεοφται να ζχει γραπτι πολιτικι προςταςίασ των παιδιϊν
και των νζων, ωςτόςο το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ YBB αποφάςιςε να εκπονιςει ζγγραφο
πολιτικισ προςταςίασ των παιδιϊν και των νζων το 2021.
Ατομικό επίπεδο
Ωσ πρϊθν διεκνείσ εκελοντζσ και δικαιοφχοι πολλϊν προγραμμάτων κινθτικότθτασ νζων, τα τρία
μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ YBB γνωρίηουν από προςωπικι εμπειρία τθ ςθμαςία τθσ
αίςκθςθσ αςφάλειασ ςτο μθ τυπικό μακθςιακό περιβάλλον. Αποδίδουμε μεγάλθ ςθμαςία ςτο
ηιτθμα τθσ αςφάλειασ τόςο ςτισ δραςτθριότθτεσ αποςτολισ όςο και ςτισ δραςτθριότθτεσ
υποδοχισ, ιδίωσ ςτθν ζνταξθ και τθν ευθμερία των μειονεκτοφντων νζων.
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Κεφάλαιο 2: Εθνικέσ βέλτιςτεσ Πρακτικέσ
Κάκε εταίροσ παριγαγε 3 εκνικζσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ κινθτικότθτασ ςτο
πλαίςιο τθσ ΕΕΚ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Θ ζρευνα επικεντρϊκθκε ςτισ ανάγκεσ που
απαιτοφνται από κεςμικι άποψθ για τθν εφαρμογι μιασ τζτοιασ προςζγγιςθσ (πολιτικι,
χρθματοδότθςθ, κατάρτιςθ προςωπικοφ, εγκαταςτάςεισ κ.λπ.), κακϊσ και ςτον αντίκτυπο που
είχε ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ τόςο από τθν άμεςθ όςο και από τθν ζμμεςθ ομάδα ςτόχου.
Για να διαςφαλιςτεί ότι οι εν λόγω βζλτιςτεσ πρακτικζσ είναι όςο το δυνατόν πλθρζςτερεσ, θ
ζρευνα ςυμπλθρϊκθκε από επιτόπιεσ ςυνεντεφξεισ με 2 εκπροςϊπουσ των βζλτιςτων πρακτικϊν.
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Βέλτιςτεσ Πρακτικέσ ςτο Ηνωμένο Βαςίλειο
Θ Eurospeak διεξιγαγε ςυνεντεφξεισ με εκπροςϊπουσ τριϊν διαφορετικϊν οργανιςμϊν ςτο
Θνωμζνο Βαςίλειο που εργάηονται ςτον τομζα τθσ κινθτικότθτασ με ανιλικουσ μακθτζσ και ςτο
επόμενο κεφάλαιο περιγράφουμε τα προφίλ τουσ και τα αποτελζςματα που προζκυψαν από
αυτι τθν ζρευνα.
Περιγραφι των ςυμμετεχόντων οργανιςμϊν
Οργανιςμόσ 1
Ο ερωτϊμενοσ εκπροςωπεί μια εταιρεία παροχισ ςυμβουλϊν για επιχειριςεισ και εκπαίδευςθ
που εδρεφει ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Πρόκειται για μια βρετανικι ςυμβουλευτικι εταιρεία
εκπαίδευςθσ και επιχειριςεων που διαχειρίηεται εκπαιδευτικά ζργα από τθν ΕΕ και τον υπόλοιπο
κόςμο. Διακζτουν 10ετι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ζργων και ςυνεργάηονται ςιμερα με
περιςςότερεσ από 15 χϊρεσ τθσ ΕΕ υποδεχόμενοι περίπου 1000 φοιτθτζσ κάκε χρόνο. Ωσ
εκπαιδευτικι ςυμβουλευτικι εταιρεία, διοργανϊνουν εκπαιδευτικά προγράμματα ςτο Θνωμζνο
Βαςίλειο και ςτο εξωτερικό. υμμετζχουν ενεργά ςτο πλαίςιο του Erasmus+, τόςο ωσ οργανιςμόσ
αποςτολισ όςο και ωσ οργανιςμόσ υποδοχισ. Ζχουν τθν ικανότθτα να οργανϊνουν και να
διαχειρίηονται εκπαιδευτικά προγράμματα ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, τθν Ευρϊπθ και το εξωτερικό.
Ο οργανιςμόσ ζχει εμπειρία με τα προγράμματα Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci,
Erasmus+ και ςυναφι προγράμματα για περιςςότερα από 10 χρόνια ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο και
ςτο εξωτερικό. Θ ομάδα τουσ κα ςχεδιάςει, κα διαχειριςτεί και κα υλοποιιςει το πρόγραμμά ςασ
εξαςφαλίηοντασ το μζγιςτο όφελοσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ζργο ςασ κατά τθ διάρκεια τθσ
παραμονισ τουσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο! Ωσ ςφμβουλοι επιχειριςεων, μποροφν να βοθκιςουν
αναλφοντασ τισ υπάρχουςεσ επιχειρθματικζσ καταςτάςεισ και προτείνοντασ πικανζσ βελτιϊςεισ,
παρζχοντασ ςυμβουλζσ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ μάρκετινγκ ςε τοπικό και διεκνζσ επίπεδο,
βρίςκοντασ τισ κατάλλθλεσ ςυνεργαςίεσ, κακϊσ και παρζχοντασ ιδζεσ για τθν αντιμετϊπιςθ
επειγουςϊν καταςτάςεων. 16.2.2021 υνζντευξθ με τθν υπεφκυνθ του ζργου τουσ ςτθν ΕΕ (για
λόγουσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων κα αναφερόμαςτε ςτον οργανιςμό ωσ
Οργανιςμόσ 1, ςτο πλαίςιο τθσ ανάλυςθσ).
- ΠΡΛΝ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ
Δραςτθριότθτεσ προετοιμαςίασ για τθ φιλοξενία - Ο Οργανιςμόσ 1 είναι κυρίωσ ζνασ οργανιςμόσ
υποδοχισ. Ο Οργανιςμόσ λαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ μακθτζσ που κα ςυμμετάςχουν
ςτθν κινθτικότθτα και τουσ ςτόχουσ τουσ, κακϊσ και τα γλωςςικά τουσ επίπεδα, ϊςτε να τουσ
τοποκετιςει ςτα κατάλλθλα τμιματα. Εκ των προτζρων, γνωρίηει τον αρικμό των μακθτϊν, το
γλωςςικό τουσ επίπεδο και το κζμα για το οποίο ζρχονται. Όςον αφορά τθν επιλογι, μερικζσ
φορζσ ςυμμετζχουν ςε αυτι, αλλά και πάλι τα κριτιρια και οι διαδικαςίεσ είναι αυτά που ορίηει ο
οργανιςμόσ αποςτολισ. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τα κριτιρια είναι ςαφι και οι διαδικαςίεσ είναι
διαφανείσ.
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Ο οργανιςμόσ λαμβάνει τα ζγγραφα των μακθτϊν εκ των προτζρων, τα οποία εξθγοφν το προφίλ
του φοιτθτι. ε περίπτωςθ που κα πρζπει να ςθμειωκεί κάτι ειδικά ςτον φάκελό τουσ, για
παράδειγμα αν ζχουν κάποιο ιατρικό πρόβλθμα, τότε προετοιμάηονται κατάλλθλα. Εξαρτάται
πάντα από τον κάκε εταίρο ςε κάκε ζργο, διότι, για παράδειγμα, αν γνωρίηουν ότι κα υπάρχουν
ςυμμετζχοντεσ με ειδικζσ ανάγκεσ, υπάρχουν επιπλζον διαδικαςίεσ που κα εφαρμοςτοφν. Εάν
γνωρίηουν ότι το ζργο επικεντρϊνεται ςε ζναν ςυγκεκριμζνο τομζα, ακολουκοφν επίςθσ
πρόςκετεσ διαδικαςίεσ.
Οι φοιτθτζσ λαμβάνουν ζνα ςφνολο εγγράφων και διαδικαςιϊν που πρζπει να ακολουκιςουν
ςχετικά με το πϊσ κα μιλιςουν με τουσ εταίρουσ για να ςυγκεντρϊςουν τισ πλθροφορίεσ. Ζτςι,
ζνα μζροσ των πλθροφοριϊν προζρχεται από τον άμεςο εταίρο του ζργου που είναι ο
οργανιςμόσ αποςτολισ ι ςυνολικά ζνασ οργανιςμόσ-ομπρζλα και οριςμζνα ςφνολα
πλθροφοριϊν προζρχονται από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. τθν περίπτωςθ τθσ ομάδασ των
16 ζωσ 18 ετϊν, οριςμζνεσ πλθροφορίεσ προζρχονται από τουσ κθδεμόνεσ ι τουσ γονείσ τουσ.
Αργότερα, ο οργανιςμόσ κακορίηει πόςοι μακθτζσ πρόκειται να ςυμμετάςχουν ςτθν κινθτικότθτα
και ςτθ ςυνζχεια εξετάηει αμζςωσ αν ο οργανιςμόσ και οι ςυνεργάτεσ του μποροφν να τουσ
φιλοξενιςουν όςον αφορά τθ διαμονι τουσ. υνικωσ διευκετοφν τθ διαμονι με οικογζνειεσ
υποδοχισ μζςω ενόσ μικροφ δικτφου ςτθν περιοχι. Ζπειτα, εξετάηουν τον αρικμό των φοιτθτϊν
και το μζγεκοσ των τάξεων και τι κα ιταν πιο βολικό να γίνει. Σζλοσ, βεβαιϊνονται ότι ζχουν τον
κατάλλθλο αρικμό διακζςιμων κακθγθτϊν πριν ςυμφωνιςουν να προχωριςουν ςτθν
κινθτικότθτα. χεδιάηουν τα πάντα ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων, αν πρόκειται για
ςυγκεκριμζνθ ομάδα, αν προζρχονται από ςυγκεκριμζνο τομζα, αν ανικουν ςε ςυγκεκριμζνθ
θλικιακι ομάδα.
Κατά ςυνζπεια, λαμβάνουν υπόψθ ότι μπορεί να ζχουν ειδικζσ ανάγκεσ ςε άτομα θλικίασ 16 ζωσ
18 ετϊν. Οι ειδικζσ ανάγκεσ ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ ζχουν και κάποιεσ νομικζσ απαιτιςεισ.
Γνωρίηουν ιδθ το ζργο επειδι ςυνικωσ ςυμμετζχουν ςτθ ςφνταξθ προτάςεων μαηί τουσ και ζτςι
ξζρουν τι περιμζνουν και τι είναι εφικτό. ε οριςμζνεσ πτυχζσ, ηθτοφν από τον οργανιςμό
αποςτολισ να ςυμπλθρϊςει τισ πλθροφορίεσ και να παράςχει τισ πλθροφορίεσ που είναι
ςφμφωνεσ με το ζργο. Ποιεσ είναι οι απαιτιςεισ από το ζργο, τι πρζπει να κάνουν, και ςτθ
ςυνζχεια εξετάηουν όλεσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ για να δοφνε αν είναι ρεαλιςτικζσ, όπωσ και
οριςμζνεσ από τισ απαιτιςεισ. Ο Οργανιςμόσ 1 διλωςε ότι το πρόγραμμα κα πρζπει να
προετοιμάηεται εκ των προτζρων εάν ζχουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ ζγκαιρα και οι προςδοκίεσ
είναι ρεαλιςτικζσ. Αρνοφνται να ςυνεργαςτοφν ςε περιπτϊςεισ που οι απαιτιςεισ δεν πλθροφνται
από τουσ οργανιςμοφσ αποςτολισ, ζχοντασ υπόψθ ότι θ πρϊτθ τουσ προτεραιότθτα είναι να
παρζχουν κινθτικότθτεσ υψθλισ ποιότθτασ και να προςφζρουν πάντα αςφάλεια ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ.
Προετοιμαςία οργάνωςθσ (εςωτερικι): Ζχουν ςυγκεκριμζνθ ομάδα που αςχολείται με
ςυγκεκριμζνα κακικοντα και ενθμερϊνονται για τα πάντα ςχετικά με τα κακικοντά τουσ, αλλά
όχι για ςυγκεκριμζνεσ άλλεσ πτυχζσ. Σο προςωπικό γνωρίηει τισ πλθροφορίεσ ανάλογα με τα
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κακικοντά του- είναι κυρίωσ οργάνωςθ προςανατολιςμζνθ ςτα κακικοντα. Θ ςυνεργαςία μεταξφ
των εταίρων ι μεταξφ των ενδιαφερομζνων μερϊν που ςυμμετζχουν ςτο ζργο είναι ζνα από τα
βαςικά ςθμεία για τον Οργανιςμό 1, ιδίωσ όταν μιλάμε για ανθλίκουσ, όπου θ προςταςία και θ
αςφάλεια πρζπει να είναι κεντρικό ςθμείο. Ο Οργανιςμόσ 1 δζχεται τουσ ανθλίκουσ με αυτόν τον
τρόπο: κζλει πάντα να γνωρίηει το ιςτορικό τουσ και τθρεί πάντα τισ πολιτικζσ προςταςίασ
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ για τθν προςταςία τουσ. Όςον αφορά τθν προςταςία των δεδομζνων
και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, ακολουκοφν τουσ κανονιςμοφσ του GDPR. Όςον αφορά τθν
προςταςία του διαδικτφου και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, δεν διακζτουν διαδικαςία για
τουσ μακθτζσ. Επικοινωνοφν με τουσ φοιτθτζσ ςτα κοινωνικά και διαδικτυακά μζςα και ζχουν μια
εςωτερικι επαγγελματικι προςζγγιςθ επικοινωνίασ, όπωσ τι λζνε και τι δεν λζνε. Αναπτφςςουν
επίςθσ το αναλυτικό πρόγραμμα για τθ δραςτθριότθτα μαηί με τθν οργάνωςθ τθσ αποςτολισ.
Λειτουργεί μζςω μιασ ςυνεργαςίασ και πρζπει να γνωρίηουν τισ απαιτιςεισ τουσ για το
πρόγραμμα. Ζτςι, θ Οργάνωςθ 1 ζχει τα βαςικά τθσ πρότυπα, τα οποία ζχουν τεκεί ςε μια αρκετά
καλι επαγγελματικι ποιότθτα, αλλά πρζπει να γνωρίηει αν, τι και πότε χρειάηεται θ οργάνωςθ
αποςτολισ και τι είδουσ διατφπωςθ χρειάηεται και τι είδουσ διατφπωςθ δεν χρειάηεται. το
πλαίςιο του Οργανιςμοφ 3, το προςωπικό κάκε χρόνο ςυμμετζχει ςε διαδικτυακά μακιματα
διαςφάλιςθσ για τα οποία λαμβάνει πιςτοποιθτικά προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν κατάλλθλθ
εφαρμογι των κινθτοποιιςεων.
-

ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Για τθν παρακολοφκθςθ χρθςιμοποιοφνται οι αρχζσ που ζχουν ιδθ ςυμφωνθκεί με τον
οργανιςμό αποςτολισ. Οι υπεφκυνοι κινθτικότθτασ κα μποροφςαν πάντα να κζςουν ζνα κζμα
ςτουσ κακθγθτζσ τουσ, όπωσ οι ςυνοδοί κακθγθτζσ τουσ, και να εκφράςουν αν για παράδειγμα
πιςτεφουν ότι οι μακθτζσ κα ζπρεπε να βρίςκονται ςε κατϊτερο επίπεδο ι κάτι αντίςτοιχο.
Σαυτόχρονα, προςπακοφν πάντα να βρίςκουν νζα εκπαιδευτικά προγράμματα για τθν
αντιμετϊπιςθ των μακθτϊν και προςπακοφςαν να εφαρμόηουν νζεσ μεκόδουσ και νζεσ
προςεγγίςεισ, ϊςτε οι άνκρωποι να περνοφν λιγότερο χρόνο κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ.
Κα ιταν πιο αποτελεςματικοί κ.λπ. Όπωσ με τθν τεχνολογία κα ξόδευαν λιγότερο χρόνο και οι
μακθτζσ κα ιταν πιο ευχαριςτθμζνοι.
Ζχουν αξίεσ και κζματα που λαμβάνουν υπόψθ τουσ, όπωσ θ αςφάλεια, θ επικοινωνία κ.λπ.
Ακολουκοφν μια γενικι κατευκυντιρια γραμμι για τον χειριςμό των κεμάτων και των κινδφνων
και τα πιο ςυνθκιςμζνα κζματα είναι αυτά που ζχουν αντιμετωπίςει ςτο παρελκόν και κακϊσ
αντιμετωπίηουν νζα κζματα, εργάηονται από κοινοφ και με τουσ εταίρουσ ςφμφωνα με τισ αρχζσ
μασ, προκειμζνου να δουν τελικά τα κζματα να επιλφονται. Διαδικαςίεσ κατά τθ διάρκεια τθσ
κινθτικότθτασ: Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ ςε κάκε ζργο είναι ο οργανιςμόσ αποςτολισ.
Προγραμματίηουν μια ςυμφωνία με τον οργανιςμό αποςτολισ, αλλά δεν ζχουν ξεχωριςτι
ςυμφωνία με τον εκνικό τουσ οργανιςμό, επειδι τα χριματα πθγαίνουν ςτον οργανιςμό
αποςτολισ. Σαυτόχρονα, όμωσ, υπογράφουν ςυμφωνίεσ απευκείασ με τουσ ςυμμετζχοντεσ. Αλλά
για όςουσ είναι από 16 ζωσ 18 ετϊν ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, δεν είναι αυτοί που
υπογράφουν τθ ςφμβαςθ με τον οργανιςμό αποςτολισ και τον Οργανιςμό 1, υπάρχει ζνασ
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κθδεμόνασ, ζνα πρόςωπο ι μια οντότθτα που τουσ εκπροςωπεί και υπογράφει τθ ςυμφωνία.
Επιπλζον, μόλισ οι ςυμμετζχοντεσ φτάςουν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, ενθμερϊνονται για τισ
διαδικαςίεσ του ςχολείου και για τουσ κανόνεσ κατά τθσ ανεπικφμθτθσ ςυμπεριφοράσ. Οι
ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται ότι ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ και
ενθμερϊνονται ότι ςτόχοσ τουσ είναι θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων και ότι ζχουν ρόλουσ και
ευκφνεσ, οι οποίοι τουσ εξθγοφνται από τθν πρϊτθ θμζρα. Παρόλα αυτά, υπάρχει ευκφνθ και για
παράδειγμα το να μθν πθγαίνεισ ςτθν πρακτικι άςκθςθ χωρίσ λόγο για ςυγκεκριμζνο χρονικό
διάςτθμα είναι μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά.
Όπωσ ςυγκεκριμζνα εξζφραςε ο εκπρόςωποσ, "ουςιαςτικά θ χριςθ των κονδυλίων των διακοπϊν
δεν είναι αποδεκτι". Ακολουκοφν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ αυτϊν των νζων με ειδικζσ ανάγκεσ.
Για παράδειγμα, ςε μια περίπτωςθ όπου ζνα νεαρό άτομο με αναπθρία ςυμμετείχε ςτθν
κινθτικότθτα και είχε φροντιςτι και αυτό είχε κανονιςτεί από τον οργανιςμό αποςτολισ, ζπρεπε
να εξαςφαλίςουν καταλφματα που κα ιταν ειδικά για το ίδιο και τον φροντιςτι του. το
παρελκόν είχαν επίςθσ ζνα άλλο άτομο που χρειαηόταν ςτζγαςθ και πρακτικι άςκθςθ για
αυτόκαι τον φροντιςτι του- και ςτθ ςυνζχεια είχαν κάποιουσ μακθτζσ με προβλιματα όραςθσ,
οπότε ζπρεπε να ενθμερωκοφν τότε για τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ και να αλλάξουν κάποιεσ
δραςτθριότθτεσ. Σαυτόχρονα, ο Οργανιςμόσ 1 παρζχει εποπτεία και παρακολοφκθςθ από τθν
πλευρά του κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ, οπότε ςυνικωσ οι μακθτζσ, αν είναι ανιλικοι,
παρακολουκοφνται πρϊτα απ' όλα περιςςότερο μζςω τθσ οικογζνειασ υποδοχισ και μζςω τθσ
πρακτικισ άςκθςθσ, οπότε όλοι οι ςυμμετζχοντεσ τουσ φροντίηουν επιπλζον, όταν ο δάςκαλοσ
δεν είναι εκεί. Λαμβάνουν ανατροφοδότθςθ ςε κακθμερινι βάςθ από τα μζλθ τθσ ομάδασ και
τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτάσ τουσ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, οι φοιτθτζσ πρζπει να
μετακινοφνται, επειδι θ διαμονι τουσ ςυνικωσ δεν είναι κοντά ςτο χϊρο πρακτικισ άςκθςθσ.
Ωςτόςο, μερικζσ φορζσ οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν προτιμιςεισ διαμονισ. Κζλουν να μείνουν μαηί
με ςυγκεκριμζνο άτομο. Εάν υλοποιοφν κινθτικότθτα ςε ζναν τομζα που είναι ευρζωσ
ςυνθκιςμζνοσ, μποροφν να εργαςτοφν ςε κάκε ςθμείο τθσ πόλθσ. Αλλά αν εργάηονται ςε ζναν
τομζα που είναι πολφ ςυγκεκριμζνοσ και ςυνικωσ τοποκετείται εκτόσ, τότε πρζπει να ταξιδζψουν
λίγο περιςςότερο, αλλά ενθμερϊνονται εκ των προτζρων. Και ςυνικωσ αυτοί που είναι νεότεροι,
δεν ταξιδεφουν τόςο πολφ αλλά κάποια ςχολεία τουσ προτιμοφν να ταξιδεφουν, ζτςι ϊςτε να
αποκτιςουν ανεξαρτθςία και να μετακινοφνται, κακϊσ αν μετακινοφνται απλά με τα πόδια θ
απόςταςθ από εκεί που ηουν και εργάηονται κα είναι περίπου 15 λεπτά μακριά.
-

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Ζχουν διαδικαςία αξιολόγθςθσ μόνο εάν τουσ ζχει ηθτθκεί. Εξαρτάται από τθ ςυμφωνία με τον
οργανιςμό αποςτολισ. Εάν τουσ ηθτθκεί, τότε το κάνουν. Εάν δεν τουσ ηθτθκεί, δεν το κάνουν.
τθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων, το 70%, δεν ςυμμετζχουν επειδι πρόκειται για τον
οργανιςμό αποςτολισ και ζχουν ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία υπόψιν τουσ. Κάνουν μια εςωτερικι
διαδικαςία αξιολόγθςθσ, αλλά αν υπάρχει κάτι που εμπίπτει ςτο πλαίςιο τθσ εταιρικισ ςχζςθσ, το
ςυηθτοφν και μαηί τουσ.
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υηθτοφν τι ζμακαν και τι επικυμοφν για το μζλλον. Με τουσ οργανιςμοφσ που είναι μεγαλφτεροι
και ςυνεργάηονται μαηί τουσ περιςςότερο καιρό, ζχουν αυτζσ τισ ςυνεδρίεσ πιο ςυχνά και για
παράδειγμα, μετά τθ ςεηόν, ςυηθτοφν μαηί τουσ για το τι μπορεί να πιγε λάκοσ.
Οργανιςμόσ 2
Ο οργανιςμόσ 2 είναι ζνα ςχολείο αγγλικισ γλϊςςασ που παρζχει μακιματα αγγλικισ γλϊςςασ
ςτο Southampton. Οι δραςτθριότθτζσ τουσ ςυνίςτανται ςτθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με
διεκνι ςχολεία, κολζγια και ιδιωτικοφσ φορείσ κατάρτιςθσ.
Σο ςχολείο αγγλικϊν τουσ επικεντρϊνεται ςτθν ανάπτυξθ των γλωςςϊν, τθν προςωπικι ανάπτυξθ
και τθ διεκνι κινθτικότθτα μζςω ευρωπαϊκϊν ςυνεργαςιϊν και τθν εργαςία ςε προγράμματα
Erasmus+. τόχοσ τουσ είναι θ προϊκθςθ ανταλλαγϊν κινθτικότθτασ, προγραμμάτων κατάρτιςθσ
και πρακτικισ άςκθςθσ που λειτουργοφν ςε ςυνεργαςία με ξζνα ςχολεία. Επικεντρϊνονται ςτθν
παροχι βοικειασ ςτθν ομάδα νζων κοινωνικισ ζνταξθσ μζςω προγραμμάτων ανταλλαγϊν που
προωκοφν τθν κατανόθςθ των διαφορετικϊν πολιτιςμϊν και τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν ατηζντα
για τθν ιςότθτα και τθ διαφορετικότθτα. Αποςτολι τουσ είναι να παρζχουν οικονομικά προςιτά,
αποτελεςματικά και κατανοθτά μακιματα κατάρτιςθσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα ςε άτομα όλων των
θλικιϊν ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, δίνοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν τον εαυτό τουσ και τισ
δυνατότθτζσ τουσ. Θ ομάδα-ςτόχοσ τουσ περιλαμβάνει άτομα με λιγότερεσ ευκαιρίεσ ςτθν
Ευρϊπθ και άτομα που επιδιϊκουν να βρουν εργαςία ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο.
Κφριοι ςτόχοι του οργανιςμοφ είναι θ προϊκθςθ και θ ςυμμετοχι των νζων ςτθν τυπικι και μθ
τυπικι εκπαίδευςθ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςταδιοδρομίασ, προςφζροντασ επαγγελματικά
μακιματα κατάρτιςθσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Σαυτόχρονα, ενκαρρφνουν τθν κινθτικότθτα των
ανκρϊπων διεκνϊσ με μακιματα αγγλικισ γλϊςςασ και εξατομικευμζνθσ κατάρτιςθσ για
προςωπικι ανάπτυξθ. Δίνουν προτεραιότθτα ςτθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε προγράμματα
κινθτικότθτασ διεκνϊσ για τθν αφξθςθ των δεξιοτιτων απαςχολθςιμότθτασ και τθ μείωςθ των
επιπτϊςεων τθσ τυπικισ και μθ τυπικισ εκπαιδευτικισ μειονεξίασ ςε όςουσ πλιττονται
περιςςότερο. Επιπλζον, παρζχουν και βρίςκουν κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ για τουσ τομείσ τθσ
πλθροφορικισ, τθσ διοίκθςθσ γραφείου, τθσ αναψυχισ και τθσ μθχανικισ και προςφζρουν το
πλιρεσ πακζτο, δθλαδι μεταφορζσ από το αεροδρόμιο, τοπικζσ ξεναγιςεισ, ταχφρρυκμα
προγράμματα κατάρτιςθσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και υπθρεςίεσ οικογενειϊν υποδοχισ. 05.3.2021
υνζντευξθ με τον υπεφκυνο ζργου τθσ ΕΕ (για λόγουσ προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ κα
αναφερόμαςτε ςτον οργανιςμό ωσ Οργανιςμόσ 2, ςτο πλαίςιο τθσ ανάλυςθσ).
-

ΠΡΛΝ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Δραςτθριότθτεσ προετοιμαςίασ για τθ φιλοξενία:
Ο οργανιςμόσ λαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ μακθτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςτθν
κινθτικότθτα και τουσ ςτόχουσ τουσ, κακϊσ και τα γλωςςικά τουσ επίπεδα, ϊςτε να τουσ
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τοποκετιςει ςτα κατάλλθλα τμιματα. Εκ των προτζρων, γνωρίηουν τον αρικμό των μακθτϊν, το
γλωςςικό τουσ επίπεδο και το κζμα για το οποίο κα ςυμμετάςχουν. Σα ζργα ςτα οποία ζχει
εργαςτεί ο ερωτϊμενοσ, ζχουν ςχζςθ ειδικά με μακθτζσ που μάκαιναν για τον τουριςμό ωσ
ειδικότθτα ςτα ςχολεία τουσ. Ωσ αποτζλεςμα, εφάρμοηαν μια κινθτικότθτα που ςχετιηόταν με τα
Αγγλικά για τον τουριςμό. υμμετείχαν μακθτζσ που ιδθ διδάςκονταν τον τουριςμό ςτθ γλϊςςα
τουσ. Ο οργανιςμόσ λαμβάνει τα ζγγραφα των μακθτϊν εκ των προτζρων. Σα ζγγραφα αυτά
εξθγοφν το προφίλ του μακθτι. ε περίπτωςθ που κα ζπρεπε να ςθμειωκεί κάτι ειδικά ςτον
φάκελό τουσ, για παράδειγμα αν είχαν κάποιο ιατρικό πρόβλθμα, τότε προετοιμάηονται
κατάλλθλα. Σο πρϊτο πράγμα που διαπιςτϊνει ο οργανιςμόσ είναι πόςοι φοιτθτζσ πρόκειται να
ςυμμετάςχουν ςτθν κινθτικότθτα και ςτθ ςυνζχεια εξετάηουν αμζςωσ αν ο οργανιςμόσ και οι
ςυνεργάτεσ του μποροφν να τουσ φιλοξενιςουν όςον αφορά τθ διαμονι τουσ. υνικωσ
διευκετοφν τθ διαμονι με οικογζνειεσ υποδοχισ μζςω ενόσ μικροφ δικτφου ςτθν περιοχι.
Ζπειτα, εξετάηουν τον αρικμό των μακθτϊν και τα μεγζκθ των τάξεων και τι κα ιταν βολικό. το
τζλοσ, βεβαιϊνονται ότι ζχουν τον κατάλλθλο αρικμό διακζςιμων εκπαιδευτικϊν γι' αυτό πριν
ςυμφωνιςουν να προχωριςουν ςτθν κινθτικότθτα. Σουλάχιςτον επτά ι οκτϊ μινεσ πριν από τθν
κινθτικότθτα, ο Οργανιςμόσ 2 αποςτζλλει ερωτθματολόγια ςτον οργανιςμό αποςτολισ με
οριςμζνεσ βαςικζσ ερωτιςεισ προσ τουσ διοργανωτζσ ςχετικά με το τι ακριβϊσ κζλουν και τον
αρικμό των μακθτϊν. Σο επόμενο διάςτθμα ςυνεχίηουν τθν επικοινωνία με διαδικτυακζσ
ςυηθτιςεισ, διαδικτυακζσ ςυναντιςεισ και μθνφματα. Ο Οργανιςμόσ 2 προβαίνει ςε
προπαραςκευαςτικι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του και των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του, διότι
προςλαμβάνει κάκε φορά τουσ κατάλλθλουσ κακθγθτζσ αγγλικϊν που διδάςκουν γενικι αγγλικι
γλϊςςα ι αγγλικι γλϊςςα για εξετάςεισ, προκειμζνου να τουσ ενθμερϊςει για το εξειδικευμζνο
μάκθμα αγγλικϊν που κα πρζπει να εφαρμόςουν. π.χ. για τον τουριςμό. Αντιμετϊπιςθ τθσ
αςφάλειασ και των ανθλίκων από τθν αρχι τθσ κινθτικότθτασ. Θ ςυνεργαςία μεταξφ των εταίρων
ι μεταξφ των ενδιαφερομζνων που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα είναι ζνα από τα βαςικά ςθμεία
για τθν Οργάνωςθ 2, ειδικά όταν μιλάμε για ανθλίκουσ, όπου θ προςταςία και θ αςφάλεια πρζπει
να είναι ζνα ςθμείο εςτίαςθσ. Ο Οργανιςμόσ 2 πριν από τθν άφιξθ των ανθλίκων κινθτικότθτασ,
ελζγχει όλεσ τισ οικογζνειεσ υποδοχισ.
Οι οικογζνειεσ υποδοχισ πρζπει να ζχουν πιςτοποίθςθ που να δθλϊνει ότι δεν ζχουν ποινικό
μθτρϊο και ότι είναι διαπιςτευμζνεσ ωσ οικογζνειεσ υποδοχισ. Παράλλθλα, γίνεται και πάλι
ζλεγχοσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, το ενθμερωμζνο ποινικό τουσ μθτρϊο και αν ζχουν τα προςόντα
να εργάηονται με παιδιά/ανιλικα. το πλαίςιο του Οργανιςμοφ 2, το προςωπικό κάκε χρόνο
ςυμμετζχει ςε διαδικτυακά μακιματα διαςφάλιςθσ για τα οποία λαμβάνει πιςτοποιθτικά
προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν κατάλλθλθ εφαρμογι των κινθτοποιιςεων.
-

ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Για τθν παρακολοφκθςθ χρθςιμοποιοφνται οι αρχζσ που ζχουν ιδθ ςυμφωνθκεί με τον
οργανιςμό αποςτολισ. Οι υπεφκυνοι κινθτικότθτασ μποροφν πάντα να κζςουν ζνα ηιτθμα ςτουσ
κακθγθτζσ τουσ, όπωσ οι ςυνοδοί κακθγθτζσ τουσ, και να εκφράςουν αν για παράδειγμα
πιςτεφουν ότι οι μακθτζσ κα ζπρεπε να βρίςκονται ςτο κατϊτερο επίπεδο ι κάτι τζτοιο. Ο
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ςυνοδόσ του οργανιςμοφ είναι πάντα το πρόςωπο-κλειδί για τθν επίλυςθ οποιουδιποτε
ηθτιματοσ. Ο ςυνοδόσ λειτουργεί ωσ διαμεςολαβθτισ και προςπακεί να βρει λφςεισ, ακοφει τα
παιδιά και τισ οικογζνειεσ. Σαυτόχρονα, ο ςυνοδόσ είναι άλλοτε παρϊν και άλλοτε όχι.
Σαυτόχρονα, θ οργάνωςθ λαμβάνει πριν από τθν κινθτικότθτα τθν υπογεγραμμζνθ άδεια από
τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ των ανθλίκων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ δραςτθριότθτα. Επιπλζον,
μόλισ οι ςυμμετζχοντεσ φτάςουν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, ενθμερϊνονται για τισ διαδικαςίεσ του
ςχολείου και για τουσ κανόνεσ κατά τθσ ακατάλλθλθσ ςυμπεριφοράσ. Ζτςι, ο κατατοπιςμόσ τθν
πρϊτθ θμζρα τουσ βοθκά να γνωρίηουν ποφ βρίςκονται και να αιςκάνονται λίγο πιο άνετα. Ο
Οργανιςμόσ 2 ζκεςε τον κανόνα ότι κανζνασ από τουσ ανιλικουσ ςυμμετζχοντεσ δεν πρζπει να
μετακινείται για περιςςότερο από 20 λεπτά. τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ τοποκετοφν άτομα
ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και ςυνικωσ απζχουν 5 ι 10 λεπτά από το ςχολείο. Τπάρχουν κάποιεσ
περιπτϊςεισ όπου υπάρχει και διαδρομι με λεωφορείο. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ςυνικωσ
βάηουν δφο μακθτζσ μαηί, οι οποίοι ταξιδεφουν από το ίδιο ςπίτι, ϊςτε να είναι μαηί. Λαμβάνουν
κακθμερινά ανατροφοδότθςθ από τα μζλθ τθσ ομάδασ και τουσ ςυμμετζχοντεσ, για παράδειγμα,
αν ξεκινοφν το μάκθμα τθ Δευτζρα, λαμβάνουν ανατροφοδότθςθ το βράδυ τθσ Δευτζρασ ότι
υπιρχε κάτι είτε πολφ καλό ςε αυτό είτε υπιρχε κάτι ςτο οποίο ικελαν να εςτιάςουν ιδιαίτερα.
Σότε κα μιλιςουν ςτον κακθγθτι, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια πρζπει να προςαρμόςει γριγορα π.χ. το
εκπαιδευτικό υλικό. Ζτςι, από μζρα ςε μζρα μπορεί να αλλάξει. Μετάβαςθ ςτθν κουλτοφρα: Ωσ
κακθγθτζσ είναι ςε κζςθ να διαςφαλίςουν ότι οι μακθτζσ και οι υπεφκυνοι κινθτικότθτασ
γνωρίηουν ουςιαςτικά κακθμερινά πράγματα ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, τα οποία μπορεί να μθν
γνωρίηουν από άλλεσ χϊρεσ. Αλλά κυρίωσ πιςτεφουν ότι φαίνεται να είναι το κφριο κακικον των
θγετϊν των ομάδων.
-

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Ζχουν ζνα ζντυπο αξιολόγθςθσ που δίνουν ςτουσ μακθτζσ ςτο τελευταίο μάκθμα τθν τελευταία
θμζρα. Ο κακθγθτισ φεφγει από τθν τάξθ και ςτθ ςυνζχεια ο διευκυντισ ςπουδϊν ι ζνα ανϊτερο
μζλοσ του προςωπικοφ, τουσ δίνει ζνα ζντυπο ανατροφοδότθςθσ το οποίο ςυμπλθρϊνουν και το
οποίο καλφπτει τα μακιματα, τθ διαμονι και τθ ςυνολικι εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο είναι ςε
κζςθ να επιλφςουν/βελτιϊςουν τουσ εαυτοφσ τουσ για μελλοντικζσ κινθτικότθτεσ.

Οργανιςμόσ 3
Ο οργανιςμόσ ιδρφκθκε ςτο Ρζντινγκ το 1991 και είναι φθμιςμζνοσ για τθν παροχι μακθςιακϊν
εμπειριϊν υψθλισ ποιότθτασ ςε εξαιρετικι τιμι. Οι μεκοδικοί κακθγθτζσ, τα ςφγχρονα διδακτικά
εργαλεία και υλικά ςθμαίνουν ότι οι μακθτζσ μασ επιτυγχάνουν τουσ ακαδθμαϊκοφσ και
επαγγελματικοφσ τουσ ςτόχουσ, ςπουδάηουν ςε μακιματα που ανταποκρίνονται ςτισ ατομικζσ
τουσ ανάγκεσ και ταιριάηουν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι.
Σα μακιματα αγγλικισ γλϊςςασ, τα μακιματα προετοιμαςίασ για τισ εξετάςεισ Cambridge και
IELTS προςφζρουν ςτουσ μακθτζσ μασ τθν ευκαιρία να ςπουδάςουν, να προοδεφςουν και να
ενταχκοφν ςε ζνα φιλόξενο και φιλικό πολυπολιτιςμικό περιβάλλον μάκθςθσ. Οι κφριοι ςτόχοι
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των ζργων ςτα οποία ςυμμετζχει ο οργανιςμόσ είναι θ παροχι ζρευνασ υψθλισ ποιότθτασ ωσ
κεμζλιο για τθ βελτίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και πόρων για
ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ-ςτόχουσ, όπωσ περικωριοποιθμζνεσ κοινότθτεσ, ενιλικεσ με μακθςιακζσ
δυςκολίεσ ι άνεργοι νζοι. Δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ των νζων και
των ενθλίκων ωσ εταίροι διαφόρων ειδϊν ζργων KA1 και KA2.
Σο κλειδί γι' αυτοφσ είναι να εργάηονται τόςο ςε τοπικά όςο και ςε διεκνι ζργα και προςπακοφν
να καλφπτουν μια ευρεία κλίμακα κεμάτων και αντικειμζνων ανάλογα με το τι βρίςκει
ενδιαφζρον θ ομάδα-ςτόχοσ. Οι ακαδθμαϊκζσ και διοικθτικζσ ομάδεσ τουσ είναι πολυεκνικζσ, με
μεγάλθ εμπειρία ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ ειδικότθτάσ τουσ και ςυνεργάηονται
αποτελεςματικά ςε κακθμερινι βάςθ, προςφζροντασ ιδζεσ, δθμιουργικότθτα και απόψεισ για
τθν ακαδθμαϊκι πρόοδο των μακθμάτων και τθν αποτελεςματικότθτα των επιχειρθςιακϊν
λειτουργιϊν που τα κακιςτοφν εφικτά. Οι κφριεσ αξίεσ τουσ είναι θ παροχι υψθλισ ποιότθτασ και
οικονομικά προςιτισ εκπαίδευςθσ προςαρμοςμζνθ ςτισ ατομικζσ ανάγκεσ όλων των φοιτθτϊν,
ανεξαρτιτωσ θλικίασ, φφλου, εκνικότθτασ, ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, φυλισ, κρθςκείασ,
πεποικιςεων ι αλλαγισ φφλου. Παράλλθλα, διαχειρίηονται τθ βιϊςιμθ μακροπρόκεςμθ
ανάπτυξθ τθσ υπθρεςίασ ςτθν οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι, το προςωπικό και όλοι οι
προμθκευτζσ, αναπτφςςονται μαηί. Παρζχουν επίςθσ μια φιλικι, ανοιχτι κοινότθτα για το
προςωπικό και τουσ μακθτζσ, ϊςτε να ευδοκιμιςουν και να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ.
17.2.2021 υνζντευξθ με τθ διευκφντρια ςπουδϊν τουσ και τον υπεφκυνο ζργου ΕΕ (για λόγουσ
προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ κα αναφερόμαςτε ςτον οργανιςμό ωσ Οργανιςμόσ 3, ςτο πλαίςιο
τθσ ανάλυςθσ).
-

ΚΤΡΛΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΛΝ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Δραςτθριότθτεσ προετοιμαςίασ για τθ φιλοξενία:
Ο οργανιςμόσ λαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ μακθτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςτθν
κινθτικότθτα και τουσ ςτόχουσ τουσ, κακϊσ και τα γλωςςικά τουσ επίπεδα, ϊςτε να τουσ
τοποκετιςει ςτα κατάλλθλα τμιματα. Βεβαιϊνονται ότι διακζτουν αρκετζσ αίκουςεσ
διδαςκαλίασ εκ των προτζρων για να διακζςουν το χϊρο. Ζτςι, γνωρίηουν εκ των προτζρων τον
αρικμό των μακθτϊν, το γλωςςικό τουσ επίπεδο και το κζμα για το οποίο ζρχονται. Μερικζσ
φορζσ οι μακθτζσ ζρχονται για πρακτικι άςκθςθ, οπότε το περιεχόμενο τθσ τάξθσ πρζπει να
βαςίηεται περιςςότερο ςτθν εργαςιακι ηωι ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, ενϊ κάποιοι από αυτοφσ
ζρχονται με ςκοπό τθν προετοιμαςία για το Πανεπιςτιμιο, π.χ. κακϊσ μπορεί να κζλουν να
ςπουδάςουν κετικζσ επιςτιμεσ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ κα χρειαςτοφν επιςτθμονικά αγγλικά.
Ζτςι, εκ των προτζρων ςυγκεντρϊνουν όλεσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ ϊςτε να μποροφν να
ςχεδιάςουν το διδακτικό υλικό και να δομιςουν τα μακιματα. Ο οργανιςμόσ λαμβάνει τα
ζγγραφα των μακθτϊν εκ των προτζρων. Σα ζγγραφα αυτά εξθγοφν το προφίλ του φοιτθτι. ε
περίπτωςθ που κα πρζπει να ςθμειωκεί κάτι ειδικά ςτον φάκελό τουσ, για παράδειγμα αν ζχουν
κάποιο ιατρικό πρόβλθμα ι κάποια αλλεργία, τότε προετοιμάηονται κατάλλθλα. Ο οργανιςμόσ
ηθτά επίςθσ ζνα τεςτ κατάταξθσ, το ίδιο για όλουσ τουσ μακθτζσ, προκειμζνου να προςδιοριςτεί
το γλωςςικό τουσ επίπεδο, ενϊ παράλλθλα προςπακεί να επικοινωνιςει εκ των προτζρων με
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τουσ δαςκάλουσ του τόπου καταγωγισ τουσ, κακϊσ οι δάςκαλοι κα μποροφςαν να παράςχουν
ςτον οργανιςμό 3 όλεσ τισ κατάλλθλεσ εξατομικευμζνεσ πλθροφορίεσ για κάκε μακθτι.
Θ αντιμετϊπιςθ τθσ αςφάλειασ και των ανθλίκων από τθν αρχι τθσ κινθτικότθτασ: Θ ςυνεργαςία
μεταξφ των εταίρων ι μεταξφ των ενδιαφερομζνων μερϊν που ςυμμετζχουν ςτο ζργο είναι ζνα
από τα βαςικά ςθμεία για τον Οργανιςμό 3, ιδίωσ όταν μιλάμε για ανθλίκουσ, όπου θ προςταςία
και θ αςφάλεια είναι ζνα καίριο ςθμείο. Διότι αν ο Οργανιςμόσ 3 υποδεχκεί ζναν ανιλικο κα
πρζπει να γνωρίηει τθν ιςτορία του, ποιεσ είναι οι προςδοκίεσ του κ.ο.κ. και μόνο το
ίδρυμα/οργανιςμόσ αποςτολισ μπορεί να το κάνει αυτό. Ο Οργανιςμόσ 3 πριν από τθν άφιξθ των
ανθλίκων κινθτικότθτασ, ελζγχει πάντα τισ οικογζνειεσ υποδοχισ αν πλθροφν όλεσ τισ
προχποκζςεισ και αν τα ςπίτια βρίςκονται ςτθν κατάλλθλθ απόςταςθ από το κζντρο όπου κα
υλοποιθκοφν όλα τα μακιματα. Ο Οργανιςμόσ 3 διακζτει ζνα πρακτορείο οικογενειϊν υποδοχισ
και το πρακτορείο λαμβάνει πλθροφορίεσ για τουσ μακθτζσ εκ των προτζρων,
ςυμπεριλαμβανομζνων των προτιμιςεϊν τουσ και αν κζλουν να επιλζξουν ζναν φίλο για να
ηιςουν μαηί ι κάτι παρόμοιο. Ζτςι, τουσ παραδίδουν ςτο πρακτορείο υποδοχισ και τουσ
τοποκετοφν κατάλλθλα και προςπακοφν επίςθσ να τοποκετθκοφν κοντά ςτο ςχολείο για τθν
εξυπθρζτθςι τουσ.
-

ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Για τθν παρακολοφκθςθ χρθςιμοποιοφνται οι αρχζσ που ζχουν ιδθ ςυμφωνθκεί με τον
οργανιςμό αποςτολισ. Οι υπεφκυνοι κινθτικότθτασ μποροφν πάντα να κζςουν ζνα ηιτθμα ςτουσ
κακθγθτζσ τουσ, όπωσ οι ςυνοδοί κακθγθτζσ τουσ, και να εκφράςουν αν για παράδειγμα
πιςτεφουν ότι οι μακθτζσ κα ζπρεπε να βρίςκονται ςε κατϊτερο επίπεδο ι κάτι παρόμοιο. Από
πλευράσ αςφάλειασ, υπάρχει πάντα ζνα ςφςτθμα για το ποιον ακριβϊσ κα πρζπει να
ενθμερϊςουν οι μακθτζσ/ςυμμετζχοντεσ αν υπάρχει κάποιο ηιτθμα. Ζτςι, όλοι οι δάςκαλοι ζχουν
εκπαιδευτεί εκ των προτζρων ςε κζματα αςφαλείασ, αλλά υπάρχει ζνασ κακοριςμζνοσ
υπεφκυνοσ για κζματα αςφαλείασ ςε αυτό το ςχολείο, ϊςτε να γνωρίηουν πάντα το άτομο ςτο
οποίο πρζπει να απευκυνκοφν. Θ προςωπικι παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ είναι πάντα
καλφτερθσ ποιότθτασ από ό,τι μζςω θλ.ταχυδρομείου, αλλά χρθςιμοποιοφνται και τα δφο
ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Παράλλθλα, οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί είναι άλλοτε παρόντεσ και
άλλοτε όχι. Μερικζσ φορζσ, όπωσ μασ είπε ο διευκυντισ ςπουδϊν, κζλουν να ςυμμετζχουν
πραγματικά, κάκονται για παράδειγμα ςτθν τάξθ και κάνουν ερωτιςεισ, αλλά άλλεσ φορζσ
κάκονται απλϊσ ζξω. Επιπλζον, μόλισ οι ςυμμετζχοντεσ φτάςουν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο,
λαμβάνουν ζναν προςανατολιςμό. Ο υπεφκυνοσ διαχείριςθσ των φοιτθτϊν κα τουσ ξεναγιςει
ςτο ςχολείο, κα τουσ δείξει τισ εξόδουσ κινδφνου και τθ διαδικαςία αςφαλείασ. Οι ςυμμετζχοντεσ
παίρνουν το πρόγραμμά τουσ εκ των προτζρων, αλλά τουσ δείχνουν, ποφ είναι θ φοιτθτικι
αίκουςα όπου μποροφν να χαλαρϊςουν και οι εκπρόςωποι του οργανιςμοφ τουσ λζνε χριςιμεσ
πλθροφορίεσ, όπωσ πλθροφορίεσ για τισ τοπικζσ καφετζριεσ, όπου κα μποροφςαν να
γευματίςουν. Ζτςι, ο προςανατολιςμόσ τθν πρϊτθ θμζρα τουσ βοθκά να γνωρίηουν ποφ
βρίςκονται και να αιςκάνονται λίγο πιο άνετα.
Μετάβαςθ πολιτιςμοφ: Ωσ κακθγθτζσ είναι ςε κζςθ να διαςφαλίςουν ότι οι μακθτζσ και οι
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υπεφκυνοι κινθτικότθτασ γνωρίηουν ουςιαςτικά πράγματα τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτο Θνωμζνο
Βαςίλειο που μπορεί να μθν γνωρίηουν από άλλεσ χϊρεσ. Επιπλζον, κεωροφν ότι υπάρχει κοινι
ευκφνθ τθσ οικογζνειασ υποδοχισ και του εκπαιδευτικοφ. Κάνουν κάποιεσ δραςτθριότθτεσ όπου
τουσ πθγαίνουν να επιςκεφκοφν πολιτιςτικζσ τοποκεςίεσ κοντά ςτο ςχολείο, όπωσ ζνα μουςείο
ςτο Reading. Τπάρχει επίςθσ ζνα αβαείο που κατοικικθκε από μοναχοφσ τον 11ο αιϊνα, ςτο
οποίο επίςθσ πθγαίνουν. Σουσ περπατοφν φυςικά ςτθν πόλθ και τουσ επιςθμαίνουν τα
ενδιαφζροντα πολιτιςτικά ςθμεία. Επίςθσ, το αββατοκφριακο πθγαίνουν ςε ζνα πολιτιςτικό
ςθμείο ενδιαφζροντοσ, όπωσ το Canterbury.
-

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Συπικι παρακολοφκθςθ. Ο εκπρόςωποσ δεν είχε εμπλακεί ςε αυτι τθ διαδικαςία ςτο παρελκόν
πριν από τθν κατάςταςθ Covid- 19, επομζνωσ δεν υπιρχαν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για να
μοιραςτεί ςτθ ςυνζντευξθ.
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Βέλτιςτεσ Πρακτικέσ ςτην Ιταλία
Σο FORTES διεξιγαγε ςυνεντεφξεισ με εκπροςϊπουσ τριϊν διαφορετικϊν οργανιςμϊν ςτθν Λταλία
που εργάηονται ςτον τομζα τθσ κινθτικότθτασ με ανιλικουσ μακθτζσ και ςτθν επόμενθ ενότθτα
περιγράφονται τα προφίλ τουσ και τα αποτελζςματα που προζκυψαν από αυτι τθν ζρευνα.
Οργανιςμόσ 1
Θ ENAC είναι ζνασ ιταλικόσ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ, που ιδρφκθκε το 1993 και παρζχει
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ςυμβουλευτικι και επαγγελματικό προςανατολιςμό, επαγγελματικι
επανεκπαίδευςθ και υπθρεςίεσ αγοράσ εργαςίασ μζςω των διαφόρων ςχολείων και κζντρων
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Κανοςία. Θ ENAC με τισ ςχολζσ και τα κζντρα
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ βρίςκεται ςε 10 ιταλικζσ περιφζρειεσ: Θ Λταλία είναι
μια από τισ εξισ χϊρεσ: Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia,
Toscana, Trentino, Veneto. Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ ENAC είναι θ προϊκθςθ τθσ προςωπικισ και
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ μζςω τθσ ενίςχυςθσ των ατομικϊν ικανοτιτων και ςτάςεων.
Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων τθσ, ευνοεί τισ παρεμβάςεισ προσ τα πιο
μειονεκτοφντα άτομα, που κινδυνεφουν από κοινωνικι/επαγγελματικι περικωριοποίθςθ. Θ ENAC
υποςτθρίηει τα μζλθ του ςυντονίηοντασ τθν εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ για εκπαιδευτικοφσ και
ςχολικό προςωπικό, ανταλλάςςοντασ εμπειρίεσ και βζλτιςτεσ πρακτικζσ μεταξφ των ςυνεργατϊν
του και άλλων ενδιαφερομζνων, διεξάγοντασ ζρευνεσ ςχετικά με τισ εδαφικζσ ανάγκεσ κατάρτιςθσ,
προωκϊντασ και δοκιμάηοντασ καινοτόμεσ μεκόδουσ κατάρτιςθσ και ςυντονίηοντασ ζργα ςε εκνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο ςε ςυγκεκριμζνο τομζα ενδιαφζροντοσ. Θ ENAC κεωρεί ότι θ ςυμμετοχι
ςε ευρωπαϊκά ζργα κα μποροφςε να διευκολφνει ςτον εκςυγχρονιςμό και τθ διεκνοποίθςθ τθσ
δικισ τθσ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ προςωπικισ και
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν και του προςωπικοφ και τθν αφξθςθ τθσ ανταλλαγισ
βζλτιςτων πρακτικϊν μεταξφ των ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν. Σο 2015 θ ENAC ξεκίνθςε μια
ειςερχόμενθ δραςτθριότθτα ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ διεκνοποίθςισ τθσ. Θ δραςτθριότθτα
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο μιασ λογικισ αμοιβαιότθτασ με τουσ ευρωπαίουσ εταίρουσ χωρίσ να
αποτελεί πθγι εςόδων. Θ Enac ςυμμετζχει ςε διάφορα ζργα:
• Βαςικι δράςθ 1 - Μακθςιακι κινθτικότθτα
• Βαςικι δράςθ 2 - τρατθγικζσ ςυμπράξεισ
• Βαςικι δράςθ 3 - Μεταρρφκμιςθ τθσ πολιτικισ
• Jean Monnet
• Ακλθτιςμόσ
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19.2.2021 υνζντευξθ με τον κ. Luca Calligaro_ Τπεφκυνο ευρωπαϊκϊν ζργων.
θμαντικι φράςθ: «Θ επιλογι είναι ηωτικισ ςθμαςίασ, το απρόςμενο κα είναι πάντα εκεί. Αλλά
με τα χρόνια βελτιϊςαμε λίγο αυτι τθ διαδικαςία, θ οποία δεν ιταν τόςο μια αλλαγι ςτθ
μεκοδολογία όςο μια διαφορετικι ευαιςκθςία ςτο να μποροφμε να προςδιορίςουμε τα ςωςτά
παιδιά ».
-

ΚΤΡΛΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

τθν ζκκεςθ τθσ ENAC αναφζρονται μόνο οι εξερχόμενεσ υπθρεςίεσ κακϊσ δεν δζχονται
ανιλικουσ.

-

ΠΡΛΝ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Όςον αφορά τθ διαδικαςία επιλογισ ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, θ ENAC
διακζτει περίπου 20 κζντρα κατάρτιςθσ. Θ διαχείριςθ των ζργων γίνεται ςε κεντρικό επίπεδο,
οπότε θ ENAC είναι ο δικαιοφχοσ και διαχειρίηεται όλεσ τισ ςχζςεισ με τον Εκνικό Οργανιςμό,
προετοιμάηει όλο το γραφειοκρατικό μζροσ, ϊςτε θ πρόςκλθςθ για τουσ ςυμμετζχοντεσ να είναι
ςυγκεντρωτικι και να προςαρμόηεται ςε κάκε επιμζρουσ φορζα. Θ επιλογι γίνεται εντόσ του
ςυγκεκριμζνου κζντρου κατάρτιςθσ. Θ ENAC κακορίηει τα κριτιρια, προφανϊσ ςε ςυμφωνία με το
ενιαίο ςχολείο, αλλά τα κριτιρια είναι πάντα λίγο πολφ τα ίδια: κίνθτρα και ακαδθμαϊκά
αποτελζςματα, ςυμπεριφορά (χρθςιμοποιείται ωσ αποτρεπτικό μζςο), παρατθριςεισ από τουσ
εκπαιδευτικοφσ. Θ επιλογι είναι κακοριςτικι για τθν αποφυγι προβλθμάτων ςτθ ςυνζχεια. τθν
πρϊτθ ςυνάντθςθ, κατά τθ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ, προςπακοφν να είναι εξαιρετικά
αυςτθροί και ευκείσ προκειμζνου να "φιλτράρουν" κάποιουσ υποψθφίουσ. Ειδικζσ ανάγκεσ και
λιγότερεσ ευκαιρίεσ: Όλθ θ ομάδα-ςτόχοσ τθσ ENAC μπορεί να κεωρθκεί μειονεκτικι, αν το
λάβουμε υπόψθ και αν το ςυγκρίνουμε με τα λφκεια ι τα τεχνικά ιδρφματα. Μεταξφ αυτϊν,
βρίςκουμε επίςθσ μετανάςτεσ δεφτερθσ γενιάσ, δυςλεξικοφσ (επίςθσ μθ πιςτοποιθμζνεσ
αςκζνειεσ), οικονομικζσ δυςκολίεσ κ.λπ.
Τποχρεϊςεισ και υπογραφζσ: (ςτθν πραγματικότθτα το κάνουν και για τουσ ενιλικεσ επειδι δεν
είναι ανεξάρτθτοι από οικονομικισ άποψθσ, οπότε οι γονείσ πρζπει επίςθσ να δϊςουν τθν
εξουςιοδότθςι τουσ). Ηθτάμε να ςυμπλθρωκοφν/υπογραφοφν επίςθσ οι αλλεργίεσ, οι κανόνεσ
GDPR κ.λπ. Θ αντιμετϊπιςθ των κανόνων εξθγείται πριν από τθν αναχϊρθςθ ςε 2ωρθ
εκπαίδευςθ. τθ ςυνζχεια, ςυνικωσ ο ςυνεργάτθσ ενθμερϊνει τουσ ςυμμετζχοντεσ για τουσ
τοπικοφσ κανόνεσ και υπογράφει τθ δζςμευςθ να τθροφν τουσ κανόνεσ. Θ ENAC προςπακεί ςτθ
ςυνζχεια να διαχωρίςει τα πράγματα: τθν πολφ γενικι εκπαίδευςθ και ςτθ ςυνζχεια τθν επιτόπου
κατάρτιςθ.
-

ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

υνοδόσ: Βαςικό ςτοιχείο είναι ότι με τουσ ανθλίκουσ θ ENAC ςτζλνει ςυνοδό, ο οποίοσ κα
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παραμείνει για όλθ τθν περίοδο. Αυτό είναι ζνα από τα πλεονεκτιματά τουσ- ςτθν
πραγματικότθτα, όταν οι ςυμμετζχοντεσ βρίςκονται ςτο εξωτερικό, αιςκάνονται αςφαλείσ
ζχοντασ ζνα ςθμείο αναφοράσ. Ο ςυνοδόσ είναι εκπαιδευμζνοσ δάςκαλοσ/ άτομο που ορίηεται
από το ςχολείο. Μείγμα ανθλίκων-ενθλίκων: Είναι δφςκολο να υπάρχουν ροζσ που να
αποτελοφνται εξ ολοκλιρου από ανθλίκουσ- ςυνικωσ είναι μικτζσ. Για οριςμζνουσ από τουσ
ςυμμετζχοντεσ είναι θ πρϊτθ φορά που παίρνουν πτιςθ και είναι ςθμαντικό να μοιράηονται
αυτι τθν εμπειρία με "μεγαλφτερουσ" νζουσ. Αςφάλιςθ: Χρθςιμοποιοφν τθν αςφάλεια του
ςχολείου και είναι αρκετι. Παρακολοφκθςθ: Ο ςυνοδόσ τθσ ENAC είναι πάντα το κλειδί. Κατά τθ
διάρκεια τθσ διαμονισ ςτο εξωτερικό, θ ENAC ενθμερϊνεται από το ςυνοδό κάκε μζρα και τελικά
πρόκειται για μια τριγωνικι επικοινωνία. Ο ςυνοδόσ μεςολαβεί, προςπακεί να βρει λφςεισ,
ακοφει τα παιδιά και τισ εταιρείεσ/οικογζνειεσ. Διαμονι Κυρίωσ ςε οικογζνεια (τϊρα, με τον
COVID τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν).
-

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Είναι ςθμαντικό να «χρθςιμοποιοφμε» πρϊθν ςυμμετζχοντεσ ωσ μαρτυρίεσ για μελλοντικζσ
προςκλιςεισ.
Οργανιςμόσ 2
Θ Scambieuropei είναι μια ιταλικι οργάνωςθ με ζδρα τθν Μπολόνια που προωκεί τισ αξίεσ τθσ
ενεργοφσ ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ, του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου, τθσ ζνταξθσ και τθσ
ενςωμάτωςθσ, ιδίωσ μεταξφ των νζων. Αποςτολι τουσ είναι να υποςτθρίξουν τθν προςωπικι,
εκπαιδευτικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ των νζων μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ
διαπολιτιςμικότθτασ, τθσ ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν και τθσ "ενεργοφσ ευρωπαϊκισ
ικαγζνειασ" ςε ευρωπαϊκό πλαίςιο.
Σο Scambieuropei ιδρφκθκε το 2010 με ςκοπό να υποςτθρίξει τουσ νζουσ ςτθν απόκτθςθ
κοινωνικισ δζςμευςθσ και δεξιοτιτων και να τουσ επιτρζψει να δθμιουργιςουν τισ δικζσ τουσ
μελλοντικζσ επιλογζσ, νιϊκοντασ ενδυναμωμζνοι και ζτοιμοι να δεχτοφν προκλιςεισ και νζεσ
πρωτοβουλίεσ. Οργανϊνουν και υλοποιοφν τοπικζσ και ευρωπαϊκζσ δραςτθριότθτεσ για τουσ
νζουσ ϊςτε να ενιςχφςουν τθν ενδυνάμωςθ, τισ ικανότθτζσ τουσ και να αναπτφξουν μια πορεία
για το μζλλον τουσ με ευαιςκθτοποίθςθ και κετικότθτα. Θ Scambieuropei ζχει ςυμμετάςχει ςε
διάφορα ζργα ςτο κζμα αυτό για να αποκτιςει δεξιότθτεσ που μποροφν να φανοφν χριςιμεσ για
τθν υποςτιριξθ των νζων όχι μόνο ςε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και ςε ανκρϊπινθ βάςθ. Θ
Scambieuropei διοργανϊνει επίςθσ ςυναντιςεισ και ενθμερωτικζσ θμερίδεσ με ςχολεία,
πανεπιςτιμια, νεανικά κζντρα ςε όλθ τθν τοπικι επικράτεια για τθν προϊκθςθ των
δραςτθριοτιτων τθσ οργάνωςθσ, των προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκισ Αλλθλεγγφθσ
μαηί με άλλεσ πρωτοβουλίεσ τθσ ΕΕ.
Σο Scambieuropei ζχει επίςθσ αναπτφξει ζνα εργαςτιριο που διεξάγεται τακτικά ςε ευρωπαϊκά
ζργα για να υποςτθρίξει τουσ νζουσ να ξεκινιςουν τισ δικζσ τουσ πρωτοβουλίεσ με τθν
υποςτιριξθ ενόσ ειδικοφ εκπαιδευτι. Σο Scambieuropei ςυνεργάηεται επίςθσ με το EuropeDirect
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τθσ Regione Marche για τθν ψθφιακι προϊκθςθ των ευρωπαϊκϊν πρωτοβουλιϊν και
δυνατοτιτων για τουσ νζουσ. Μαηί τουσ διοργανϊνουμε επίςθσ ςυναντιςεισ ςε γυμνάςια για τθν
εκςτρατεία για τθν Ευρϊπθ, τον ακτιβιςμό και τισ ευρωπαϊκζσ δυνατότθτεσ. ε ευρωπαϊκό
επίπεδο, οργανϊνουν και ςυνεργάηονται ςε προγράμματα Erasmus+ ςτο κεφάλαιο Νεολαία και
ςτο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκοφ ϊματοσ Αλλθλεγγφθσ. ε αυτό το πλαίςιο, ςτζλνουν Λταλοφσ
εκελοντζσ ςτα προγράμματα ESC, ενϊ παράλλθλα φιλοξενοφν Ευρωπαίουσ εκελοντζσ ςτθν
Μπολόνια για τθν προϊκθςθ του κοινωνικοφ ακτιβιςμοφ και του εκελοντιςμοφ ςτθν τοπικι
κοινωνία μζςω ςυναντιςεων, τοπικϊν δραςτθριοτιτων και ψθφιακϊν μζςων. Σο Scambieuropei
ςυμμετζχει επίςθσ ςε ζργα KA2 που επικεντρϊνονται ςτθν απαςχολθςιμότθτα των NEETs, μζςω
των οποίων ζχουμε προωκιςει δραςτθριότθτεσ εκελοντιςμοφ, μακιματα κατάρτιςθσ και
ανταλλαγζσ νζων.
Ο οργανιςμόσ είναι εταίροσ ςε 2 ακλθτικά προγράμματα Erasmus+ για τθν προϊκθςθ τθσ
κοινωνικισ ζνταξθσ και του ακτιβιςμοφ μεταξφ των νζων και των τοπικϊν κοινοτιτων. Για
παράδειγμα, δθμιουργοφμε μια ομάδα νεαρϊν πρεςβευτϊν που κα πρζπει να προωκιςουν ςε
τοπικό επίπεδο ζναν υγιεινό τρόπο ηωισ και ευεξίασ, ςυναντϊντασ άλλουσ νζουσ μζςω μθ
τυπικϊν δραςτθριοτιτων. Σο Scambieuropei εςτιάηει επίςθσ ςτα ψθφιακά μζςα και τθν
επικοινωνία. Σο 2009, θ οργάνωςθ ανζπτυξε ζναν ιςτότοπο για να προωκιςει μεταξφ των Λταλϊν
νζων τισ ελεφκερεσ και ανοικτζσ ευκαιρίεσ να βιϊςουν τθν ευρωπαϊκι (ι εξωευρωπαϊκι)
κινθτικότθτα, μζςω τθσ προϊκθςθσ ανταλλαγϊν νζων, εκελοντιςμοφ, προςφορϊν εργαςίασ,
υποτροφιϊν και πρακτικισ άςκθςθσ. Πρόκειται για ζναν ανοιχτό χϊρο όπου οι νζοι μποροφν να
βρουν δωρεάν επεξεργαςμζνεσ πλθροφορίεσ με ςκοπό να αποκτιςουν νζεσ δεξιότθτεσ, να
ενιςχφςουν τθν απαςχολθςιμότθτά τουσ ι απλϊσ να ζχουν μια ζντονθ ματιά ςτθν Ευρϊπθ. το
πλαίςιο αυτισ τθσ ψθφιακισ εςτίαςθσ, δθμιουργιςαμε επίςθσ ζνα περιοδικό όπου οι νζοι
μποροφν να μοιράηονται ελεφκερα τισ διαπολιτιςμικζσ τουσ εμπειρίεσ για να διαδϊςουν ςτουσ
ςυνομθλίκουσ τουσ τθν ευρωπαϊκι ικαγζνεια και τισ διάφορεσ δυνατότθτεσ να ηιςουν τζτοιεσ
εμπειρίεσ. Θ ζνωςθ είναι μζλοσ του European Youth Press μζςω του οποίου διοργανϊνουμε
διάφορεσ δραςτθριότθτεσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. Τποςτθρίηουμε επίςθσ το κίνθμα No Hate
Speech με τισ πρωτοβουλίεσ μασ.
18.2.2021 υνζντευξθ με τθν κ. Rosalia Marchese _ Τπεφκυνθ ευρωπαϊκϊν ζργων
"Είμαςτε υπεφκυνοι για μια μακθςιακι εμπειρία"
- ΠΡΛΝ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ
Διαδικαςία επιλογισ: τθ ςυνζχεια, το Scambieuropei (από εδϊ και ςτο εξισ SE) προςπακεί να
ζχει μια ςυνάντθςθ με τουσ υποψθφίουσ και να επιλζξει όςο το δυνατόν πιο περιεκτικά- όλα τα
παιδιά ζχουν δυνατότθτεσ και αυτι είναι θ ευκαιρία τουσ να τισ δείξουν. Ζτςι, το SE δεν λαμβάνει
υπόψθ τθσ τουσ ςχολικοφσ βακμοφσ, αλλά τα κίνθτρά τουσ, κρατϊντασ επίςθσ κατά μζροσ τθν
προκυμία τουσ (για τουσ ειςερχόμενουσ) να παραμείνουν ςτθ Μπολόνια. Φυςικά, λαμβάνονται
υπόψθ και οι τεχνικζσ δεξιότθτεσ για να διευκολυνκεί θ εμβάκυνςθ ςτθν πρακτικι άςκθςθ. Σο SE
ζχει επίςθσ φιλοξενιςει παιδιά με λιγότερεσ ευκαιρίεσ που, για παράδειγμα, προζρχονται από
χαμθλζσ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ ι από ιδιαίτερο οικογενειακό υπόβακρο.
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Θ ςυνεργαςία μεταξφ των εταίρων ι μεταξφ των ενδιαφερομζνων που ςυμμετζχουν ςτο ζργο
είναι ζνα από τα βαςικά ςθμεία για το SE, ιδίωσ όταν μιλάμε για ανθλίκουσ, όπου θ προςταςία
και θ αςφάλεια πρζπει να είναι καίριο ςθμείο. Διότι αν το SE υποδεχκεί ζναν ανιλικο πρζπει να
γνωρίηει τθν ιςτορία του, ποιεσ είναι οι προςδοκίεσ του κ.ο.κ. και μόνο το ίδρυμα/οργανιςμόσ
αποςτολισ μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να είναι πολφ αγχωτικό για τον
υποψιφιο, επειδι γνωρίηει ότι θ επιλογι εξαρτάται από τθ ςυνζντευξθ/ςυνάντθςθ με τον
οργανιςμό.
Σο SE ποτζ δεν είχε κανζνα ςθμαντικό πρόβλθμα, ειδικά με τισ ομάδεσ μεςαίου μεγζκουσ και
αυτό το αξιολόγθςε ωσ επίτευγμα, διότι το να μθν υπάρχουν προβλιματα ςτο τζλοσ αποτελεί
μεγάλθ επιτυχία. Σο δεφτερο ςθμείο είναι το γεγονόσ ότι φτάνουν ςτθν Μπολόνια ωσ ομάδα,
οπότε αιςκάνονται μεγάλθ ταφτιςθ με τθν ομάδα. Θ υποςτιριξθ μεταξφ τουσ αλλά και από τθν
πλευρά του SE: από τθν αρχι το SE υιοκετεί μια πολφ ανεπίςθμθ επικοινωνία. Ζτςι, τα παιδιά
αιςκάνονται ότι μποροφν να τουσ γράψουν ελεφκερα ανά πάςα ςτιγμι ι να ζρκουν ςε επαφι με
ζνα από τα μζλθ του SE για να ενθμερϊςουν για προβλιματα. Ζνα άλλο πράγμα που το SE
ςυνεχίηει να κάνει - ακριβϊσ επειδι το μεγαλφτερο εμπόδιο είναι θ ζνταξθ ςτθν κοινότθτα - είναι
να διοργανϊνει ζνα απεριτίφ- φαίνεται μικρό πράγμα αλλά τουσ βοθκά να χαλαρϊςουν, να
δθμιουργιςουν επαφζσ, να γνωρίςουν λίγο τθν πραγματικότθτα τθσ κοινότθτασ, και όλεσ αυτζσ
οι δυναμικζσ τουσ βοθκοφν να αιςκάνονται ελεφκεροι να ενταχκοφν και ζτςι να προλάβουν ζνα
πικανό πρόβλθμα. Ευκφνθ και κανόνεσ: Σο SE δεν υποχρεϊνει τουσ ςυμμετζχοντεσ να
υπογράψουν κανζνα είδοσ πρόςκετου εγγράφου πζραν αυτϊν που απαιτοφνται από το
πρόγραμμα-πλαίςιο- οι εταίροι υποδοχισ ςτο εξωτερικό υποχρεϊνουν τουσ ςυμμετζχοντεσ να
υπογράψουν κάποια ζγγραφα, αλλά το SE όχι. Προκειμζνου να διαφοροποιθκεί ο κίνδυνοσ, ςτα
καταλφματα (ςυνικωσ διαμερίςματα) τοποκετοφνται ανιλικοι με θλικία >18 ετϊν.
Δραςτθριότθτεσ προετοιμαςίασ:
Σο SE πραγματοποιεί περίπου δφο θμζρεσ εκπαίδευςθσ κατά τισ οποίεσ εξετάηονται διάφορα
κζματα: διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ, αςφάλεια, κανονιςμοί, πικανοί κίνδυνοι, αςφαλείσ περιοχζσ
ςτθν Μπολόνια, προςπακϊντασ να τουσ κάνει να καταλάβουν ότι θ "διαςκζδαςθ" είναι ωραία και
αποτελεί μζροσ τθσ εμπειρίασ, αλλά ότι πρζπει επίςθσ να υπάρχει ωριμότθτα και προςοχι ςτθν
προςωπικι αςφάλεια, ακόμθ και πζρα από αυτά τα κζματα. τθ ςυνζχεια, προςπακοφν να
ςυηθτιςουν για τθν εμπειρία που κα βιϊςουν και τισ ικανότθτεσ που κα αποκτιςουν, ιδίωσ με
τεχνικζσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ. Όταν το SE βλζπει ότι τα παιδιά βαριοφνται, προςπακοφν να
κατανζμουν τθν εκπαίδευςθ ςε διαφορετικζσ θμζρεσ των πρϊτων εβδομάδων, για να
μεγιςτοποιιςουν τον αντίκτυπο, όντασ ευζλικτοι επίςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ των παιδιϊν.
-

ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Οι παραπάνω αρχζσ χρθςιμοποιοφνται για τθν εβδομαδιαία παρακολοφκθςθ, κακϊσ κάκονται
μαηί για καφζ, προκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνα ανεπίςθμο περιβάλλον. Θ προςωπικι
παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ είναι πάντα καλφτερθσ ποιότθτασ από ό,τι μζςω μθνυμάτων.
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Σο SE χρθςιμοποιεί αυτά τα δεδομζνα για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ τουσ και τθν επίλυςθ
προβλθμάτων. Θ παρακολοφκθςθ γίνεται επίςθσ για τισ εταιρείεσ (μία φορά το μινα περίπου). Οι
επιτόπου επιςκζψεισ ςτισ εταιρείεσ γίνονται τόςο για τισ ειςερχόμενεσ όςο και για τισ
εξερχόμενεσ (πριν-κατά τθ διάρκεια και μετά). Ανιλικοι και εταιρείεσ: Οι εταιρείεσ δζχονται
ανθλίκουσ, αυτό δεν αποτελεί ηιτθμα- το κφριο ηιτθμα είναι το γεγονόσ ότι δεν μιλοφν ιταλικά
και αυτό μπορεί να αποτελζςει δυςκολία για τουσ ανθλίκουσ. Σο SE αναφζρει ότι δεν
αντιμετϊπιςε ποτζ ςτερεότυπα επειδι αναφζρεται ςτο γεγονόσ ότι υπάρχει ζνα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα από πίςω και ζτςι προςδίδει κφροσ ςε μια κατάςταςθ ότι οι ςυμμετζχοντεσ
προζρχονται από ζνα ςχολείο κατάρτιςθσ ποιότθτασ. Ζτςι, το SE προςπακεί πάντα να προςκζτει
αξία, ζχοντασ άτομα ςε νεαρι θλικία. Σο πραγματικά ςθμαντικό ςτο να αιςκάνονται αςφαλείσ (τα
παιδία και οι οικογζνειζσ τουσ) είναι να δθμιουργθκεί μια ςχζςθ ςε μια φάςθ κατά τθν οποία,
κυρίωσ με τα ανιλικα παιδιά, βρίςκονται ςε μια μεγάλθ φάςθ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ ςτθν οποία
οι ςχζςεισ αποτελοφν κυρίαρχθ πτυχι τθσ ανάπτυξισ τουσ. Σο να ζχουν πρόςωπα αναφοράσ που
δεν κεωροφνται αυκεντίεσ είναι ζνασ τρόποσ για να νιϊκουν αςφάλεια και να είναι ανοιχτά ςε
εμπειρίεσ.
-

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Συπικι παρακολοφκθςθ.

Οργανιςμόσ 3
Θ SCF είναι μια εκνικι οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και οργανιςμϊν. Προωκεί ζργα και
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνεργαςία με άλλουσ εταίρουσ και ςε ςυνεργαςία με εκνικοφσ
και διεκνείσ οργανιςμοφσ. Οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι τθσ SCF είναι να διευκολφνει τθν ανταλλαγι
εμπειριϊν μεταξφ των ςυνεργατϊν τθσ και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, να καταρτίηει εκπαιδευτζσ και
φορείσ του δικτφου τθσ, να πειραματίηεται και να προωκεί πιλοτικζσ δράςεισ ςε κακοριςμζνουσ
τομείσ ενδιαφζροντοσ, να προςφζρει υπθρεςίεσ που ανταποκρίνονται ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ των
διαφόρων ομάδων-ςτόχων/χρθςτϊν που αναφζρονται ςτουσ ςυνεργάτεσ τθσ.
κοπόσ τουσ είναι να παρζχουν εκπροςϊπθςθ, επιχειρθςιακό ςυντονιςμό ςε εκνικό επίπεδο,
κακϊσ και ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ ςυνεργάτεσ. Θ SCF λειτουργεί παρζχοντασ
βοικεια -όπου είναι χριςιμθ και αναγκαία- για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ των
εκπαιδευτικϊν πρωτοβουλιϊν που προγραμματίηονται και διαχειρίηονται αυτόνομα από κάκε
εταίρο, ιδίωσ υποςτθρίηοντασ και προωκϊντασ ζνα ενάρετο πλαίςιο που ευνοεί τθ
μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ και διευκολφνοντασ τθν ανταλλαγι εμπειριϊν που ζχουν οδθγιςει ςε
πρωτότυπεσ αλλά και αποτελεςματικζσ απαντιςεισ ςε επαγγελματικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ. Θ
Scuola Centrale Formazione (SCF) είναι από το 1975 ζνα μθ κερδοςκοπικό ςωματείο,
αναγνωριςμζνο από το Τπουργείο Εργαςίασ ωσ Εκνικό Λνςτιτοφτο ςφμφωνα με το νόμο 40/87. Θ
SCF είναι επίςθσ εγγεγραμμζνθ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ερευνθτικϊν Λνςτιτοφτων (N. H18907U).
Εργάηεται κυρίωσ για να προςφζρει αντιπροςωπευτικι υποςτιριξθ και αποτελεςματικι
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ςυντονιςτικι δράςθ ςε όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ. Θ SCF προωκεί και διαχειρίηεται - άμεςα και
μζςω των ςυνεργατϊν τθσ - ζργα και δράςεισ για τθ ςυμβουλευτικι, τθν επαγγελματικι
κατάρτιςθ και τθ μετάβαςθ ςτθν εργαςία, με ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τισ μεκοδολογίεσ, τθν
καινοτομία και τθ μεταφορά βζλτιςτων πρακτικϊν. Οι δράςεισ αυτζσ υποςτθρίηονται από τισ
αναπτυγμζνεσ ικανότθτεσ των ςυνεργατϊν και αποςκοποφν ςτθν αξιοποίθςθ και προϊκθςι τουσ
ςε όλθ τθν εκνικι επικράτεια.
Θ SCF είναι εταίροσ τθσ CONFAP, ζνωςθσ ινςτιτοφτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τα οποία
παραδοςιακά βρίςκουν κοινι ζμπνευςθ ςτο χριςτιανικό δόγμα. ε ευρωπαϊκό επίπεδο, θ SCF
είναι εταίροσ τθσ CEC (Comité Européen de Coordination) με ζδρα τισ Βρυξζλλεσ. Θ CEC είναι μια
ζνωςθ εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν, κοινωνικϊν επιχειριςεων και δθμόςιων ιδρυμάτων ςε 15
διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ ΕΕ.
Σα τελευταία χρόνια, το SCF ζχει υπογράψει ειδικζσ διμερείσ ςυμφωνίεσ με τισ περιφζρειεσ τθσ
Λςτριακισ (Κροατία) και τθσ Γαλικίασ, κακϊσ και ζνα διεκνζσ δίκτυο εταίρων με ζδρα τθν
Πορτογαλία, τθν Λςπανία, τθ Γαλλία, τθ Μεγάλθ Βρετανία, τθν Λρλανδία, τθ Γερμανία, το Βζλγιο,
τθ Ρουμανία, τθν Ουγγαρία, τθν Κφπρο, τθ Μάλτα, τθν Ελλάδα, τθ Λικουανία, τθν Πολωνία, τθ
Φινλανδία, χάρθ ςτα προγράμματα τθσ ΕΕ.
22.2.2021 υνζντευξθ με τθν κα Francesca Drago_ Τπεφκυνθ ευρωπαϊκϊν ζργων
"Όταν μιλάμε για τθ διαςφάλιςθ των ανθλίκων και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ για εμάσ ςθμαίνει
διαςφάλιςθ τθσ ποιοτικισ εμπειρίασ όςον αφορά τα μακθςιακά αποτελζςματα. Διαςφαλίηουμε
ότι αν ζνασ τεταρτοετισ φοιτθτισ ςτον κλάδο τθσ εςτίαςθσ πάει για πρακτικι άςκθςθ και μπει ςε
μια κουηίνα, δεν κα κακαρίςει απλϊσ πατάτεσ, αλλά κα πάει να αποκτιςει μια εμπειρία, ϊςτε να
επιςτρζψει ςτο ςπίτι του και να μπορεί να πει ότι ζμακα ι ενδυνάμωςα ι ενίςχυςα τα πράγματα
που ιξερα να κάνω"
ΚΤΡΛΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Οι περιςςότερεσ κινθτικότθτζσ τουσ πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ
(όχι το καλοκαίρι). Αυτι τθ ςτιγμι, λόγω τθσ πανδθμίασ COVID-19, όλεσ οι κινθτικότθτζσ τουσ
διεξάγονται διαδικτυακά.
-

ΠΡΛΝ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Κριτιρια επιλογισ: Οι περιςςότεροι νζοι τθσ SCF βρίςκονται ακόμθ ςτθν ακαδθμαϊκι πορεία,
οπότε το 90% είναι ανιλικοι (16-17 ετϊν) που παρακολουκοφν το δεφτερο/τρίτο/τζταρτο ζτοσ. Οι
περιςςότεροι από αυτοφσ προζρχονται από το τρίτο ζτοσ, οπότε το τρίτο ζτοσ μακθτείασ γίνεται
ςυχνά μια διακρατικι εμπειρία και από άποψθ επιλογισ. Σα Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
(ΚΕΚ), όπωσ όλα τα εκπαιδευτικά ιδρφματα, τείνουν να επιλζγουν με βάςθ τθν αξιοκρατία και τισ
ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ. Προςπακιςαμε να προςαρμόςουμε λίγο αυτόν τον τομζα, προςπακϊντασ
να εςτιάςουμε περιςςότερο ςτισ πτυχζσ των κινιτρων. Ζνα από τα βαςικά βιματα ςτθν πορεία τθσ
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διαδικαςίασ επιλογισ τουσ ιταν θ ανάπτυξθ μιασ πλατφόρμασ WordPress, θ οποία υποςτθρίηει τθ
διαχείριςθ τθσ κινθτικότθτασ και περιλαμβάνει τα εργαλεία που χρθςιμοποιεί το VTC για τθν
επιλογι των ςπουδαςτϊν, επιτρζποντάσ τουσ να προςαρμόηουν τθν πρόςκλθςθ για τουσ
ςυμμετζχοντεσ κ.λπ. αλλά τθρϊντασ κοινά πρότυπα/κριτιρια. Με τθν τυποποίθςθ των κριτθρίων
επιλογισ, μζςα ςτθν πλατφόρμα τα VTC μποροφν να δθμιουργιςουν τθν προκιρυξθ πλθροφοριϊν
για τθν επιλογι, τθν ζκκεςθ, τθν κατάταξθ κ.λπ. αποδεικνφοντασ ότι ζχει πραγματοποιθκεί μια
πραγματικι δραςτθριότθτα επιλογισ με πλιρθ διαφάνεια.
Όςον αφορά τα κριτιρια, οι περιςςότεροι βακμοί δίνονται ακριβϊσ ςτισ πτυχζσ των κινιτρων, οι
οποίεσ προζρχονται εν μζρει από τθ γνϊςθ που ζχει θ επιτροπι αξιολόγθςθσ για τουσ νζουσ.
Επιτροπι επιλογισ: υνικωσ ςτισ επιτροπζσ ςυμμετζχουν ο ςυντονιςτισ διδακτικισ, ο διδάςκων και
τουλάχιςτον ζνασ από τουσ κακθγθτζσ, για παράδειγμα ο κακθγθτισ αγγλικϊν.
Ζτςι, πρόκειται κυρίωσ για άμεςθ ςχζςθ/επαφι με τουσ φοιτθτζσ, με τθν ζννοια ότι γνωρίηουν
αρκετά καλά τουσ φοιτθτζσ που υποβάλλουν αίτθςθ για αυτοφ του είδουσ τθν εμπειρία. Ζτςι, θ
πτυχι τθσ παρακίνθςθσ είναι αυτι που παίρνει τουσ περιςςότερουσ βακμοφσ. ε αυτό προςκζτουν
και τθ γλωςςικι επάρκεια, οπότε ενδεχομζνωσ ο βακμόσ ςτα αγγλικά ι ςε άλλθ γλϊςςα κα
μποροφςε να είναι και τα ιςπανικά ι τα γερμανικά που ςπουδάηουν ςε κάποια από τα VTC τουσ και
τζλοσ, θ ακαδθμαϊκι επίδοςθ. Διαδικαςία επιλογισ και ςυμμετοχι τθσ οικογζνειασ: Αφοφ γίνουν
τα παραπάνω βιματα, διαμορφϊνεται ζνασ πίνακασ κατάταξθσ, ο οποίοσ περιζχει τουσ μακθτζσ
που επιλζχκθκαν και εκείνουσ που ζχουν μπει ςε εφεδρικι λίςτα. Αφοφ ενθμερωκοφν τα παιδιά
ότι θ επιδότθςθ ζχει χορθγθκεί, τα VTCs πραγματοποιοφν αμζςωσ ςυναντιςεισ με τισ οικογζνειεσ.
Ωσ εκ τοφτου, οι οικογζνειεσ εμπλζκονται άμεςα ςτθ διαδικαςία. Θ πρϊτθ ςυνάντθςθ με τισ
οικογζνειεσ πραγματοποιείται εκ των προτζρων, δθλαδι όταν παρουςιάηεται θ πρωτοβουλία,
ϊςτε θ επιλογι να είναι όςο το δυνατόν πιο διαφανισ.
Ζτςι, με τθν ευκαιρία τθσ ετιςιασ παρουςίαςθσ, λζγεται ότι υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα να γίνει
μια διακρατικι κινθτικότθτα, ζτςι ϊςτε να γνωρίηουν ότι ςε κάποια ςτιγμι κατά τθ διάρκεια του
ζτουσ οι νζοι που κα πρζπει να κάνουν μια εμπειρία μακθτείασ, κάποιοι κα τθν κάνουν ςτθν πόλθ
τουσ, άλλοι κα ζχουν τθν ευκαιρία να τθν κάνουν ςτο εξωτερικό. Αυτό χρθςιμεφει ιδθ για να κζςει
τισ οικογζνειεσ ςε κζςθ να ςκεφτοφν αυτι τθν ευκαιρία και τθ δυνατότθτα του παιδιοφ τουσ να
πάει ςτο εξωτερικό για να κάνει αυτοφ του είδουσ τθν εμπειρία. Ζτςι, αφοφ ζχει ιδθ γίνει θ
επιλογι και ζχουν ενθμερωκεί τα κορίτςια, τα αγόρια και οι οικογζνειεσ, υπογράφεται θ ςφμβαςθ.
τθ ςυνζχεια, οι οικογζνειεσ και οι φοιτθτζσ δεςμεφονται υπογράφοντασ τθ ςφμβαςθ
κινθτικότθτασ Erasmus. Εξθγείται ςτον φοιτθτι και τθν οικογζνειά του πϊσ γίνεται θ διαχείριςθ τθσ
επιχοριγθςθσ και βαςικά ςε τι ςυνίςταται θ εμπειρία κινθτικότθτασ με ςυγκεκριμζνουσ όρουσ.
Δίνεται ςθμαντικι ζμφαςθ ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ.
Ειδικζσ ανάγκεσ:
Αναφερόμενοι ςτουσ νζουσ που ζχουν πιςτοποίθςθ με αναπθρία, θ SCF ζχει πρωτοβουλίεσ
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αφιερωμζνεσ ςε αυτοφ του είδουσ τθν ομάδα-ςτόχο. Αλλά γενικά, υπάρχουν νζοι που ςίγουρα
προζρχονται από πολφ μειονεκτικά περιβάλλοντα, όχι επειδι ζχουν πιςτοποιθμζνθ αναπθρία,
αλλά επειδι ζχουν δφςκολο περιβάλλον διαβίωςθσ. Ασ ξεκινιςουμε από τθν παραδοχι ότι ςτθν
Λταλία θ επαγγελματικι κατάρτιςθ βλζπει πολφ ςυχνά τθν παρουςία νζων που, για παράδειγμα,
ζχουν αποτφχει με κάποιο τρόπο ςτα μακιματα ςτο κρατικό ςχολείο.
Ζτςι, ζχουμε πολλοφσ νζουσ που ζχουν εγκαταλείψει το ςχολείο και οι οποίοι με κάποιο τρόπο
γίνονται δεκτοί από τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ ωσ δεφτερθ ςχολικι μονάδα. Γενικά λοιπόν θ SCF
ξεκινάει από τθν παραδοχι ότι ζνα μεγάλο μζροσ των ΕΠΑ τθσ εργάηεται με νζουσ που με κάποιο
τρόπο ζχουν δφςκολεσ εμπειρίεσ ςτθ ηωι τουσ, μπορεί να είναι οικογενειακζσ δυςκολίεσ, μπορεί να
είναι θ ζλλειψθ γονζων, μπορεί να είναι αςυνόδευτα παιδιά αλλοδαπϊν, άρα είναι νζοι που
ςίγουρα ζχουν πολλζσ δυςκολίεσ και ςυναιςκθματικά κενά πίςω τουσ, άρα πρζπει να
υποςτθριχκοφν.
Επομζνωσ, γενικά, όλεσ οι δραςτθριότθτεσ απευκφνονται ςε αυτόν τον τφπο ςτόχου. το πλαίςιο
των δραςτθριοτιτων που πραγματοποιεί θ SCF, ςτο πλαίςιο οριςμζνων από τισ ειδικζσ
δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφν οριςμζνα από τα Κζντρα Κατάρτιςθσ τθσ, υπάρχουν
οριςμζνα που πραγματοποιοφν επίςθσ δραςτθριότθτεσ που εςτιάηουν και εξειδικεφονται ςε νζουσ
με πιςτοποιθμζνεσ αναπθρίεσ. Αλλά, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, δεν κάνουν ακόμα πολλζσ
κινθτικότθτεσ. Προετοιμαςία: χετικά με τθν προετοιμαςία το SCF δεν ζχει ζνα τυποποιθμζνο
μοντζλο, αλλά θ διαχείριςι του γίνεται με ιςχυρό ρόλο πρωταγωνιςτι από τα VTC που το
αποςτζλλουν.
Αλλά, γενικά:
• γλωςςικι προετοιμαςία: παρζχεται μζςω τθσ OLS και επίςθσ κάποια ειδικι προετοιμαςία πριν
από τθν αναχϊρθςθ που παρζχεται από το VTC (16 ζωσ 20 ϊρεσ), ζνα μινα πριν από τθν
αναχϊρθςθ, ιδίωσ όςον αφορά τθν τεχνικι γλϊςςα
• παιδαγωγικι προετοιμαςία: οι νζοι πρζπει να γνωρίηουν ποιοι είναι οι ςτόχοι αυτισ τθσ
εμπειρίασ και ποιοσ είναι επίςθσ ο ςυναιςκθματικόσ αντίκτυποσ που ζχει αυτι θ εμπειρία, θ αξία
τθσ διαπολιτιςμικότθτασ κ.λπ. Όλα μποροφν να γίνουν ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα. Επίςθσ, ο
εταίροσ υποδοχισ ζχει πρόςβαςθ ςτθν πλατφόρμα, μπορεί να ελζγξει τθν προετοιμαςία που ζχει
γίνει και τελικά να το ενςωματϊςει.
-

ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Θμερολόγιο/ατηζντα κινθτικότθτασ και παρακολοφκθςθ: Οι μακθτζσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν
μια αυτοαξιολόγθςθ που ονομάηεται "Diario di mobilità", ζνα εργαλείο τθσ πλατφόρμασ που είναι
εςτιαςμζνο ςτθ νεολαία και φιλικό προσ το χριςτθ. Επίςθσ, οι εταιρείεσ ςυμπλθρϊνουν τθν
αξιολόγθςθ ςτθν πλατφόρμα. Οφτωσ ι άλλωσ θ κακθμερινι ανεπίςθμθ επικοινωνία -ιδίωσ με τον
κακθγθτι- γίνεται μζςω WhatsApp.
Τποχρεϊςεισ - τιρθςθ των κανόνων: Θ ςυμμετοχι των γονζων είναι απαραίτθτθ για τθν υπογραφι

52

των ςυμβάςεων. ε πολλζσ περιπτϊςεισ ςυμβάςεων SCF, εκτόσ από το παιδί, υπογράφει και ο
γονζασ, επειδι ζχει ςαφϊσ τθ γονικι εξουςία επί του παιδιοφ και υπάρχει ςαφϊσ μια ςειρά
υποχρεϊςεων ςχετικά με τθν ιδιωτικι ηωι και τθ γονικι ςυναίνεςθ για οτιδιποτε μπορεί να
ςυμβεί, ποιοτικό ζγγραφο δζςμευςθσ, το οποίο είναι ςτθν πραγματικότθτα ζνα ζγγραφο
εμπνευςμζνο από το καταςτατικό. Κακθγθτζσ: Ενκαρρφνεται ιδιαίτερα θ παρουςία ενόσ κακθγθτι
όταν οι ανιλικοι, εςωτερικά επιλεγμζνοι από τα VTCs, εναλλάςςονται μεταξφ των κακθγθτϊν.
Αυτό είναι ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα για εμάσ και ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ποιότθτα των VTCs,
διότι όταν το προςωπικό πιςτεφει ςτο ζργο, όταν οι εκπαιδευτικοί πιςτεφουν ςε αυτό, όταν θ
διοίκθςθ πιςτεφει ςε αυτό, είναι ςαφζσ ότι αυτό κα περάςει ςτουσ μακθτζσ και τισ οικογζνειζσ
τουσ. τζγαςθ: Θ ςτζγαςθ παρζχεται ςτισ οικογζνειεσ (τουλάχιςτον πριν από τθν πανδθμία).
Θ SCF προςπακεί πάντα να προτείνει ςτα ςχολεία, ςτουσ μακθτζσ και ςτισ οικογζνειεσ να μείνουν
ςε μια οικογζνεια, ϊςτε να ηιςουν τθν εμπειρία τθσ κινθτικότθτασ με τον καλφτερο και πιο
διαπολιτιςμικό τρόπο. Ζχουν δει όλα αυτά τα χρόνια ότι θ διαμονι ςε οικογζνεια ιταν αυτι από
τθν οποία οι μακθτζσ επωφελοφνταν περιςςότερο, όχι μόνο οικονομικά, επειδι θ διαμονι ςε
οικογζνεια είναι φκθνότερθ από τθν ενοικίαςθ ςε διαμζριςμα ι ξενϊνεσ, αλλά επειδι ςε μια
οικογζνεια υπάρχουν κανόνεσ που πρζπει να τθροφνται και ζτςι πρζπει να ςζβεςαι τισ ςυνικειζσ
τουσ και, κατά κάποιο τρόπο, πρζπει να προςαρμόηεςαι και να είςαι ευζλικτοσ, να επικοινωνείσ
ςτθν τοπικι γλϊςςα.
Επιπλζον, μζςω τθσ οικογζνειασ υπάρχει ζμμεςοσ ζλεγχοσ πάνω ςτα παιδιά, επειδι δίνουν
κάποιουσ κανόνεσ- αυτό κα μποροφςε ςίγουρα να είναι χριςιμο, ειδικά για τουσ ανιλικουσ και για
ό,τι αφορά τισ ϊρεσ επιςτροφισ ςτο ςπίτι το βράδυ, τθν ζξοδο και τθν αργοπορία. Θ παρουςία
μιασ οικογζνειασ μπορεί να δϊςει μεγαλφτερεσ εγγυιςεισ από άποψθ αςφάλειασ- κάκε φορά που
θ SCF ζςτειλε παιδιά ςε μια οικογζνεια, ςπάνια είχε προβλιματα. Αφοφ τελειϊςει ο COVID, τα
πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Αςφάλιςθ: υνικωσ χρθςιμοποιοφν τθ ςχολικι αςφάλιςθ και τουσ
ςχετικοφσ κανόνεσ του προγράμματοσ. Με/μετά τθν πανδθμία μπορεί να υπάρξει πρόςκετθ
αςφάλιςθ, που ςχετίηεται με πικανι καραντίνα/μακροχρόνια παραμονι.
Πρακτικι άςκθςθ υψθλισ ποιότθτασ: Οι προςδοκίεσ των ςυμμετεχόντων, των οικογενειϊν τουσ και
των VTC είναι πάντα υψθλζσ. Σα πρϊτα χρόνια τθσ δεκαετίασ του 2000 θ SCF επικεντρϊκθκε πολφ
ςτθν οργανωτικι πτυχι, δοφλεψε πολφ με τον ενδιάμεςο εταίρο ςτο εξωτερικό, για να πει: ασ
ψάξουμε για το διαμζριςμα, ασ ψάξουμε για τθν οικογζνεια, ασ ψάξουμε για τθν εταιρεία. Σα
τελευταία δζκα χρόνια ζχει επικεντρωκεί πολφ ςτο να διαςφαλίςει ότι αν ζνασ τεταρτοετισ
φοιτθτισ ςτον κλάδο τθσ εςτίαςθσ πάει για πρακτικι άςκθςθ και μπει ςε μια κουηίνα, δεν κα
κακαρίςει απλϊσ πατάτεσ, αλλά κα πάει να αποκτιςει μια εμπειρία ϊςτε να επιςτρζψει ςτθν
πατρίδα του και να μπορεί να πει ότι ζμακα ι ενδυνάμωςα ι ενίςχυςα τα πράγματα που ιξερα να
κάνω.
Με τθν πάροδο των ετϊν θ SCF ςυνειδθτοποίθςε ότι αυτι ιταν ςτθν πραγματικότθτα θ απάντθςθ
που ικελαν οι νζοι, δθλαδι να πάρουν ςτο ςπίτι τουσ μια ποιοτικι εμπειρία με αυτι τθν ζννοια.
Όταν θ SCF μιλάει για τθ διαςφάλιςθ, τουσ ανθλίκουσ και τθν πρακτικι άςκθςθ, γι' αυτιν ςθμαίνει
διαςφάλιςθ τθσ ποιοτικισ εμπειρίασ από τθν άποψθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. Γι' αυτό το
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λόγο ζχει μια πλατφόρμα που βοθκάει επίςθσ με τθ βάςθ δεδομζνων των μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων.
-

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ

Παρακολοφκθςθ: Σα εργαλεία αξιολόγθςθσ, θ αξιολόγθςθ τθσ εταιρείασ, θ αυτοαξιολόγθςθ του
μακθτι και το ίδιο το εργαλείο κινθτικότθτασ, ςυμπλθρϊνονται πάντα με τθν υποςτιριξθ των
εκπαιδευτικϊν/κακθγθτϊν, επειδι μερικζσ φορζσ οι μακθτζσ τείνουν να το ςυμπλθρϊνουν πολφ
γριγορα και να δίνουν πολφ λίγεσ πλθροφορίεσ. Ζτςι, θ SCF τείνει να το κάνει αυτό μόλισ
επιςτρζψουν ςτο ςχολείο, πθγαίνουν ςτθν αίκουςα υπολογιςτϊν, ανοίγουν τον υπολογιςτι και
κάνουν αυτι τθ δραςτθριότθτα, θ οποία γίνεται μια ςφντομθ ϊρα διδαςκαλίασ για όλουσ τουσ
ςκοποφσ.
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Βέλτιςτεσ πρακτικέσ ςτην Ελλάδα
Σο Λνςτιτοφτο Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (iED) πραγματοποίθςε ςυνεντεφξεισ με
εκπροςϊπουσ τριϊν διαφορετικϊν οργανιςμϊν ςτθν Ελλάδα που εργάηονται ςτον τομζα τθσ
κινθτικότθτασ με ανιλικουσ μακθτζσ και ςτθν επόμενθ ενότθτα περιγράφουμε τα προφίλ τουσ και
τα αποτελζςματα που προζκυψαν από αυτιν τθν ζρευνα.
Οργανιςμόσ 1
Ο 1οσ οργανιςμόσ είναι ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που ιδρφκθκε το 2010 ςτθν Ακινα,
Ελλάδα και δραςτθριοποιείται ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Ο βαςικόσ
ςτόχοσ είναι να εμπνεφςει και να παρακινιςει τουσ νζουσ να ςυμβάλουν ςτισ κοινωνικζσ,
εκπαιδευτικζσ και περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ προωκϊντασ και υποςτθρίηοντασ τθν ενεργό
ςυμμετοχι των νζων ςτθν κοινωνία. Οι ςτόχοι είναι θ καταπολζμθςθ του ρατςιςμοφ και τθσ
ξενοφοβίασ, δίνοντασ προτεραιότθτα ςτα ιδανικά που προζρχονται από τισ αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ. Ο οργανιςμόσ ζχει ςυμμετάςχει ςε περιςςότερα από 80 προγράμματα κινθτικότθτασ KA1
ωσ αποςτολζασ κατά τθ διάρκεια των ετϊν δραςτθριοποίθςισ του και απζκτθςε μεγάλθ εμπειρία.
Θ ςυνζντευξθ πραγματοποιικθκε διαδικτυακά μζςω MS TEAMS ςτισ 7 Απριλίου 2021 με (άνδρα)
Project Manager του Οργανιςμοφ. Για λόγουσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, ο οργανιςμόσ
κα αναφζρεται ςτο εξισ ωσ "Οργανιςμόσ 1" ςτθν ανάλυςθ.
-

ΠΡΛΝ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -

Θ διαδικαςία προετοιμαςίασ πριν από τθν κινθτικότθτα ξεκινά ςυνικωσ με τθ δθμιουργία τθσ
πρόςκλθςθσ προσ δθμοςίευςθ, θ οποία καλεί δθμόςια ι ιδιωτικά ςχολεία και τουσ μακθτζσ τουσ
να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα. Σα κριτιρια δεν είναι ποτζ απαιτθτικά και ςυνικωσ μποροφν να
ςυμμετζχουν όλοι. Θ διαδικαςία που ακολουκείται είναι οι ενδιαφερόμενοι ςυμμετζχοντεσ να
ςυμπλθρϊςουν ειδικά διαμορφωμζνα ερωτθματολόγια, αναφζροντασ κάποιεσ βαςικζσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ενδιαφζροντα και τισ κλίςεισ τουσ. Σα ερωτθματολόγια ςυνικωσ
βοθκοφν τον οργανιςμό να κατανοιςει τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν. Ο
Οργανιςμόσ 1 ςυλλζγει τα προφίλ των μακθτϊν που κα ςυμμετζχουν και με ςυχνζσ διαδικτυακζσ ι
δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ τουσ ειςάγει ςτο κζμα και τουσ εξθγεί το αντικείμενο τθσ κινθτικότθτασ.
Επιπλζον, ο Οργανιςμόσ 1 κανονίηει ςυχνζσ ςυναντιςεισ με τον οργανιςμό υποδοχισ όπου
ςυηθτοφν τον αρικμό των παιδιϊν που κα ςυμμετζχουν, ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ του κζματοσ και
άλλεσ εξειδικευμζνεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν κινθτικότθτα. Σα μζλθ του προςωπικοφ του
οργανιςμοφ δεν χρειάηεται να λάβουν εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ κακϊσ ζχουν ςυμμετάςχει ςε
πολλά ςεμινάρια με διαφορετικά κζματα και ζχουν αποκτιςει μεγάλθ εμπειρία. Ωςτόςο, ςτο νζο
προςωπικό του οργανιςμοφ παρζχονται πάντα οι γνϊςεισ και τα εργαλεία για τθν υποςτιριξθ του
αντίςτοιχου προγράμματοσ. Για τθν προετοιμαςία τθσ δραςτθριότθτασ, τα κφρια κανάλια που
διευκολφνουν τθν επικοινωνία και τθ διαδικαςία είναι το email, το Skype, το ZOOM, το WhatsApp,
το Messenger. Θ ςυνεργαςία του οργανιςμοφ 1 με τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ διεξάγεται
ςτο πλαίςιο του αμοιβαίου ςεβαςμοφ. Για το λόγο αυτό, απαιτοφνται γραπτζσ ςυμφωνίεσ με όλα
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τα ενδιαφερόμενα μζρθ (οικονομικζσ ςυμβάςεισ, ςυμφωνίεσ εταιρικισ ςχζςθσ, ςυμμετοχι). Οι
ευκφνεσ κατανζμονται ςαφϊσ ςε κάκε άτομο που είναι υπεφκυνο για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ
κινθτικότθτασ, ϊςτε να αποφευχκοφν διαδικαςτικά προβλιματα και να διευκολυνκεί το φόρτο
εργαςίασ. Για παράδειγμα, θ οικονομικι διαχείριςθ, θ υποςτιριξθ των ςυμμετεχόντων, αν και όλοι
γνωρίηουν όλουσ τουσ τομείσ, οι ευκφνεσ κατανζμονται ςαφϊσ. Επιπλζον, θ αςφάλεια για τον
οργανιςμό 1 είναι ίςωσ το πιο ςθμαντικό μζροσ τθσ κινθτικότθτασ, ειδικά όταν πρόκειται για
ανθλίκουσ. Επιπλζον, για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ, ο Οργανιςμόσ 1 ηθτά γραπτζσ δθλϊςεισ
από το γονείσ/κθδεμόνεσ παιδιϊν θλικίασ κάτω των 18 ετϊν. Όςον αφορά το ςχζδιο διαχείριςθσ
κρίςεων, θ οργάνωςθ δεν ζχει αναπτφξει ζνα λόγω του ότι αυτι θ ανάγκθ δεν ζχει προκφψει. Οι
υπεφκυνοι για το πρόγραμμα ζχουν μεγάλθ εμπειρία ςτθ διαχείριςθ κρίςεων και καλφπτουν
πλιρωσ αυτό το κομμάτι. Φυςικά, ςτισ προπαραςκευαςτικζσ ςυναντιςεισ των θγετϊν με τουσ
ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ, αναφζρονται όλεσ οι παράμετροι που μπορεί να προκφψουν, κακϊσ και
τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ. Για παράδειγμα, "Σι κα κάνετε αν χακείτε ςε μια ξζνθ πόλθ;".
Αναλφεται εκτενϊσ ςε προπαραςκευαςτικζσ ςυναντιςεισ. Επιπλζον, ο Οργανιςμόσ 1 ορίηει ωσ μθ
αποδεκτι ςυμπεριφορά κάκε είδουσ διάκριςθ, ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ και ςχόλια, αποκλειςμό
λόγω φυλετικϊν, κρθςκευτικϊν, ςεξουαλικϊν διακρίςεων. Πριν από τθν κινθτικότθτα, ο
Οργανιςμόσ 1 διαςφαλίηει ότι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ είναι αςφαλιςμζνοι με ευρωπαϊκι αςφάλιςθ,
θ οποία τουσ καλφπτει για όλθ τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ. Επίςθσ, οι απαιτιςεισ για μακθτζσ
με ειδικζσ ανάγκεσ προςαρμόηονται πάντα ςε κάκε πρόγραμμα κινθτικότθτασ.
-

ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -

Κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ, ο υπεφκυνοσ του Οργανιςμοφ 1 φροντίηει να είναι πάντα
δίπλα ςτα παιδιά και να τα υποςτθρίηει. Ο οργανιςμόσ ζχει δθμιουργιςει μια διαδικαςία μετά το
τζλοσ κάκε θμζρασ, όπου όλοι οι ςυμμετζχοντεσ του οργανιςμοφ 1 ςυγκεντρϊνονται και ςυηθτοφν
τι ζχουν μάκει ι τι τουσ ζχει προβλθματίςει. Ο οργανιςμόσ φιλοξενίασ, ςχεδόν πάντα, προςφζρει
προςιτζσ και άνετεσ λφςεισ για τθ διαμονι και τθ μεταφορά των μακθτϊν. Όςον αφορά τον
εξοπλιςμό που κα χρειαςτοφν οι ςυμμετζχοντεσ, ο οργανιςμόσ φιλοξενίασ ςυνικωσ φροντίηει να
υπάρχει αρκετό υλικό για να εργαςτοφν οι ςυμμετζχοντεσ. ε περίπτωςθ που χρειάηονται
φορθτοφσ υπολογιςτζσ ι κάποια άλλθ θλεκτρονικι ςυςκευι, αυτά παρζχονται από τον Οργανιςμό
1.
-

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -

Μετά το τζλοσ τθσ κινθτικότθτασ και τθσ επιςτροφισ των μακθτϊν και ζπειτα από προςωπικζσ και
ςυλλογικζσ ςυνεντεφξεισ με τουσ μακθτζσ, ο Οργανιςμόσ 1 αναπτφςςει μια ποιοτικι ζκκεςθ, ςτθν
οποία παρατίκενται τα μακιματα και οι γνϊςεισ που ζλαβαν. Ο οργανιςμόσ υποδοχισ, επίςθσ,
ςτζλνει μια αναφορά για τθ ςυνολικι εμπειρία. Σα αποτελζςματα τθσ κινθτικότθτασ διαδίδονται
ςτο δίκτυο του Οργανιςμοφ.
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Οργανιςμόσ 2
Ο 2οσ οργανιςμόσ είναι ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ, που ιδρφκθκε το 2015 και εδρεφει ςτθ
Λάριςα, Ελλάδα. Ζχει ιδρυκεί από δθμιουργικοφσ πολίτεσ και νζουσ ανκρϊπουσ που μοιράηονται
ιδανικά, αξίεσ, ςκζψεισ, ανθςυχίεσ και όραμα. Ο ςκοπόσ του οργανιςμοφ είναι να ςυμβάλει ςτθ
δθμιουργία μιασ ιςότιμθσ και δίκαιθσ κοινωνίασ, οργανϊνοντασ καινοτόμεσ δράςεισ και
πρωτοβουλίεσ για τθ δθμιουργία ενεργϊν και κεςμικϊν πολιτϊν, ϊςτε να είναι αργότερα πολίτεσ
και φορείσ τθσ κοινωνικισ αλλαγισ. Θ κινθτικότθτα των νζων απευκφνεται ςε μακθτζσ, δαςκάλουσ
Ρομά, ενιλικεσ μακθτζσ Ρομά ανάλογα με τθ κεματικι του ζργου. το παρελκόν είχαν επίςθσ
ςυμμετάςχει ωσ οργανιςμόσ φιλοξενίασ, αλλά ωσ επί το πλείςτον διεξάγουν προγράμματα ωσ
οργανιςμοί αποςτολισ. Θ ςυνζντευξθ πραγματοποιικθκε διαδικτυακά μζςω MS TEAMS ςτισ 7
Απριλίου 2021 με άνδρα ςυνιδρυτι του Οργανιςμοφ. Για λόγουσ προςταςίασ προςωπικϊν
δεδομζνων, ο οργανιςμόσ κα αναφζρεται ςτο εξισ ωσ "Οργανιςμόσ 2" ςτθν ανάλυςθ.
-

ΠΡΛΝ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -

Θ διαδικαςία προετοιμαςίασ πριν από τθν κινθτικότθτα ξεκινά ςυνικωσ με τθ δθμιουργία μιασ
δθμόςιασ πρόςκλθςθσ. Αρχικά, ο Οργανιςμόσ 2 ςτζλνει μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο
δίκτυό του για να τουσ ενθμερϊςει για όλεσ τισ ενζργειζσ του, προωκϊντασ ζνα πακζτο
πλθροφοριϊν που δθμιουργοφν κάκε φορά που δθμοςιεφουν ςτον ιςτότοπό τουσ και ςτα
κοινωνικά μζςα. Μετά τθ δθμόςια πρόςκλθςθ, δθμιουργείται ζνα χαρτοφυλάκιο με αυτό που
χρειάηεται το αντίςτοιχο πρόγραμμα και ςτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται θ διαδικαςία
ςυνζντευξθσ. Όςοι πλθροφν τα κριτιρια ςυμπεριλαμβάνονται ςε μια λίςτα θ οποία αξιολογείται με
βάςθ τισ ςυνκικεσ του προγράμματοσ. Οι ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων ζγκειται ςτθν οργανωτικι
υποςτιριξθ, τθν κινθτικότθτα και τθν ατομικι υποςτιριξθ. Αυτά είναι κομμάτια προγραμμάτων
Erasmus που είναι αυτοτελι. Ζτςι, αυτόματα, θ κινθτικότθτα και θ ατομικι υποςτιριξθ είναι κάτι
που βλζπουν οι ςυμμετζχοντεσ ι οι οργανιςμοί με βάςθ το μζγιςτο επιλζξιμο κόςτοσ των
προγραμμάτων. ε περίπτωςθ που υπάρχει κάτι που υπερβαίνει τον προχπολογιςμό, ζχουν τθν
ευκαιρία να αναηθτιςουν ζνα επιπλζον ποςό, το οποίο, φυςικά, αποφεφγουν και προςπακοφν να
καλφψουν όλα τα ζξοδα από το προβλεπόμενο ποςό.
Επίςθσ, ο Οργανιςμόσ 2 οργανϊνει και υλοποιεί προγράμματα με ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ
ακολουκϊντασ τουσ οικονομικοφσ κανόνεσ. Όςον αφορά τθν προετοιμαςία του προγράμματοσ,
αρχικά, γίνεται μια ανταλλαγι ιδεϊν με βάςθ πάντα τθν ανάγκθ που δθμιουργείται ι τουσ ςτόχουσ
που ζχει ο οργανιςμόσ. Ζνασ οργανιςμόσ που ειδικεφεται ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα βλζπει τθν
κακθμερινι ηωι και τισ τρζχουςεσ υποκζςεισ και τουσ ςτόχουσ που ζχει ο κακζνασ. Ζτςι, ο
ςχεδιαςμόσ μζςω του δικτφου του οργανιςμοφ και θ επζκταςι του. τισ περιςςότερεσ
περιπτϊςεισ, ο Οργανιςμόσ 2 περιθγείται ςτα κζματα που τον ενδιαφζρουν περιςςότερο, ζχει
εμπειρία και τεχνογνωςία για να το υποςτθρίξει. τθ ςυνζχεια, ο Οργανιςμόσ 2 ζρχεται ςε επαφι
με το δίκτυό του για να δει ποιοσ από αυτοφσ κα ενδιαφερόταν να ςχεδιάςουν και να οργανϊςουν
κάτι μαηί. Μόλισ αποφαςιςτεί θ ιδζα ςτο ςφνολό τθσ, ςχεδιάηουν τθν κοινοπραξία και μόλισ
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ολοκλθρωκεί και δθμιουργθκεί θ ομάδα ςυγγραφισ, υποβάλλουν τθν πρόταςθ. Διοργανϊνονται
ςυνεχείσ τθλεδιαςκζψεισ για να οριοκετιςουν τουσ κανόνεσ του οργανιςμοφ υποδοχισ που είναι
ξεχωριςτοί και να δθμιουργιςουν μια πολιτιςτικι ςφηευξθ, επειδι υπάρχουν άνκρωποι που ζχουν
ταξιδζψει ςτθν Ευρϊπθ και ζχουν γνωρίςει διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και άλλοι που δεν ζχουν
ταξιδζψει και αιςκάνονται αναςφαλείσ. Ο Οργανιςμόσ 2 διοργανϊνει επίςθσ εργαςτιρια ςτουσ
χϊρουσ τουσ προκειμζνου να προετοιμάςει τουσ ςυμμετζχοντεσ, να τουσ κάνει να νιϊςουν άνετα
και να γνωριςτοφν μεταξφ τουσ. ίγουρα, μια πολιτιςτικι και γλωςςικι προετοιμαςία γίνεται
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ. Είναι πολφ ςθμαντικό για τθν αςφάλεια των ςυμμετεχόντων
και για τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςε διαφορετικό πολιτιςτικό χϊρο. Σα νζα μζλθ του οργανιςμοφ
χρειάηονται προπαραςκευαςτικι εκπαίδευςθ. Όλοι γνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ από κάποιο ςθμείο
και μετά, αλλά πάντα φροντίηουν να διαδίδεται θ γνϊςθ. Για τθν προετοιμαςία τθσ
δραςτθριότθτασ, τα κφρια κανάλια που διευκολφνουν τθν επικοινωνία και τθ διαδικαςία είναι το
email, το Skype, το Zoom και τα τθλζφωνα ι το WhatsApp, το Messenger.
Εκτόσ από τθν ανταλλαγι ιδεϊν και πλθροφοριϊν με οργανιςμοφσ, υπάρχει ζνα ιδθ αναπτυγμζνο
αξιόπιςτο δίκτυο. Ο Οργανιςμόσ 2 ιςχυρίηεται ότι θ προτεραιότθτα είναι να τουσ εξθγιςουν πϊσ
λειτουργοφν ςτθν πράξθ. Θ ομάδα - ςτόχοσ αναλφεται πλιρωσ όπου ο οργανιςμόσ φιλοξενίασ
ενθμερϊνεται για οτιδιποτε. Όςον αφορά τουσ ςυμμετζχοντεσ με ειδικζσ ανάγκεσ, κεωρείται
γεγονόσ. Αναφζρουν τα πάντα εξειδικευμζνα, όπωσ τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ και τυχόν κινθτικά
προβλιματα. Ο Οργανιςμόσ 2 διαςφαλίηει πάντα ότι οι δθλϊςεισ προςταςίασ δεδομζνων
υπογράφονται από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ και τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Επίςθσ, και τα δφο
μζρθ (εταίροι και ςυμμετζχοντεσ) πρζπει να υπογράψουν υποχρεωτικζσ γραπτζσ ςυμφωνίεσ με τον
Οργανιςμό 2, βάςει των οποίων αναλφονται οι ςτόχοι, τα πρωτόκολλα και οι απαιτιςεισ. Θ
αςφάλεια είναι το πιο κρίςιμο ςθμείο για τθν κινθτικότθτα, ειδικά όταν ο ςυμμετζχων είναι
ανιλικοσ. Για το λόγο αυτό, ο οργανιςμόσ φροντίηει πάντα ότι οι δθλϊςεισ GDPS υπογράφονται
από τα ενδιαφερόμενα μζρθ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. Ο Οργανιςμόσ 2 διλωςε ότι δεν
ζχουν πρωτόκολλο ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Ωςτόςο, το κεωροφν απαραίτθτο για τθν ομαλι λειτουργία των προγραμμάτων και βρίςκονται ςτθ
διαδικαςία ανάπτυξθσ ζργου. Επιπλζον, για τον Οργανιςμό 2, θ μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά
ορίηεται ωσ οτιδιποτε δεν ακολουκεί τουσ κανόνεσ που κζτουν το πρόγραμμα και οι
ενδιαφερόμενοι με βάςθ τθ διλωςθ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Όςον αφορά τθν αςφάλιςθ
υγείασ, πριν από τθν κινθτικότθτα, ο Οργανιςμόσ 2 διαςφαλίηει ότι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ είναι
διπλά αςφαλιςμζνοι, τόςο με εκνικι όςο και με ευρωπαϊκι αςφάλιςθ. Ζνασ άλλοσ κρίςιμοσ
παράγοντασ είναι ο επαναπροςδιοριςμόσ των πραγμάτων όταν πρόκειται για άτομα με ειδικζσ
ανάγκεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα άτομα με αναπθρία που ςυμμετζχουν, ωκοφν τον Οργανιςμό 2 ςε
μια εξειδικευμζνθ διαδικαςία προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ και τισ ςυνικειζσ τουσ.
Θ διαδικαςία προετοιμαςίασ πριν από τθν κινθτικότθτα ξεκινά ςυνικωσ με τθ δθμιουργία μιασ
δθμόςιασ πρόςκλθςθσ. Αρχικά, ο Οργανιςμόσ 2 ςτζλνει μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο
δίκτυό του για να τουσ ενθμερϊςει για όλεσ τισ ενζργειζσ του, προωκϊντασ ζνα πακζτο
πλθροφοριϊν που δθμιουργοφν κάκε φορά που δθμοςιεφουν ςτον ιςτότοπό τουσ και ςτα
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κοινωνικά μζςα. Μετά τθ δθμόςια πρόςκλθςθ, δθμιουργείται ζνα χαρτοφυλάκιο με αυτό που
χρειάηεται το αντίςτοιχο πρόγραμμα και ςτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται θ διαδικαςία
ςυνζντευξθσ, όςοι πλθροφν τα κριτιρια περιλαμβάνονται ςε μια λίςτα θ οποία αξιολογείται με
βάςθ τισ ςυνκικεσ του προγράμματοσ. Οι ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων ζγκειται ςτθν οργανωτικι
υποςτιριξθ, τθν κινθτικότθτα και τθν ατομικι υποςτιριξθ. Αυτά είναι κομμάτια προγραμμάτων
Erasmus που είναι αυτοτελι. Ζτςι, αυτόματα, θ κινθτικότθτα και θ ατομικι υποςτιριξθ είναι κάτι
που βλζπουν οι ςυμμετζχοντεσ ι οι οργανιςμοί με βάςθ το μζγιςτο επιλζξιμο κόςτοσ των
προγραμμάτων. ε περίπτωςθ που υπάρχει κάτι που υπερβαίνει τον προχπολογιςμό, ζχουν τθν
ευκαιρία να αναηθτιςουν ζνα επιπλζον ποςό, το οποίο, φυςικά, αποφεφγουν και προςπακοφν να
καλφψουν όλα τα ζξοδα από το προβλεπόμενο ποςό.
Επίςθσ, ο Οργανιςμόσ 2 οργανϊνει και υλοποιεί προγράμματα με ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ
ακολουκϊντασ τουσ οικονομικοφσ κανόνεσ. Όςον αφορά τθν προετοιμαςία του προγράμματοσ,
αρχικά, γίνεται μια ανταλλαγι ιδεϊν με βάςθ πάντα τθν ανάγκθ που δθμιουργείται ι τουσ ςτόχουσ
που ζχει ο οργανιςμόσ. Ζνασ οργανιςμόσ που ειδικεφεται ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα βλζπει τθν
κακθμερινι ηωι και τισ τρζχουςεσ υποκζςεισ και τουσ ςτόχουσ που ζχει ο κακζνασ. Ζτςι, ο
ςχεδιαςμόσ μζςω του δικτφου του οργανιςμοφ και θ επζκταςι του. τισ περιςςότερεσ
περιπτϊςεισ, ο Οργανιςμόσ 2 περιθγείται ςτα κζματα που τον ενδιαφζρουν περιςςότερο, ζχει
εμπειρία και τεχνογνωςία για να το υποςτθρίξει. τθ ςυνζχεια, ο Οργανιςμόσ 2 ζρχεται ςε επαφι
με το δίκτυό του για να δει ποιοσ από αυτοφσ κα ενδιαφερόταν να ςχεδιάςει και να οργανϊςει
κάτι μαηί. Μόλισ αποφαςιςτεί θ ιδζα ςτο ςφνολό τθσ, ςχεδιάηουν τθν κοινοπραξία και μόλισ
ολοκλθρωκεί και δθμιουργθκεί θ ομάδα ςυγγραφισ και υποβάλλουμε τθν πρόταςθ.
Διοργανϊνονται ςυνεχείσ τθλεδιαςκζψεισ για να οριοκετιςουν τουσ κανόνεσ του οργανιςμοφ
υποδοχισ που είναι ξεχωριςτοί και να δθμιουργιςουν μια πολιτιςτικι ςφηευξθ, επειδι υπάρχουν
άνκρωποι που ζχουν ταξιδζψει ςτθν Ευρϊπθ και ζχουν γνωρίςει διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και
άλλοι που δεν ζχουν ταξιδζψει και αιςκάνονται αναςφαλείσ. Ο Οργανιςμόσ 2 διοργανϊνει επίςθσ
εργαςτιρια ςτουσ χϊρουσ τουσ προκειμζνου να τα προετοιμάςει και να τα κάνει να νιϊςουν άνετα
και να γνωριςτοφν μεταξφ τουσ. ίγουρα, μια πολιτιςτικι και γλωςςικι προετοιμαςία γίνεται
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ. Είναι πολφ ςθμαντικό για τθν αςφάλεια των ςυμμετεχόντων
και για τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςε διαφορετικό πολιτιςτικό χϊρο. Σα νζα μζλθ τθσ οργάνωςθσ
χρειάηονται προπαραςκευαςτικι εκπαίδευςθ. Όλοι γνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ από κάποιο ςθμείο
και μετά, αλλά πάντα φροντίηουν να διαδίδεται θ γνϊςθ. Για τθν προετοιμαςία τθσ
δραςτθριότθτασ, τα κφρια κανάλια που διευκολφνουν τθν επικοινωνία και τθ διαδικαςία είναι το
email, το Skype, το Zoom και τα τθλζφωνα ι το WhatsApp, το Messenger.
Εκτόσ από τθν ανταλλαγι ιδεϊν και πλθροφοριϊν με οργανιςμοφσ, υπάρχει ζνα ιδθ αναπτυγμζνο
αξιόπιςτο δίκτυο. Ο Οργανιςμόσ 2 ιςχυρίηεται ότι θ προτεραιότθτα είναι να τουσ εξθγιςουμε πϊσ
λειτουργοφν ςτθν πράξθ. Οι ςυνεργάτεσ παρζχουν πλθροφορίεσ για το πϊσ λειτουργοφν και από
τθν εμπειρία κάκε οργανιςμοφ καταλαβαίνουμε τον επαγγελματιςμό τουσ. Με εςωτερικι
επικοινωνία, ο Οργανιςμόσ 2 καταλαβαίνει αν πλθροφν τισ προχποκζςεισ. Θ ομάδα - ςτόχοσ
αναλφεται πλιρωσ όπου ο οργανιςμόσ φιλοξενίασ ενθμερϊνεται για οτιδιποτε. Όςον αφορά τουσ
ςυμμετζχοντεσ με ειδικζσ ανάγκεσ, κεωρείται γεγονόσ. Αναφζρουν τα πάντα εξειδικευμζνα, όπωσ

59

τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ και τυχόν κινθτικά προβλιματα. Ο Οργανιςμόσ 2 διαςφαλίηει πάντα ότι
οι δθλϊςεισ προςταςίασ δεδομζνων υπογράφονται από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ και τα
ενδιαφερόμενα μζρθ. Επίςθσ, και τα δφο μζρθ (εταίροι και ςυμμετζχοντεσ) πρζπει να υπογράψουν
υποχρεωτικζσ γραπτζσ ςυμφωνίεσ με τον Οργανιςμό 2, βάςει των οποίων αναλφονται οι ςτόχοι, τα
πρωτόκολλα και οι απαιτιςεισ. Θ αςφάλεια είναι το πιο κρίςιμο ςθμείο για τθν κινθτικότθτα,
ειδικά όταν ο ςυμμετζχων είναι ανιλικοσ. Για το λόγο αυτό, ο οργανιςμόσ φροντίηει πάντα ότι οι
δθλϊςεισ GDPS υπογράφονται από τα ενδιαφερόμενα μζρθ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. Ο
Οργανιςμόσ 2 διλωςε ότι δεν ζχουν πρωτόκολλο ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Ωςτόςο, το κεωροφν απαραίτθτο για τθν ομαλι λειτουργία των προγραμμάτων και βρίςκονται ςτθ
διαδικαςία δθμιουργίασ. Επιπλζον, για τον Οργανιςμό 2, ωσ μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά ορίηεται
οτιδιποτε δεν ακολουκεί τουσ κανόνεσ που κζτει το πρόγραμμα και οι ενδιαφερόμενοι με βάςθ τθ
διλωςθ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Όςον αφορά τθν αςφάλιςθ υγείασ, πριν από τθν
κινθτικότθτα, ο Οργανιςμόσ 2 διαςφαλίηει ότι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ είναι διπλά αςφαλιςμζνοι,
τόςο με εκνικι όςο και με ευρωπαϊκι αςφάλιςθ. Ζνασ άλλοσ κρίςιμοσ παράγοντασ είναι ο
επαναπροςδιοριςμόσ των πραγμάτων όταν πρόκειται για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Πιο
ςυγκεκριμζνα, τα άτομα με αναπθρία που ςυμμετζχουν, ωκοφν τον Οργανιςμό 2 ςε μια
εξειδικευμζνθ διαδικαςία προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ και τισ ςυνικειζσ τουσ.
-

ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ-

Κάκε μζρα υπάρχει μια αξιολόγθςθ τόςο εςωτερικά όςο και με τουσ ςυμμετζχοντεσ, οι οποίοι
δθμιουργοφν μια ομάδα προβλθματιςμοφ για να ςυηθτιςουν όλα όςα ςυνζβθςαν κατά τθ
διάρκεια τθσ θμζρασ. Ο υπεφκυνοσ επικοινωνεί με τον Οργανιςμό 2 για να δθλϊςει ότι όλα πιγαν
καλά και οτιδιποτε άλλο ςυνζβθ. Επιπλζον, επιλζγεται ζνα κανάλι επικοινωνίασ όπωσ το Viber ι το
WhatsApp, ζτςι ϊςτε ο οργανιςμόσ να μπορεί να ενθμερωκεί ότι όλα πάνε καλά. Όςον αφορά τθ
διακεςιμότθτα εξοπλιςμοφ, εξαρτάται από το πρόγραμμα, το κζμα και τισ ανάγκεσ. Παρζχουν
πάντα φορθτοφσ υπολογιςτζσ και κάμερα. Ωςτόςο, ο Οργανιςμόσ 2 κζτει ωσ υψθλι προτεραιότθτα
τθ διαβεβαίωςθ ότι οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να επικοινωνοφν με τον οικοδεςπότθ κακϊσ και με
τον οργανιςμό. Θ κατάλλθλθ διαμονι ςυμφωνείται εκ των προτζρων. Ο οργανιςμόσ φιλοξενίασ
προτείνει τισ καλφτερεσ και πιο προςιτζσ λφςεισ ςε λογικι απόςταςθ από τον χϊρο εργαςίασ. Ο
υπεφκυνοσ για τθ μετάβαςθ των μακθτϊν ζχει μεγάλθ εμπειρία και φροντίηει να λφςει
οποιοδιποτε ηιτθμα προκφψει.
-

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -

Όλεσ οι εντυπϊςεισ και οι παρατθριςεισ που βαςίηονται ςτισ κακθμερινζσ ομάδεσ
προβλθματιςμοφ κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ καταγράφονται και αναλφονται μετά το τζλοσ
τθσ κινθτικότθτασ. Σαυτόχρονα, ο Οργανιςμόσ 2 λαμβάνει τθν αξιολόγθςθ από τον οργανιςμό
υποδοχισ. Μετά από αυτό, ο Οργανιςμόσ 2 διοργανϊνει ζνα εργαςτιριο όπου ςυηθτοφνται όλα τα
επιτεφγματα κάκε προγράμματοσ. το τζλοσ, διαμορφϊνεται μια τελικι ζκκεςθ όπου
ςυγκεντρϊνονται όλα τα ςτοιχεία τθσ κινθτικότθτασ. Σζλοσ, ο κφριοσ ςτόχοσ του Οργανιςμοφ 2

60

είναι θ διάδοςθ των αποτελεςμάτων του ζργο, ζτςι οργανϊνει εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςτα
κοινωνικά μζςα και podcast ςτο τοπικό ραδιόφωνο για περαιτζρω διάδοςθ των αποτελεςμάτων.
Οργανιςμόσ 3
Ο τρίτοσ οργανιςμόσ είναι μια ΜΚΟ, με ζδρα τθ Κεςςαλονίκθ, ςτθν Ελλάδα, που
δραςτθριοποιείται ςτα προγράμματα Erasmus+ KA1 και KA2. Από το 2012 προςφζρουν ευκαιρίεσ
ςε νζουσ, ενιλικεσ, κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ ομάδεσ να αναπτυχκοφν μζςω μθ τυπικϊν
μεκόδων εκπαίδευςθσ και δραςτθριοτιτων «εκμάκθςθ με δράςθ». Αναπτφςςουν προγράμματα
και πρωτοβουλίεσ που παρακινοφν τουσ νζουσ και τουσ ενιλικεσ να ςυμμετάςχουν ςε μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ, υποςτθρίηουν άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτθν
εκπαίδευςθ και να ενςωματωκοφν καλφτερα ςτθν κοινωνία και βοθκοφν τουσ εκελοντζσ να
αποκτιςουν γνϊςεισ, να βοθκιςουν τθν κοινότθτα και να αποκτιςουν νζεσ δεξιότθτεσ. Εμπνζουν
τθν ενεργό ευρωπαϊκι ικαγζνεια, τθν αλλθλεγγφθ και τθν ανεκτικότθτα μεταξφ των Ευρωπαίων,
μζςω: Νεανικϊν Ανταλλαγϊν και Εκπαιδευτικϊν Μακθμάτων, Ευρωπαϊκοφ ϊματοσ Αλλθλεγγφθσ
(Αποςτολι, Φιλοξενία και υντονιςμόσ), τρατθγικζσ υνεργαςίεσ Erasmus+, Προγράμματα για
πρακτικι μάκθςθ ενθλίκων, εκνικζσ και τοπικζσ εκδθλϊςεισ και πρωτοβουλίεσ. Ο οργανιςμόσ ζχει
ςυμμετάςχει ωσ οργανιςμόσ φιλοξενίασ ςε πάνω από 40 προγράμματα και ωσ οργανιςμόσ
αποςτολισ ςε πάνω από 300. Θ ςυνζντευξθ πραγματοποιικθκε διαδικτυακά μζςω MS TEAMS ςτισ
9 Απριλίου 2021 με ζνα από τα 4 ιδρυτικά μζλθ του οργανιςμοφ. Για λόγουσ προςταςίασ
προςωπικϊν δεδομζνων, ο οργανιςμόσ κα αναφζρεται ςτο εξισ ωσ "Οργανιςμόσ 3" ςτθν ανάλυςθ.
-

ΠΡΛΝ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -

Ο Οργανιςμόσ 3 ςυμμετζχει κυρίωσ ςε ζργα κινθτικότθτασ ωσ οργανιςμόσ αποςτολισ. ίγουρα,
υπάρχει πλιρθσ διαφάνεια ςτθ διαδικαςία επιλογισ, ο κακζνασ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτα
κριτιρια, υπάρχει ζνα ξεχωριςτό πεδίο ςτθν εφαρμογι που ςυμπλθρϊνει το οποίο ςτθν ουςία λζει
ποια είναι τα κίνθτρά του, κάτι ςαν ςυνοδευτικι επιςτολι. Ο Οργανιςμόσ 3 λαμβάνει όλεσ τισ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ. Όταν υπάρχει μια ανοιχτι πρόςκλθςθ για
κάποια κινθτικότθτα, υπάρχει ζνα ξεχωριςτό πεδίο για τουσ ςυμμετζχοντεσ να περιγράψουν τισ
ανάγκεσ τουσ και γιατί ςυμμετζχουν ςε αυτό και αν καλφπτει το ζργο που κα ςυμμετάςχουν τισ
ανάγκεσ τουσ. Δθμιουργοφμε ακριβϊσ αυτόν τον χϊρο. Επιπλζον, ο Οργανιςμόσ 3 λαμβάνει
χρθματοδότθςθ από το πρόγραμμα Erasmus KA1 και φροντίηει πάντα να καλφπτεται τόςο ωσ
αποςτολζασ όςο και ωσ οργανιςμόσ φιλοξενίασ από το ποςό που παρζχεται. Όπου δεν φτάνει θ
χρθματοδότθςθ, κα προςπακιςουν να τθν καλφψουν, αλλά μζχρι τϊρα, όλα αυτά τα χρόνια αυτι
θ ανάγκθ δεν προζκυψε ποτζ. Ζνα άλλο κρίςιμο μζροσ είναι ότι φροντίηουν πάντα να ζχουν ενεργό
ρόλο ςτο πρόγραμμα. Ο Οργανιςμόσ 3 διακζτει ζνα πανευρωπαϊκό δίκτυο ςυνεργατϊν, περίπου
90 εταίρουσ.
Σο πρόγραμμα οργανϊνεται και υποβάλλεται από κοινοφ. Όταν ςυμμετζχει ωσ οργανιςμόσ
φιλοξενίασ, ξεκινοφν μια διαδικαςία, μια ςφντομθ ιδζα και αργότερα όταν υποβάλλουν τθν αίτθςθ,
όλοι ζχουν τθν πλιρθ περιγραφι ςχετικά με τουσ τομείσ των ςυμμετεχόντων, τισ δραςτθριότθτεσ,
τθ διαμονι, το φαγθτό κ.λπ. Όταν ςυμμετζχουν ωσ οργανιςμόσ αποςτολισ, ηθτοφν αμζςωσ να
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ζχουν το πακζτο πλθροφοριϊν για να ξεκινιςει θ προετοιμαςία. Προκειμζνου να προετοιμαςτοφν
πλιρωσ οι ςυμμετζχοντεσ, ο Οργανιςμόσ 3 προτιμά ςυνικωσ τισ προςωπικζσ ςυναντιςεισ όπου
ςυηθτοφν τα πάντα ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ των ζργων, τουσ κινδφνουσ που ενδζχεται να
προκφψουν, τθν κατάλλθλθ ςυμπεριφορά, πάντα ςτο πλαίςιο τθσ καλισ πίςτθσ ςε κάκε ζργο ςτο
οποίο ςυμμετζχουν.
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Διαφορετικά, εάν οριςμζνα άτομα δεν μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ προςωπικζσ ςυναντιςεισ,
κανονίηουν διαδικτυακζσ ςυναντιςεισ. Όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, δεν
απαιτείται προπαραςκευαςτικι κατάρτιςθ. Ενθμερϊνουν ςυνεχϊσ τισ εκπαιδεφςεισ του
οργανιςμοφ και τουσ κεματικοφσ τομείσ ςτουσ οποίουσ αςχολοφνται. Εκτόσ από τα 4 ιδρυτικά μζλθ
του οργανιςμοφ, ζχουν επίςθσ ζναν πυρινα, μια ομάδα υποςτιριξθσ, αποτελοφμενθ από 20
άτομα, τα οποία με ςυνεχι εκπαίδευςθ ενθμερϊνονται για όλα όςα ζχουν να κάνουν με τισ
διαδικαςίεσ και τισ απαιτιςεισ. Είναι πάντα ενθμερωμζνα. Ο Οργανιςμόσ 3, μζςα ςτα χρόνια τθσ
ενεργοποίθςισ του, διακζτει ζνα αξιόπιςτο και αςφαλζσ δίκτυο ςυνεργατϊν. Είναι πεπειςμζνοι ότι
οι ςυνεργάτεσ τουσ παρζχουν όλα αυτά τα αιτιματα ανά πάςα ςτιγμι για να εξαςφαλίςουν τθ
ςωςτι υποδοχι των ςυμμετεχόντων. Κάκε οργανιςμόσ που δεν πλθροί τισ απαιτιςεισ του, θ
ςυνεργαςία απλά τερματίηεται. Όςον αφορά τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, διεξάγονται
λεπτομερείσ και πρόςκετεσ ςυναντιςεισ.
Οι ςυνεργάτεσ τουσ εντόσ του οργανιςμοφ ςυνεργάηονται με άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, ϊςτε να
γνωρίηουν ακριβϊσ τισ ανάγκεσ τουσ. Όςον αφορά τθ διαχείριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων, όλοι
οι ςυμμετζχοντεσ υπογράφουν ςυμμόρφωςθ με τον GDPR. Όταν ο Οργανιςμόσ 3 είναι ο
οργανιςμόσ φιλοξενίασ υπάρχει ςυνεχισ υποςτιριξθ από τθν ομάδα και τθν ομάδα υποςτιριξθσ
και πότε ο οργανιςμόσ αποςτολισ φροντίηει πάντα να διευκολφνει τθ διαδικαςία. Οι ευκφνεσ
κατανζμονται ςαφϊσ ςε κάκε άτομο που είναι υπεφκυνο για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ
κινθτικότθτασ, ϊςτε να αποφευχκοφν διαδικαςτικά προβλιματα και να διευκολυνκεί ο φόρτοσ
εργαςίασ. Για παράδειγμα, θ οικονομικι διαχείριςθ, θ υποςτιριξθ των ςυμμετεχόντων, αν και όλοι
γνωρίηουν όλουσ τουσ τομείσ, οι ευκφνεσ κατανζμονται ςαφϊσ.
Όςον αφορά το ςχζδιο δράςθσ για τθν κρίςθ, ο Οργανιςμόσ 3 το ζχει αναπτφξει μζςω των
ςεμιναρίων που διοργανϊνουν. Πραγματοποιοφν εξειδικευμζνα ςεμινάρια διαχείριςθσ κρίςεων.
Σο χζδιο Διαχείριςθσ Κρίςεων περιλαμβάνει όλα τα βιματα και τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να
ακολουκθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν κρίςεων. Επιπλζον, ο Οργανιςμόσ 3 υπογράφει
υποχρεωτικζσ γραπτζσ ςυμφωνίεσ με όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ (εταίρουσ και ςυμμετζχοντεσ)
όπου αναλφονται οι ςτόχοι, οι διαδικαςίεσ και οι ςυνκικεσ. Ο Οργανιςμόσ 3 ζχει ετοιμάςει ζνα
εγχειρίδιο που αναφζρει ρθτά τισ ευκφνεσ, τθ ςυμπεριφορά, τα δικαιϊματα κ.λπ. το οποίο
διαβάηουν λεπτομερϊσ και υπογράφουν. Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι, ωσ απαράδεκτθ
ςυμπεριφορά, ο Οργανιςμόσ 3 ςυμπεριλαμβάνει διακρίςεισ, ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ και
ςχόλια, αποκλειςμό λόγω φυλετικϊν, κρθςκευτικϊν, ςεξουαλικϊν διακρίςεων. Θ αςφάλεια είναι
το πιο κρίςιμο ςθμείο για τθν κινθτικότθτα, ειδικά όταν ο ςυμμετζχων είναι ανιλικοσ. Για το λόγο
αυτό, ο οργανιςμόσ φροντίηει πάντα οι δθλϊςεισ GDPR να υπογράφονται από τα ενδιαφερόμενα
μζρθ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. Ο Οργανιςμόσ 3 χρθςιμοποιεί πρωτόκολλα ζκτακτθσ
ανάγκθσ που ζχουν δθμιουργθκεί ςφμφωνα με όςα αναφζρει ο οδθγόσ προγράμματοσ αλλά και
ςφμφωνα με πλθροφορίεσ που ζχουν αντλιςει από τα ςεμινάρια που παρακολουκοφν με ομάδεσ
διάςωςθσ / πολιτικισ προςταςίασ. Πριν από τθν κινθτικότθτα, ο Οργανιςμόσ 3 διαςφαλίηει ότι όλοι
οι ςυμμετζχοντεσ είναι αςφαλιςμζνοι με ευρωπαϊκι αςφάλιςθ, θ οποία τουσ καλφπτει για όλθ τθ
διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ. Επίςθσ, προβλζπεται και ςτθ ςυμφωνία που υπογράφουν με τουσ
ςυμμετζχοντεσ. Ο Οργανιςμόσ 3, επίςθσ, δθλϊνει ότι οι απαιτιςεισ για μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ
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προςαρμόηονται πάντα ςε κάκε πρόγραμμα κινθτικότθτασ. Εξαςφαλίηει ότι το πρόγραμμα ζχει
ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε κανείσ ςυμμετζχοντασ να μθν βρεκεί ςε δφςκολθ κζςθ και όλοι ςυμμετζχουν
με τθν πιο ευχάριςτθ διάκεςθ.
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-

ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -

Ο Οργανιςμόσ 3, διλωςε ότι κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ υπάρχουν πάντα πλθροφορίεσ
για οτιδιποτε προκφπτει και για να εκφράςουν ότι τουσ απαςχολεί (φόβοι και προςδοκίεσ). Όταν ο
Οργανιςμόσ 3 ςυμμετζχει ωσ οργανιςμόσ φιλοξενίασ προτιμά τθν επικοινωνία πρόςωπο με
πρόςωπο, διαφορετικά διατθροφν ςυνεχι επικοινωνία μζςω των κοινωνικϊν μζςων ενθμζρωςθσ.
Ο Οργανιςμόσ 3 μεταφζρει ό, τι εξοπλιςμό ζχει εκεί όπου πραγματοποιείται θ δραςτθριότθτα. Ο
εξοπλιςμόσ μπορεί να είναι φορθτοί υπολογιςτζσ, κάμερεσ, χαρτικά, μαρκαδόροι, προβολείσ και
γενικά όλα όςα κα χρειαςτοφν οι νζοι για να λειτουργιςουν ςτο πλαίςιο τθσ μθ τυπικισ
εκπαίδευςθσ. Θ απόςταςθ μεταξφ του καταλφματοσ και του χϊρου εργαςίασ είναι πάντα μικρι.
Επιπλζον, τισ περιςςότερεσ φορζσ ο οργανιςμόσ φιλοξενίασ προςζχει πάντα ϊςτε να προςφζρει
λφςεισ για να τουσ διευκολφνει όλουσ. Τπάρχει μια ςυνεχισ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κατά τθ
διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ. Ο Οργανιςμόσ 3 δίνει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ζνα ερωτθματολόγιο όπου
τουσ ηθτάμε να τουσ πουν τα κετικά και τα αρνθτικά, οπότε με αυτά τα ερωτθματολόγια λαμβάνει
ικανοποιθτικά ςχόλια τα οποία πάντα προςαρμόηει και βελτιϊνει τισ διαδικαςίεσ. Επιπλζον, μζςω
τθσ εμπειρίασ του Οργανιςμοφ 3 όλα αυτά τα χρόνια, δεν προζκυψε θ ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ
οποιουδιποτε περιςτατικοφ φόβου ι αναςφάλειασ. Μζςα από τθ διαδικαςία που
προαναφζρκθκε, ο υπεφκυνοσ προςπακεί να προετοιμάςει τζλεια τουσ ςυμμετζχοντεσ ϊςτε να
μθν υπάρχει περικϊριο αναςφάλειασ. Θ χαρά και ο ενκουςιαςμόσ βρίςκονται πάνω από όλα ςτθν
κινθτικότθτα των νζων.
-

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ-

Ο Οργανιςμόσ 3 ίδρυςε μια τοπικι ομάδα παιδιϊν που ςυμμετείχαν ςτθν κινθτικότθτα και μζςω
αυτισ, με προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ λαμβάνουμε νζεσ ιδζεσ και διαμορφϊνει ςωςτά
παλαιότερεσ ιδζεσ και διαδικαςίεσ. Είναι μια διαδικαςία ςυνεχοφσ αξιολόγθςθσ. Μετά τθν
κινθτικότθτα, οργανϊνονται διαδικτυακζσ ςυνεντεφξεισ με τουσ ςυμμετζχοντεσ. Εκεί, αναλφονται
όλεσ οι πτυχζσ του προγράμματοσ. Σζλοσ, ο οργανιςμόσ διαδίδει τα επιτεφγματα του ζργου ςτα
κοινωνικά μζςα και το πανευρωπαϊκό δίκτυο μζςω ενθμερωτικϊν δελτίων και ςχετικϊν
αναρτιςεων.
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Βέλτιςτεσ Πρακτικέσ ςτην Ιςπανία
Ο οργανιςμόσ Magenta πραγματοποίθςε ςυνεντεφξεισ με εκπροςϊπουσ τριϊν διαφορετικϊν
οργανιςμϊν ςτθν Λςπανία που εργάηονται ςτον τομζα τθσ κινθτικότθτασ με ανιλικουσ μακθτζσ και
ςτθν επόμενθ ενότθτα περιγράφουμε τα προφίλ τουσ και τα αποτελζςματα που προζκυψαν από
αυτιν τθν ζρευνα.
Οργανιςμόσ 1.
Θ Mar Violeta είναι μια οργάνωςθ που εργάηεται ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. Βρίςκεται ςτο Gijón, μια
παράκτια πόλθ ςτο Πριγκιπάτο τθσ Αςτοφριασ (Λςπανία).
το Mar Violeta ειδικεφονται ςε διάφορουσ τομείσ που ςχετίηονται με τθν κοινωνικι ζνταξθ. το πλαίςιο αυτό
πραγματοποιοφν διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ (ζργα κινθτικότθτασ, μακιματα, εργαςτιρια, ςυνζδρια) και
ευρωπαϊκά ζργα (Erasmus +) προκειμζνου να προωκιςουν τθν κοινωνικι ζνταξθ των ατόμων που
κινδυνεφουν να αποκλειςτοφν.
Μερικοί από τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ ειδικεφεται αυτι θ ζνωςθ είναι: θ προοπτικι του φφλου και θ
αποτελεςματικι ιςότθτα μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν, θ νεολαία (μζςω προγραμμάτων αναψυχισ,
περιβάλλοντοσ και υγείασ, μεταξφ άλλων) και θ κοινωνικι ζνταξθ. Ωςτόςο, θ ομάδα τουσ αναπτφςςει επίςθσ
δραςτθριότθτεσ που απευκφνονται ςτουσ θλικιωμζνουσ, τθν πρόλθψθ τθσ χριςθσ ναρκωτικϊν και
δραςτθριότθτεσ για τθν υγεία και τθ διατροφι, κακϊσ και εκείνεσ που ςχεδιάηονται για παρζμβαςθ μεταξφ
μειονοτικϊν ομάδων, μεταξφ άλλων.
Θμερομθνία: 22 Φεβρουαρίου 2021
υνζντευξθ με: Julia Fernández Valdés - Σεχνικόσ
ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ:

-

ΠΡΛΝ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ Θ Mar Violeta δεν επιλζγει τουσ ςυμμετζχοντεσ που πρόκειται να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία
τθσ κινθτικότθτασ. Είναι απλϊσ ζνασ ςφνδεςμοσ ςτθ διαδικαςία τθσ κινθτικότθτασ. Ο ρόλοσ τουσ
ξεκινά τθ ςτιγμι που οι φοιτθτζσ χρειάηονται κάποιον να τουσ βρει μια εταιρεία για να κάνουν τθν
πρακτικι τουσ, κακϊσ και ζνα δάςκαλο που κα παρακολουκεί τθ διαμονι τουσ. Οι μακθτζσ ζχουν
ιδθ επιλεγεί από τα εκπαιδευτικά τουσ κζντρα, κακϊσ και κάκε άλλθ διαδικαςία που πρζπει να
προετοιμαςτεί πριν από τθν κινθτικότθτα.
Όςον αφορά τθ ςυλλογι των αναγκϊν των ςυμμετεχόντων, θ Mar Violeta ςτζλνει ςυνικωσ
ερωτθματολόγια ςτα εκπαιδευτικά κζντρα για να κακορίςουν τα προφίλ των μακθτϊν. Επίςθσ,
πραγματοποιοφνται ςυνεντεφξεισ μαηί τουσ, βοθκϊντασ ζτςι να αναλυκοφν οι ανάγκεσ και τα
ενδιαφζροντά τουσ. τθ ςυνζχεια, οι οργανιςμοί φιλοξενίασ παίρνουν το πρόγραμμα και το
βιογραφικό ςθμείωμα των υποψιφιων ςυμμετεχόντων προκειμζνου να ελζγξουν ότι τα προφίλ
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τουσ είναι κατάλλθλα για τισ ανάγκεσ και τισ προτιμιςεισ τθσ Εταιρείασ. Σο πρόγραμμα
αναπτφςςεται από τον ςυντονιςτι και το τεχνικό προςωπικό.
The participants are prepared appropriately before departure, as meetings are organised to provide
them with documents with lists of things and legal requirements they may need when arriving to the
host company. They are also explained the importance of being open minded and make the most out
of the experience. Regarding the preparation of all the team members in Mar Violeta, all staff has
previous training on the matter to work on mobility projects. To ensure that the host organisations
are also prepared for hosting the students, Mar Violeta sends them a written report of participants’
profiles interests and specific needs, so they can see if that fits them or not. Οι ςυμμετζχοντεσ
προετοιμάηονται κατάλλθλα πριν από τθν αναχϊρθςθ, κακϊσ οργανϊνονται ςυναντιςεισ για να
τουσ παρζχουν ζγγραφα με λίςτεσ πραγμάτων και νομικζσ απαιτιςεισ που μπορεί να χρειαςτοφν
κατά τθν άφιξι τουσ ςτον οργανιςμό φιλοξενίασ. Σουσ εξθγείται επίςθσ θ ςθμαςία του να είςαι
ανοιχτόμυαλοσ και να αξιοποιείσ ςτο ζπακρο τθν εμπειρία. Όςον αφορά τθν προετοιμαςία όλων
των μελϊν τθσ ομάδασ ςτθ Mar Violeta, όλο το προςωπικό ζχει εκπαιδευτεί ϊςτε για να εργαςτεί
ςε ζργα κινθτικότθτασ. Για να διαςφαλίςει ότι οι οργανιςμοί φιλοξενίασ είναι επίςθσ
προετοιμαςμζνοι για τθ φιλοξενία των μακθτϊν, θ Mar Violeta τουσ ςτζλνει μια γραπτι αναφορά
για τα ενδιαφζροντα και τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ των προφίλ των ςυμμετεχόντων, ϊςτε να
μποροφν να δουν αν τουσ ταιριάηει ι όχι.
τθν ερϊτθςθ ποια κανάλια επικοινωνίασ χρθςιμοποιοφν για τθν παρακολοφκθςθ
δραςτθριοτιτων, θ Mar Violeta διατθρεί επαφι με τουσ ςυμμετζχοντεσ μζςω email, τθλεφωνικϊν
κλιςεων και μθνυμάτων, κακϊσ και διαδικτυακϊν ςυναντιςεων. Για να προςτατεφςουν τθν
προςταςία των δεδομζνων και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και να μποροφν να δθμοςιεφουν ςτα
κοινωνικά μζςα ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν κινθτικότθτα, οι ςυμμετζχοντεσ υπογράφουν ζνα
ζγγραφο για τθ μεταφορά δεδομζνων και εικόνασ.
Όςον αφορά τισ ευκφνεσ για όλεσ τισ πτυχζσ του προγράμματοσ, αυτζσ κατανζμονται ςαφϊσ ςε
ονόματα προςϊπων, τα οποία ζχουν τθν απαραίτθτθ ικανότθτα (γνϊςθ, εξουςία, διακεςιμότθτα,
μζςα) για να αντιμετωπίςουν κζματα που προκφπτουν εντόσ τθσ ςφαίρασ των αρμοδιοτιτων τουσ.
Θ Mar Violeta δεν ζχει ακριβϊσ ςχζδιο δράςθσ για τθν κρίςθ, αλλά, εκτόσ από το προςωπικό,
υπάρχει ςυντονιςμόσ μεταξφ τθσ ομάδασ με ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων και αρκετι
εμπειρία για να κακοδθγιςει τουσ μακθτζσ ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ. Για τισ υπόλοιπεσ
ευκφνεσ που ζχουν οι κφριοι εταίροι, κακορίηονται ςτισ γραπτζσ ςυμφωνίεσ που αποςτζλλονται
προθγουμζνωσ ςτθν κινθτικότθτα, οι οποίεσ κακορίηουν επίςθσ το χρονοδιάγραμμα, τα
παραδοτζα, τον φόρτο εργαςίασ, τισ οικονομικζσ ρυκμίςεισ και οφτω κακεξισ. Θ Mar Violeta ζχει
ςυμφωνίεσ με όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ (πάροχοι χρθματοδότθςθσ, υπεργολάβοι, οικογζνειεσ
φιλοξενίασ, πάροχοι καταλυμάτων κ.λπ.).
Τπάρχουν επίςθσ γραπτζσ ςυμφωνίεσ με τουσ μακθτζσ. Σα κατοχυρωμζνα δικαιϊματα και οι
ευκφνεσ που ζχουν αντικατοπτρίηονται ςε αυτά τα ζγγραφα κακϊσ και οι κανόνεσ ςυμπεριφοράσ
που πρζπει να ακολουκοφν. Σα ζγγραφα δίνονται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ πριν από τθν αναχϊρθςι
τουσ και κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ που πραγματοποιείται μετά τθν άφιξι τουσ, κακϊσ πρζπει να
κατανοιςουν ποια κα κεωρθκεί ωσ μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά (δθλαδι, αςζβεια και ζλλειψθ
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εκπαίδευςθσ, βανδαλιςμόσ υλικϊν και/ι επίπλων, κακι χριςθ των εγκαταςτάςεων, κλοπι, βίαιθ
ςυμπεριφορά, μθ ςυμμετοχι ςτισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ, χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν και
κατανάλωςθ αλκοόλ κ.α). Είναι επίςθσ υποχρεωτικό οι ανιλικοι που ςυμμετζχουν ςτθν
κινθτικότθτα να ζχουν υπογεγραμμζνθ άδεια από τουσ γονείσ τουσ/κθδεμόνεσ για να ςυμμετζχουν
ςτθ δραςτθριότθτα.

Θ Mar Violeta δεν διακζτει λίςτα ελζγχου «εκτίμθςθσ κινδφνου», αλλά διαςφαλίηει ότι όλοι
καλφπτονται από άποψθ αςφάλιςθσ για τθν κινθτικότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ςυμμετεχόντων και των μελϊν τθσ ομάδασ.
Διατίκεται επαρκισ υποςτιριξθ ςτο περιβάλλον φιλοξενίασ, κακϊσ οι μακθτζσ ζχουν πάντα ζναν
ειδικό εκπαιδευτι εντόσ τθσ εταιρείασ φιλοξενίασ. Αυτόσ είναι ζνασ τρόποσ κάλυψθσ των ειδικϊν
αναγκϊν που μπορεί να ζχουν οριςμζνοι ςυμμετζχοντεσ, κακϊσ και θ εξαςφάλιςθ καλισ
παρακολοφκθςθσ και κακοδιγθςθσ των μακθτϊν, κακϊσ και θ προετοιμαςία και θ εμπειρία ενόσ
ενιλικα με τουσ ανθλίκουσ που ενδζχεται να ςυμμετζχουν ςτθν κινθτικότθτα. Τπάρχει πάντα ζνασ
δάςκαλοσ που ςυνοδεφει τθν ομάδα ςε κάκε δραςτθριότθτα. Θ Mar Violeta αναηθτά ειδικό με
προθγοφμενθ εμπειρία εργαςίασ με παιδιά και νζουσ (ςτθν περίπτωςθ που ςυμμετζχουν
ανιλικοι). Οι εκπαιδευτζσ υποςτθρίηουν τουσ μακθτζσ να ρωτοφν για τισ εμπειρίεσ τουσ και να
ενεργοφν, όταν είναι απαραίτθτο, ωσ διαμεςολαβθτζσ μεταξφ των ίδιων των μακθτϊν και των
εταιρειϊν φιλοξενίασ.

Όταν ρωτικθκε για τθ χριςθ ενόσ πακζτου καλωςορίςματοσ για επιλεγμζνουσ μακθτζσ
προκειμζνου να τουσ κακθςυχάςει και να αυξιςει τισ κετικζσ προςδοκίεσ για τθ διαμονι ςτο
εξωτερικό, θ Mar Violeta εξθγεί ότι μια προθγοφμενθ ςυνάντθςθ πραγματοποιείται μόλισ οι
ςυμμετζχοντεσ φτάςουν ςτουσ προοριςμοφσ τουσ, όπου τουσ εξθγοφνται ποιεσ από τισ
δραςτθριότθτεσ που κάνουν πρόκειται να αναπτυχκοφν και τουσ δίνονται πλθροφορίεσ για μζρθ
που μποροφν να επιςκεφτοφν ςτθν πόλθ. Επίςθσ, παρουςιάηονται ςτον κακθγθτι τθσ ομάδασ και
ςτα άτομα που πρόκειται να ςυμμετάςχουν ςτθν κινθτικότθτα..

-

ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ Θ Mar Violeta ζχει δθμιουργιςει διαδικαςίεσ όπου οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να εκφράςουν
οποιαδιποτε ανθςυχία τουσ, κακϊσ οργανϊνουν ςυναντιςεισ που ζχουν προγραμματιςτεί εκ των
προτζρων, ατομικά και εντόσ τθσ ομάδασ. Για τθ διατιρθςθ τθσ άπταιςτθσ επικοινωνίασ με τουσ
ενδιαφερόμενουσ φορείσ, το θλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι το μζςο που χρθςιμοποιοφν.
Όςον αφορά τα υλικά και τον απαραίτθτο εξοπλιςμό, θ Mar Violeta ζχει προετοιμάςει τα πάντα για
τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και οι ςυντονιςτζσ είναι εξοικειωμζνοι με τθ δυναμικι και τα υλικά
που παρζχονται. Θ διαμονι των ςυμμετεχόντων είναι επίςθσ ςφμφωνθ με τισ ανάγκεσ και τουσ
ςτόχουσ τουσ και ο οργανιςμόσ εςτιάηει ςτθν εφκολθ και γριγορθ μετακίνθςθ ςτουσ χϊρουσ
εργαςίασ. Ο υπεφκυνοσ για αυτό είναι πάντα ο δάςκαλοσ που ορίηεται από τον ςφλλογο.
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Τπάρχουν επίςθσ μθχανιςμοί ανατροφοδότθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ, οπότε οι μζκοδοι
τθσ Mar Violeta προςαρμόηονται πάντα ςε κάκε ομάδα. Κακθγθτζσ κακϊσ και μακθτζσ βρίςκονται
ςε ςυνεχι εκμάκθςθ ςε αυτζσ τισ εμπειρίεσ και το κακοριςμζνο τεχνικό προςωπικό είναι πάντα
διακζςιμο για τουσ μακθτζσ και πάντα προςπακεί να λφςει τυχόν ηθτιματα ι αμφιβολίεσ που
μπορεί να προκφψουν

-

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ Όςον αφορά τθν αξιολόγθςθ τθσ παραμονισ των ςυμμετεχόντων ςτο τζλοσ τθσ διαμονισ,
υπάρχουν δφο διαφορετικζσ αξιολογιςεισ. Σο ζνα πραγματοποιείται από τθν εταιρεία φιλοξενίασ
και ζνα άλλο παρζχεται από τον οργανιςμό. Θ Mar Violeta φροντίηει να ζχουν όλεσ τισ μαρτυρίεσ
των ςυμμετεχόντων τουσ προκειμζνου να εφαρμόςουν περαιτζρω αλλαγζσ και να γνωρίςουν τισ
απόψεισ των μακθτϊν τουσ. Ο οργανιςμόσ δθμιουργεί ζναν αςφαλι χϊρο για ζναν δομθμζνο
προβλθματιςμό ςχετικά με τθν εμπειρία κακϊσ τα ςχόλια ςυγκεντρϊνονται μζςω διαφορετικϊν
ςυναντιςεων και γραπτϊν εγγράφων ςτα οποία θ Mar Violeta τουσ ενκαρρφνει να εκφράςουν τθ
γνϊμθ τουσ και να αναλφςουν διεξοδικά τισ εμπειρίεσ τουσ. Ο προβλθματιςμόσ είναι δομθμζνοσ
ςυλλογικά ωσ εταιρικι ςχζςθ, οπότε θ ζνωςθ διαςφαλίηει ότι οι εταίροι ζχουν ςαφείσ ςτόχουσ.
Σα εργαλεία και οι διαδικαςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν υποςτιριξθ τθσ ανατροφοδότθςθσ
είναι τα ζγγραφα αξιολόγθςθσ, που αναπτφςςονται τόςο ατομικά όςο και ςυλλογικά, κακϊσ και
ςυναντιςεισ που πραγματοποιοφνται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ. Όταν ρωτικθκαν για
οποιαδιποτε βοικεια μπορεί να χρειαςτεί για να επανενταχκοφν οι ςυμμετζχοντεσ μετά τθν
παραμονι τουσ ςτο εξωτερικό, θ Mar Violeta απάντθςε ότι δεν το παρζχουν, κακϊσ δεν χρειάηεται.

Οργανιςμόσ 2.
. Θ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο είναι δθμόςιοσ φορζασ που προςφζρει εξειδικευμζνθ
εκπαίδευςθ ΕΕΚ ςτισ Σζχνεσ, όπωσ γραφιςτικι, εικονογράφθςθ, φωτογραφία, εςωτερικι
διακόςμθςθ, εκδοτικι ςχεδίαςθ και γλυπτικι. Σο κζντρο βρίςκεται ςτο Οβιζδο, Αςτοφρια,
ενςωματωμζνο ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ του El Cristo, μια περιοχι αφιερωμζνθ ςτισ
πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ με κτίρια πολυεπιςτθμονικϊν τομζων και πολλζσ δυνατότθτεσ για
φοιτθτζσ.
Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο είναι να προωκιςει τθν προςωπικι και
επαγγελματικι ανάπτυξθ ενιςχφοντασ τισ ατομικζσ ικανότθτεσ και ςτάςεισ μζςα ςτον καλλιτεχνικό
κόςμο. Θ ςχολι χαρακτθρίηεται από τθ διοργάνωςθ και τθν προϊκθςθ πολλϊν καλλιτεχνικϊν
εκδθλϊςεων, λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ τα οφζλθ των μακθτϊν τθσ.
Θ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο κεωρεί ότι θ ςυμμετοχι ςτα προγράμματα Erasmus+ μπορεί να
διευκολφνει τθ διεκνοποίθςθ των μακθτϊν τθσ και τθν προϊκθςθ τθσ τζχνθσ ωσ κακολικι γλϊςςα.
Ο κφριοσ ςτόχοσ του ςχολείου όςον αφορά τθ ςυμμετοχι ςε αυτό το πρόγραμμα είναι να
προωκιςει τθν προςωπικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν του δθμιουργϊντασ ζνα
παγκόςμιο όραμα

69

Θμερομθνία: 5 Μαρτίου 2021
υνζντευξθ με: Alejandra Alonso Rodrigo - ςυντονίςτρια τθσ κινθτικότθτασ Erasmus+ ςτθ χολι
Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο
: ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ:
- ΠΡΛΝ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ Θ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο επικεντρϊνει το πρόγραμμα κινθτικότθτάσ τθσ ςτουσ δικοφσ τθσ
μακθτζσ, επομζνωσ αποτελεί το εκπαιδευτικό κζντρο προζλευςθσ τθσ κινθτικότθτασ των μακθτϊν
τθσ. Για τθν ανάπτυξθ τθσ κινθτικότθτασ, ζχει μια διαδικαςία επιλογισ που αποτελείται από
τζςςερα βιματα. Πρϊτον, οι μακθτζσ που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτθν κινθτικότθτα
πρζπει να κάνουν ζνα τεςτ γλϊςςασ, ϊςτε να γνωρίηουν εάν κα είναι ςε κζςθ να επικοινωνοφν
αποτελεςματικά. Δεφτερον, ο ςυντονιςτισ κινθτικότθτασ κα ηθτιςει τον μζςο όρο των βακμϊν
τουσ για να καταρτίςει μια λίςτα με ποςοςτό από το υψθλότερο ςτο χαμθλότερο. Σο τρίτο βιμα
είναι μια προςωπικι ςυνζντευξθ με τουσ υποψθφίουσ, μετά τθν οποία κα κλθκοφν να
παρουςιάςουν ςυνοδευτικι επιςτολι και χαρτοφυλάκιο. Με αυτά τα τζςςερα βιματα, το τμιμα
κινθτικότθτασ κα δθμιουργιςει μια λίςτα, από τουσ χαμθλότερουσ ζωσ τουσ υψθλότερουσ
βακμοφσ και οι μακθτζσ με τουσ υψθλότερουσ κα επιλζξουν πρϊτοι τον προοριςμό τουσ.
Όςον αφορά τθ ςυλλογι των αναγκϊν των ςυμμετεχόντων, θ ςχολι χωρίηει τουσ μακθτζσ τθσ
ανάλογα με τουσ τομείσ εξειδίκευςισ τουσ, για να διευκολφνει τθν εφρεςθ χϊρου για να κάνουν
τθν κινθτικότθτα. Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι όλεσ οι ανάγκεσ των μακθτϊν κα καλυφκοφν
κατά τθ διάρκειά του, το κζντρο κα διοργανϊςει διαδικτυακζσ ςυνεντεφξεισ μεταξφ των μακθτϊν
και των οργανιςμϊν φιλοξενίασ τουσ, ϊςτε να γνωριςτοφν μεταξφ τουσ πριν από τθ δραςτθριότθτα
και να γνωρίςουν τι να περιμζνουν ο ζνασ από τον άλλον.
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Όςον αφορά τθν προετοιμαςία των ςυμμετεχόντων για τθν κινθτικότθτα, θ χολι Καλϊν Σεχνϊν
του Οβιζδο ωσ εκπαιδευτικό κζντρο προζλευςθσ, επιλζγει τουσ μακθτζσ τθσ ςφμφωνα με μια
κλίμακα προχποκζςεων για να διαςφαλίςει ότι είναι προετοιμαςμζνοι. τθ ςυνζχεια, τουσ δίνουν
ζνα ζγγραφο που ςυνοψίηει τθ δραςτθριότθτα και τθ δομι του οργανιςμοφ φιλοξενίασ, κακϊσ και
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαμονι και τθ μεταφορά.
το ερϊτθμα αν οι υπεφκυνοι είναι προετοιμαςμζνοι ι όχι για τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται
και πϊσ να τισ εφαρμόςουν, ο ςυνεντευξιαηόμενοσ εξιγθςε ότι όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζχουν
αρκετι εμπειρία και προετοιμαςία ςχετικά με τθ μζκοδο και τθν τεχνογνωςία που απαιτείται για
τθν ανάπτυξθ μιασ επιτυχθμζνθσ εμπειρίασ.
Σα κανάλια επικοινωνίασ που χρθςιμοποιοφνται από τθ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο δεν
περιλαμβάνουν προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ με τουσ μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ
κινθτικότθτασ, αλλά διατθροφν μια ρευςτι επαφι μζςω τθλεφωνικϊν κλιςεων, μθνυμάτων
WhatsApp και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

Όταν ερωτικθκαν ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων/ κοινι χριςθ πλθροφοριϊν/ διαφφλαξθ
διαδικτυακϊν και κοινωνικϊν μζςων, οι ςυμμετζχοντεσ υπογράφουν μια φόρμα ςυγκατάκεςθσ
που παρζχει ςτο κζντρο τθν άδεια χριςθσ τθσ εικόνασ των μακθτϊν ςτα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ, κακϊσ και άδεια επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν τουσ για οργανωτικοφσ ςκοποφσ.
Όλεσ οι ευκφνεσ για όλα τα ςτάδια του προγράμματοσ κατανζμονται με ςαφινεια ςτα αντίςτοιχα
άτομα και αναφζρονται ςε κάκε ζγγραφο που μοιράηεται με κάκε μζροσ που εμπλζκεται.
Σα υπεφκυνα άτομα ςε κάκε οργανιςμό ζχουν όλεσ τισ ικανότθτεσ ϊςτε να αντιμετωπίηουν τυχόν
ηθτιματα που μπορεί να προκφψουν. Θ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο ηθτά πλθροφορίεσ
επικοινωνίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ του μακθτι και ο δάςκαλοσ κα τουσ παρζχει ζναν αρικμό
τθλεφϊνου επικοινωνίασ. ε περίπτωςθ που προκφψει ςφγκρουςθ ι οι μακθτζσ αντιμετωπίςουν
οποιοδιποτε άλλο πρόβλθμα, ο δάςκαλοσ κα ζρκει ςε επαφι τόςο με επαφζσ ζκτακτθσ ανάγκθσ
όςο και με νομικζσ αρχζσ, ςε περίπτωςθ που είναι απαραίτθτο.

Όςον αφορά τισ ςυμφωνίεσ με όλουσ τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (δθλαδι, τουσ παρόχουσ
χρθματοδότθςθσ, τουσ υπεργολάβουσ, τισ οικογζνειεσ φιλοξενίασ...), το κζντρο κα είναι υπεφκυνο
για τθ ςφνταξθ και αποςτολι τουσ ςε όλουσ πριν ξεκινιςει θ κινθτικότθτα. Θ χολι Καλϊν Σεχνϊν
του Οβιζδο δεν ζχει ςυμφωνίεσ διαμονισ, κακϊσ οι μακθτζσ είναι αυτοί που ψάχνουν, βρίςκουν
και επιλζγουν ποφ κζλουν να μείνουν. Σο κζντρο απλϊσ παρζχει πλθροφορίεσ που μπορεί να
βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να βρουν διαμερίςματα ι δωμάτια προσ ενοικίαςθ, αλλά οι φοιτθτζσ
είναι αυτοί που πρζπει να διαχειριςτοφν οποιαδιποτε ςυμφωνία και γραφειοκρατία.

Θ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ να υπογράψουν το Φοιτθτικό
Καταςτατικό Erasmus+, ζνα ζγγραφο που περιζχει όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ ωσ
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μακθτζσ του Erasmus. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αναμζνεται να ζχουν και κατάλλθλθ ςυμπεριφορά.
Εάν οι μακθτζσ διαταράξουν τθν κανονικι ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων ι είναι βίαιοι,
προβλθματικοί και δεν ςζβονται τουσ ανκρϊπουσ ι τα υλικά (βανδαλιςμοί), κα αποβλθκοφν από
το πρόγραμμα. Θ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο περιλαμβάνει επίςθσ τθν απαραίτθτθ αςφάλιςθ
για τουσ μακθτζσ ςτο καταςτατικό των φοιτθτϊν.
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Θ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο διοργανϊνει επίςθσ μια ςυνάντθςθ καλωςορίςματοσ με τουσ
μακθτζσ και τον κακθγθτι του οργανιςμοφ φιλοξενίασ μόλισ οι μακθτζσ φτάςουν ςτθ χϊρα
προοριςμοφ, όπου λαμβάνουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα και τι να
περιμζνουν από τθν εμπειρία. Σουσ λζνε τι αναμζνεται από αυτοφσ και μερικζσ χριςιμεσ
πλθροφορίεσ για το περιβάλλον τουσ

-

ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -

Θ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο δεν ζχει προγραμματίςει ςυναντιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ
κινθτικότθτασ, κακϊσ οι μακθτζσ βρίςκονται ςε διαφορετικι χϊρα, αλλά θ ρευςτι επικοινωνία
διατθρείται μζςω WhatsApp και e-mail. Για τθν επικοινωνία με άλλουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ,
είναι πάντα διακζςιμοι επίςθσ μζςω τθλεφϊνου και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Αυτά τα κανάλια
επικοινωνίασ επιτρζπουν ςτο κζντρο να διαςφαλίςει ότι οι μακθτζσ ζχουν όλα όςα χρειάηονται
κατά τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων τουσ ςτισ εταιρείεσ φιλοξενίασ και τθν κακθμερινι τουσ ηωι
κατά τθ διαμονι τουσ ςτθν ξζνθ χϊρα.
Όςον αφορά τθ διαμονι κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ, θ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο
δεν ψάχνει οφτε επιλζγει το κατάλυμα. Ο ςυντονιςτισ διευκολφνει με ιςτοςελίδεσ και πλθροφορίεσ
όπου οι μακθτζσ μποροφν να αναηθτιςουν αυτό που κζλουν και τουσ δίνει ςυμβουλζσ. Θ διαμονι
πρζπει να κανονιςτεί και να πλθρωκεί από τον φοιτθτι, με τθ βοικεια τθσ χορθγθκείςασ
υποτροφίασ Erasmus.
Όςον αφορά τουσ μθχανιςμοφσ ανατροφοδότθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ, προκειμζνου
να γίνουν προςαρμογζσ και τροποποιιςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του προγράμματοσ, θ χολι
Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο δεν κάνει καμία προςαρμογι γενικά κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ,
κακϊσ χρθςιμοποιεί τθν τελικι ζκκεςθ για να αξιολογιςει και να εξετάςει κάκε πικανι
τροποποίθςθ για τθν επόμενθ κινθτικότθτα.

-

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ-

Θ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο πραγματοποιεί μία αξιολόγθςθ ςτο τζλοσ τθσ διαμονισ των
μακθτϊν, θ οποία αποτελείται από δφο αξιολογιςεισ, θ μία ολοκλθρϊνεται από τουσ μακθτζσ και
θ άλλθ από τον δάςκαλο. τθ ςυνζχεια, επενδφεται χρόνοσ ςτθ διαδικαςία απολογιςμοφ των
αξιολογιςεων, για να διαςφαλιςτεί ότι τυχόν αλλαγζσ ι εκτιμιςεισ που απαιτοφνται κα
εφαρμοςτοφν ςτθν επόμενθ κινθτικότθτα
Σο κζντρο διαςφαλίηει επίςθσ ότι οι μακθτζσ ζχουν αρκετό χρόνο για να ςκεφτοφν τισ απαντιςεισ
τουσ. Θ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Οβιζδο δίνει επίςθσ κάποιεσ οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ όταν
πρόκειται να γράψουν τθν αξιολόγθςθ, για να απαντιςουν ςε οποιαδιποτε ερϊτθςθ μπορεί να
προκφψει. Ο ςυντονιςτισ ηθτά επίςθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κινθτικότθτα να γράψουν ζνα
κείμενο αυτό-αξιολόγθςθσ ςυμπλθρωμζνο με μια τελικι ςυνζντευξθ που είναι το κφριο βιμα ςτθ
διαδικαςία αξιολόγθςθσ.
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Οργανιςμόσ 3.
Σο Tribeka Training Lab είναι ζνασ οργανιςμόσ κατάρτιςθσ που παρζχει μακιματα κατάρτιςθσ και
γλϊςςασ, εργαςτιρια, ςεμινάρια και τοποκετιςεισ εργαςίασ ςε φοιτθτζσ και ενιλικεσ που
ςυμμετζχουν ςε διεκνείσ διαδικαςίεσ κινθτικότθτασ. Βρίςκονται ςτθ Μάλαγα τθσ Λςπανίασ. Οι
υπθρεςίεσ τουσ περιλαμβάνουν παρακολοφκθςθ δραςτθριοτιτων που χρθςιμοποιοφν τθ
διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ECVET θ οποία κα δϊςει ςτουσ πελάτεσ ζνα πιςτοποιθτικό και κα τουσ
βοθκιςει να δθμιουργιςουν ενδιάμεςεσ και τελικζσ αναφορζσ.
υνεργάηεται με ςχολεία ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και ζχει γίνει ο καλφτεροσ και πιο επιτυχθμζνοσ
ιςπανικόσ φορζασ παροχισ εργαςιακισ εμπειρίασ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Ο κφριοσ ςτόχοσ
του Tribeka Training Lab είναι να βοθκιςει τουσ μακθτζσ και τουσ ενιλικεσ να αναπτυχκοφν και να
μάκουν ςε ζνα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Θμερομθνία: 2 Μαρτίου 2021
υνζντευξθ με: Giulia Scavone - Τπεφκυνοσ Εκπαίδευςθσ & υντονιςτισ
ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ :

-

ΠΡΛΝ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -

Σο Tribeka Training Lab δεν είναι υπεφκυνο για τθν επιλογι των μακθτϊν που πρόκειται να
ςυμμετάςχουν ςτθν κινθτικότθτα, όπωσ είναι οι εκπαιδευτζσ τουσ μόλισ θ διαδικαςία ζχει ιδθ
ξεκινιςει. Ωςτόςο, το Tribeka Training Lab ςυλλζγει τισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων και
διαςφαλίηει ότι οι πόροι είναι επαρκείσ για τθν εξυπθρζτθςι τουσ και τθν επίτευξθ των ςτόχων
τουσ. Αυτό είναι δυνατό χάρθ ςε ζνα πρόγραμμα καλά προετοιμαςμζνο ςε προχωρθμζνουσ με
όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (Tribeka Training Lab, τα εκπαιδευτικά κζντρα προζλευςθσ και
οι εταιρείεσ φιλοξενίασ). Με αυτόν τον τρόπο, κάκε αλλαγι που απαιτείται κα γίνει πριν από τθν
ζναρξθ τθσ κινθτικότθτασ για να ταιριάηει ςε κάκε ανάγκθ και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ κα
ζχουν πλιρθ πλθροφόρθςθ για τθ διαδικαςία τθσ κινθτικότθτασ, τισ δραςτθριότθτεσ που κα
λάβουν χϊρα και όλα τα άλλα.
Όςον αφορά τθν προετοιμαςία των ςυμμετεχόντων πριν από τθν αναχϊρθςθ, το ςχολείο
προζλευςθσ είναι εκείνο που είναι υπεφκυνο για τθν επιλογι των μακθτϊν και τθ διαςφάλιςθ τθσ
προςαρμογισ τουσ ςτο πρόγραμμα. Επίςθσ, οι ςυμφωνίεσ δζςμευςθσ υπογράφονται από όλα τα
εμπλεκόμενα μζρθ. Σο Tribeka Training Lab δεν χρειάηεται καμία προετοιμαςία για τα μζλθ τθσ
ομάδασ του (ςυντονιςτζσ, εκπαιδευτζσ, διοργανωτζσ) κακϊσ ζχουν αρκετι εμπειρία για να
εξοικειωκοφν με τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται.
Σα κανάλια επικοινωνίασ που χρθςιμοποιεί το Tribeka Training Lab ςε ςχζςθ με τθ δραςτθριότθτα
είναι αρκετά. Εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ ζχουν ιδθ προγραμματιςτεί κατά τθν άφιξθ των
μακθτϊν, αλλά, ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι μθ προγραμματιςμζνθσ επαφισ, είναι
διακζςιμοσ ζνασ αρικμόσ τθλεφϊνου και μια διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για μακθτζσ
και εκπαιδευτζσ. Όςον αφορά τθν προςταςία δεδομζνων, το Tribeka Training Lab παρουςιάηει
οριςμζνεσ ςυμφωνίεσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μόλισ φτάςουν ςτον προοριςμό τουσ, ςφμφωνα με τισ
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οποίεσ δζχονται να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ των διαφόρων τομζων του προγράμματοσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ μιασ ριτρασ που επιτρζπει ςτο Tribeka Training Lab να επεξεργάηεται τισ
πλθροφορίεσ για κακαρά οργανωτικοφσ ςκοποφσ. Αυτζσ οι ςυμφωνίεσ περιλαμβάνουν επίςθσ τθ
δζςμευςθ των ςυμμετεχόντων να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ του προγράμματοσ (ςχετικά με τθ
ςυμπεριφορά, τθ δζςμευςθ για τα κακικοντα των ςχολείων κ.λπ.) και τθν ενθμζρωςι τουσ για τα
δικαιϊματα και τισ ευκφνεσ τουσ. Παρόμοιεσ ςυμφωνίεσ αποςτζλλονται ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ.
Απαράδεκτεσ ςυμπεριφορζσ όπωσ βίαιθ ςυμπεριφορά ι κακι ςτάςθ ςυνολικά, κακϊσ και θ μθ
τιρθςθ των κανόνων απαγορεφονται και τιμωροφνται τόςο από τουσ αποςτολείσ όςο και από τουσ
οργανιςμοφσ φιλοξενίασ.

Όταν ρωτικθκε για τα υπεφκυνα άτομα και τισ διαδικαςίεσ κατά τθν αντιμετϊπιςθ διαφόρων
τφπων ςυγκροφςεων και άλλων προβλθμάτων, κακϊσ και για τθν φπαρξθ ςχεδίου δράςθσ κατά τθσ
κρίςθσ, το Tribeka Training Lab απάντθςε ότι οι ςυντονιςτζσ τουσ ζχουν προθγοφμενθ γνϊςθ και
εμπειρία για τθν αντιμετϊπιςθ οποιαςδιποτε κατάςταςθσ που μπορεί να προκφψει , και ότι ζχουν
ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αρικμοφσ τθλεφϊνου, κακϊσ και τθ ςυνολικι διακεςιμότθτα των
ςυντονιςτϊν τουσ. Δεν υπάρχει Πρωτόκολλο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, αλλά μια ςειρά κανόνων κακϊσ και
επαφζσ ζκτακτθσ ανάγκθσ κακορίηονται ςε περίπτωςθ που προκφψει οποιοδιποτε ηιτθμα. Όςον
αφορά τισ άλλεσ ευκφνεσ, όλοι οι ανιλικοι που ςυμμετζχουν ςτο ζργο πρζπει να ζχουν
υπογεγραμμζνθ άδεια από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ για να ςυμμετάςχουν ςτθ δραςτθριότθτα.
Εποπτεφονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ, κακϊσ υπάρχει δάςκαλοσ ςτον οργανιςμό
φιλοξενίασ που αναμζνεται να βοθκιςει τουσ μακθτζσ και να τουσ κακοδθγιςει κακ' όλθ τθ
διάρκεια τθσ απόδοςισ τουσ εντόσ τθσ εταιρείασ και τθσ ςυνολικισ τουσ εμπειρίασ ςτθ χϊρα.

Σο Tribeka Training Lab δεν διακζτει λίςτα ελζγχου «εκτίμθςθσ κινδφνου» και δεν είναι υπεφκυνοι
για τθν αςφάλιςθ των ςυμμετεχόντων, κακϊσ αυτι είναι μια προθγοφμενθ διαδικαςία που
αναπτφχκθκε από τα ςχολεία αποςτολισ. Άλλα παρόμοια ζξοδα, όπωσ θ λιψθ κάρτασ Visa εάν
είναι απαραίτθτο, πρζπει επίςθσ να καλυφκοφν από τα ςχολεία. Όλεσ οι οικονομικζσ λεπτομζρειεσ
εξθγοφνται ςτισ ςυμφωνίεσ που αποςτζλλονται πριν από τθν κινθτικότθτα.
Όταν ρωτικθκε για τθν φπαρξθ επαρκοφσ υποςτιριξθσ ςτο περιβάλλον φιλοξενίασ και τισ
ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ των νζων με ειδικζσ ανάγκεσ, το Tribeka Training Lab δθλϊνει ότι όλοι οι
ςυμμετζχοντεσ ζχουν ανακζςει δάςκαλο ςτθν εταιρεία φιλοξενίασ και ότι προςπακοφν να
δθμιουργιςουν ζνα περιβάλλον χωρίσ αποκλειςμοφσ και λαμβάνοντασ υπόψθ κάκε είδουσ
ανάγκεσ.
Όςον αφορά μια τελευταία πτυχι πριν από τθν κινθτικότθτα, το Tribeka Training Lab διοργανϊνει
πάντα μια ςυνάντθςθ ςτθν οποία εξθγεί το πρόγραμμα ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.
υμπεριλαμβανομζνου του τι αναμζνεται από αυτοφσ και τι μποροφν να περιμζνουν από τθν
εμπειρία
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-

ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -

Κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ, οι ςυντονιςτζσ του Tribeka Training Lab επικοινωνοφν με τουσ
μακθτζσ ςε κακθμερινι βάςθ μόλισ ξεκινιςει θ κινθτικότθτά τουσ, όπωσ και οι κακθγθτζσ τουσ
όταν βρίςκονται ςτο εξωτερικό. Θ επικοινωνία είναι πάντα διακζςιμθ μζςω email και τθλεφϊνου
ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Για όλα τα άλλα μζρθ, θ διακεςιμότθτα είναι θ ίδια τόςο μζςω
τθλεφϊνου όςο και μζςω email.
Όςον αφορά τθ διαμονι, τα ςχολεία ηθτοφν πρϊτα από το Tribeka Training Lab το είδοσ τθσ
διαμονισ που χρειάηονται ι κζλουν (δθλαδι κοιτϊνεσ, οικογζνειεσ φιλοξενίασ, διαμζριςμα ...).
Ανάλογα με το τι ηθτείται, το Tribeka Training Lab αναηθτά το καταλλθλότερο κατάλυμα εντόσ τθσ
πόλθσ. Λόγω κυρίωσ τθσ εργαςίασ ςτθ μικρι πόλθ τθσ Μάλαγα, θ εφκολθ μετακίνθςθ και οι
εξαιρετικζσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ δεν αποτελοφν προτεραιότθτα όταν αναηθτάτε διαμονι. Ο
διοριςμζνοσ ςυντονιςτισ τθσ κινθτικότθτασ είναι υπεφκυνοσ για το κζμα αυτό.
Θ ανατροφοδότθςθ τθσ διαδικαςίασ κινθτικότθτασ προζρχεται κυρίωσ από τισ ςυναντιςεισ που
πραγματοποιικθκαν κατά τθν ανάπτυξθ τθσ κινθτικότθτασ. Εάν είναι απαραίτθτο, κα γίνουν
αντίςτοιχεσ τροποποιιςεισ. Για πιο δραςτικζσ αλλαγζσ, το Tribeka Training Lab λαμβάνει υπόψθ
κυρίωσ τα ςχόλια που λαμβάνονται μετά τθν κινθτικότθτα. Όταν ρωτικθκε για το ποιοσ είναι
υπεφκυνοσ για να διευκολφνει τθ μετάβαςθ του μακθτι και το πικανό πολιτιςμικό ςοκ κατά τθ
διάρκεια τθσ διαμονισ του, το Tribeka Training Lab εξιγθςε ότι είναι μια δουλειά για τον δάςκαλο
και τον ςυντονιςτι τθσ κινθτικότθτασ.
-

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -

Όταν ρωτικθκε για το ποιοσ πρόκειται να πραγματοποιιςει τθν αξιολόγθςθ τθσ παραμονισ των
ςυμμετεχόντων, το Tribeka Training Lab απάντθςε ότι, ςτο τζλοσ τθσ κινθτικότθτασ, οι μακθτζσ
ςυγκεντρϊνονται για να ςυμπλθρϊςουν ζνα γραπτό ερωτθματολόγιο για να αξιολογιςουν τθ
διαμονι τουσ και άλλεσ ερωτιςεισ που ςχετίηονται με τθν εμπειρία τουσ. Επομζνωσ, οι φοιτθτζσ
είναι αυτοί που πραγματοποιοφν τθν αξιολόγθςθ τθσ διαμονισ, αλλά το Tribeka Training Lab
επενδφει χρόνο ςτθ ςωςτι αναφορά εμπειρίασ με όςο το δυνατόν περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ, ςτο
πλαίςιο μιασ διαδικαςίασ ενθμζρωςθσ.
Σο Tribeka Training Lab παρζχει αρκετό χϊρο και υποςτιριξθ για δομθμζνο προβλθματιςμό
ςχετικά με τθν εμπειρία, προκειμζνου να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ, κακϊσ δίνεται ςτουσ μακθτζσ
τουσ ζνα ερωτθματολόγιο με δομθμζνεσ ερωτιςεισ, για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να
προβλθματιςτοφν και να αξιολογιςουν τθν εμπειρία τουσ. Αυτό το ερωτθματολόγιο φτιάχτθκε από
το Tribeka Training Lab για δικά τουσ αρχεία. Οι οργανιςμοί φιλοξενίασ μποροφν ι όχι να παρζχουν
ςτουσ μακθτζσ τα δικά τουσ ερωτθματολόγια.
επιτρζπει ςτο Tribeka Training Lab να αναγνωρίςει εάν υπάρχει επαναλαμβανόμενο κζμα ςτισ
απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ι κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφζρον που πρζπει να λθφκεί Σο
ερωτθματολόγιο υπόψθ για μελλοντικζσ αλλαγζσ
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χετικά με το ερϊτθμα εάν οι ςυμμετζχοντεσ χρειάηονται βοικεια για να επανενταχκοφν ςτθν
κοινότθτα του ςπιτιοφ τουσ μετά τθν παραμονι τουσ ςτο εξωτερικό, ο οργανιςμόσ απάντθςε ότι
ςυνικωσ δεν το χρειάηονται.
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Βέλτιςτεσ πρακτικέσ ςτην Ουγγαρία
Σο Youth Bridges Budapest πραγματοποίθςε ςυνεντεφξεισ με εκπροςϊπουσ τριϊν διαφορετικϊν
οργανιςμϊν ςτθν Ουγγαρία που εργάηονται ςτον τομζα τθσ κινθτικότθτασ με ανιλικουσ μακθτζσ
και ςτθν επόμενθ ενότθτα περιγράφουμε τα προφίλ τουσ και τα αποτελζςματα που προζκυψαν
από αυτι τθν ζρευνα.
Οργανιςμόσ 1.
ΑΛΣΛΟΛΟΓΘΘ
Σο Youth Bridges Budapest, με ζδρα τθν Ουγγαρία, είναι ζνα ίδρυμα νεολαίασ με ςτόχο να
υποςτθρίξει τουσ νζουσ που αντιμετωπίηουν τισ προκλιςεισ του 21ου αιϊνα με ιδιαίτερθ προςοχι
ςτθν κοινωνικι πολυμορφία και τον διαπολιτιςμικό διάλογο για ειρθνικζσ κοινωνίεσ, βιϊςιμοσ
τρόποσ ηωισ και περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και το μζλλον τθσ (ψθφιακισ) μάκθςθσ και τθσ
εκπαιδευτικισ καινοτομίασ. τοχεφει ςτθν ανάπτυξθ μεταςχθματιςτικϊν ικανοτιτων μζςω τθσ
υποςτιριξθσ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ, τθσ διεκνοφσ κινθτικότθτασ και του
εκελοντιςμοφ και τθσ διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ
Κφρια ομάδα -ςτόχοσ των δραςτθριοτιτων μασ:
Ο οργανιςμόσ μασ δίνει μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ των νζων (18-31 ετϊν) και ςτθν
ανάπτυξθ δεξιοτιτων των εργαηομζνων νζων. Ζχουμε ζνα ευρφ φάςμα Ουγγρων νζων και νζων
που ηουν ςτθν Ουγγαρία. Αν και ο οργανιςμόσ μασ εδρεφει ςτθν πρωτεφουςα, καλφπτουμε
ολόκλθρθ τθν Ουγγαρία με τισ δραςτθριότθτζσ μασ. Θ ομάδα - ςτόχοσ μασ αποτελείται επίςθσ από
μειονεκτοφντεσ νζουσ, π.χ. νζοι που ηουν ςε λιγότερο ανεπτυγμζνεσ αγροτικζσ περιοχζσ,
οικονομικά ι γεωγραφικά εμπόδια, ουγγρικι μειονότθτα από γειτονικζσ χϊρεσ και νζοι με
μεταναςτευτικό υπόβακρο.
ΓΕΝΛΚΟ ΠΛΑΛΛΟ
τθ ςυνζντευξι μασ ζχουμε επικεντρωκεί ςτθ δραςτθριότθτά μασ ςτον τομζα τθσ κινθτικότθτασ
Erasmus+ Youth KA1 Learning. Σα τελευταία χρόνια, ςυμμετείχαμε ςε πολλζσ ανταλλαγζσ νζων και
εκπαιδευτικά ςεμινάρια KA1 ωσ ςυνεργάτεσ αποςτολισ και οργανϊςαμε επίςθσ τα δικά μασ
προγράμματα κινθτικότθτασ
Αν και θ ομάδα - ςτόχοσ μπορεί να περιλαμβάνει μακθτζσ ΕΕΚ, βαςικά δεν ςυνεργαηόμαςτε με
νζουσ κάτω των 18 ετϊν, ζτςι θ ςυνζντευξι μασ ζχει ζνα διαφορετικό επίκεντρο: τθν ποιότθτα ςτθ
μακθςιακι κινθτικότθτα ςτο Erasmus+ Youth KA1. Αν και ο διεκνισ εκελοντιςμόσ και θ διαςφάλιςθ
τθσ ποιότθτασ ςτθ δραςτθριότθτα αποςτολισ εκελοντϊν μπορεί επίςθσ να είναι ζνα ςχετικό κζμα
για αυτιν τθν ζρευνα, αυτι τθ φορά δεν το ςυηθτιςαμε
Σα κφρια ευριματα παρατίκενται ςτον πίνακα Excel (Desk research template_YBB). Εφαρμόςαμε
τουσ διαφορετικοφσ ρόλουσ ςφμφωνα με τισ διαφορζσ του προγράμματοσ. Επιπλζον, όπωσ
αναφζρεται, «Δεν ζχουμε καμία απολφτωσ επαφι με οικογζνειεσ, κακϊσ οι ςυμμετζχοντεσ μασ
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είναι άνω των 18 ετϊν. Αλλά αν ηθτοφςαν οποιαδιποτε πλθροφορία ι πιςτοποιθτικό, κα ιμαςταν
ανοιχτοί και ευτυχείσ να τουσ ςυμβουλευτοφμε ςε οποιοδιποτε ςθμείο». - ζτςι δεν ςυηθτιςαμε τισ
ευκφνεσ των οικογενειϊν των ςυμμετεχόντων. Αν και, γνωρίηουμε ότι το περιβάλλον των
ςυμμετεχόντων και οι άνκρωποι γφρω τουσ επθρεάηουν πάντα τθ διαδικαςία (πριν/μετά τθν
κινθτικότθτα
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ΚΤΡΛΟΣΕΡΑ ΘΜΕΛΑ
«Ζχουμε μια καλά καταςκευαςμζνθ και ςαφι διαδικαςία επιλογισ που ακολουκοφμε πάντα.»
«Δθμιουργοφμε πάντα το δικό μασ πακζτο πλθροφοριϊν. Νομίηω ότι οι περιςςότεροι από τουσ
οργανιςμοφσ αποςτολισ χρθςιμοποιοφν το πακζτο πλθροφοριϊν από τον οργανιςμό φιλοξενίασ.
Δθμιουργοφμε πάντα το δικό μασ με τυποποιθμζνο περιεχόμενο: πλαίςιο ζργου, πλθροφορίεσ
ζργου, προφίλ ςυμμετεχόντων, περιγραφι και εικόνα του χϊρου, ςυμβουλζσ υγείασ & αςφάλειασ
(πλθροφορίεσ για COVID-19), ταξιδιωτικζσ ςυμβουλζσ και προχπολογιςμό, διαμονι με εικόνεσ,
εργαςίεσ και ευκφνεσ, πλθροφορίεσ εφαρμογισ. Όλα τα πακζτα μασ είναι ειδικά διαμορφωμζνα
για το ζργο, αλλά ζχουν τθν ίδια δομι, ϊςτε οι νζοι να μθν χρειάηεται να αναηθτοφν πλθροφορίεσ
πολλζσ ϊρεσ».
«Οργανϊνουμε πάντα ςυναντιςεισ πριν τθν αναχϊρθςθ για τθν προετοιμαςία των
ςυμμετεχόντων. υηθτάμε το κζμα γενικά (ςυν αν υπάρχει προ-ανάκεςθ για τθν ομάδα ςτο ζργο,
υποςτθρίηουμε τθν προετοιμαςία), τον τόπο και τθ χϊρα ςτθν οποία πραγματοποιείται θ
κινθτικότθτα, ςτισ προςδοκίεσ, το πρόγραμμα τθσ δραςτθριότθτασ, τισ διοικθτικζσ διευκετιςεισ και
ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ, πϊσ να εκπροςωπιςουμε τον οργανιςμό μασ εκεί και απαιτοφνται
δραςτθριότθτεσ διάδοςθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ μασ. Επιπλζον, κάνουμε μια ομάδα Facebook
και/ι Messenger για κάκε ζργο εκ των προτζρων ϊςτε να εξαςφαλίςουμε τθν αποτελεςματικι και
εφκολθ επικοινωνία για τουσ ςυμμετζχοντεσ μασ και να δθμιουργιςουμε μια μεγάλθ και
ςυνεργατικι ομάδα για το ζργο».

«Εμπλζκουμε τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε δραςτθριότθτεσ διάδοςθσ. Απαιτείται να δθμιουργοφν
αναφορζσ με εικόνεσ από όςα δθμοςιεφουμε ςτον ιςτότοπό μασ και ςτα κοινωνικά μζςα. Αυτι θ
απαίτθςθ είναι γραμμζνθ ςτο infopack, επομζνωσ γνωρίηουν ιδθ πϊσ κα πρζπει να ςυνειςφζρουν
αργότερα».
«Οργανϊνουμε μια “ςυνάντθςθ μετά τθν κινθτικότθτα” και καλοφμε τθν ομάδα των
ςυμμετεχόντων να ςυηθτιςουν τθν κινθτικότθτα, να αξιολογιςουν τα μακθςιακά αποτελζςματα,
να πάρουν μια ςυνολικι ανατροφοδότθςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ και να παρουςιάςουν άλλα
είδθ μθ τυπικϊν ευκαιριϊν και προγραμμάτων μάκθςθσ. Αυτι θ ςυνάντθςθ ζχει πολλαπλοφσ
ςκοποφσ. Λαμβάνουμε ςχόλια ςχετικά με τον οργανιςμό φιλοξενίασ και οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν
να κατανοιςουν καλφτερα τθ δικι τουσ διαδικαςία εκμάκθςθσ (…). Θ παρακολοφκθςθ λειτουργεί
πολφ καλά για εμάσ. Οι ςυμμετζχοντεσ επιςτρζφουν ςυχνά ςε εμάσ και ρωτοφν π.χ. να είναι ο
οργανιςμόσ αποςτολισ τουσ ςτο Ευρωπαϊκό ϊμα Αλλθλεγγφθσ ι να υποςτθρίηουν τισ δικζσ τουσ
πρωτοβουλίεσ».
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Οργανιςμόσ 2.
ΑΛΣΛΟΛΟΓΘΘ
Θ Δευτεροβάκμια χολι Martin János και θ Επαγγελματικι χολι του Κζντρου Επαγγελματικισ
Κατάρτιςθσ του Miskolc επιλζχκθκε ωσ μία από τισ καλφτερεσ πρακτικζσ από τθν Ουγγαρία με
βάςθ τα επιτυχϊσ υλοποιοφμενα ζργα τουσ τα προθγοφμενα χρόνια. Σο τελευταίο ζργο του
Λδρφματοσ βραβεφτθκε ωσ "Βραβείο Erasmus+ of Excellence 2020" από τθν Ουγγρικι Εκνικι
Τπθρεςία. Κάκε χρόνο τα καλφτερα εκπαιδευτικά ζργα τιμϊνται με αυτό το βραβείο με βάςθ τα
εξαιρετικά αποτελζςματα του ζργου και τθν υποδειγματικι δουλειά τουσ.

Θ αποςτολι του ςχολείου περιλαμβάνει τθ δθμιουργία εκτεταμζνων διεκνϊν ςχζςεων,
επιδιϊκοντασ ςυνεχι ανανζωςθ και μείωςθ του ποςοςτοφ εγκατάλειψθσ. Εκτόσ από τθ
μεκοδολογικι ποικιλία, ςτθ δουλειά τουσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν περιεκτικι, βιωματικι διδαςκαλία
και κατάρτιςθ, κακϊσ και ςτθν υποςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ. Πζρα από τισ ακαδθμαϊκζσ γνϊςεισ,
ςτισ μζρεσ μασ το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον απαιτεί επίςθσ επαρκείσ τεχνικζσ γνϊςεισ,
επομζνωσ το ςχολείο δεςμεφεται να υποςτθρίξει τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των δαςκάλων και
των μακθτϊν του. Σο επίκεντρο ενόσ ςφγχρονου, καινοτόμου ςχολείου είναι ο μακθτισ και το
κλειδί για ζνα καλό ςχολείο είναι οι ενθμερωμζνοι και εξειδικευμζνοι δάςκαλοι με ευρωπαϊκι
εμπειρία - και οι μακθτζσ εξίςου. Οι δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ Erasmus+, διακζςιμεσ για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ ΕΕΚ, παρζχουν μια μεγάλθ
ευκαιρία από αυτι τθν άποψθ – αυτοί υποςτθρίηουν.
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ΓΕΝΛΚΟ ΠΛΑΛΛΟ
Αυτι θ ζρευνα βζλτιςτων πρακτικϊν βαςίηεται κυρίωσ ςτο βραβευμζνο ζργο που υλοποίθςε το
ςχολείο και ο Πορτογάλοσ ςυνεργάτθσ του (Associação Intercultural Amigos da Mobilidade,
Μπράγκα, Πορτογαλία) το 2017. Σο ζργο, με τίτλο ‘Green Shades in Vocational Training and the
Work Market in the South’ ζλαβε το βραβείο αριςτείασ Erasmus+ 2020.
40 μακθτζσ ςυμμετείχαν ςτισ δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ, αποκτϊντασ βακφτερεσ κεωρθτικζσ
και πρακτικζσ γνϊςεισ ςε 7 επαγγελματικζσ ομάδεσ και 8 επαγγζλματα. Σο αποτζλεςμα είναι
ιδιαίτερα αξιοςθμείωτο κακϊσ θ περιοχι τθσ πόλθσ Miskolc είναι μία από τισ πιο μειονεκτικζσ
περιοχζσ ςτθν Ουγγαρία, επιπλζον το ςχολείο ζχει αρκετοφσ μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ. Αυτοί οι μειονεκτοφντεσ μακθτζσ από επαγγζλματα όπωσ γυναίκεσ ράφτεσ, εργάτεσ
ςυντιρθςθσ πάρκων, ταπετςαρίεσ, ξυλουργόσ, αρτοποιόσ, τεχνικόσ ποδθλάτων, αγγειοπλάςτθσ,
ειδικόσ ειςαγωγισ δεδομζνων ζχουν αποκτιςει εργαςιακι εμπειρία ςτθν ανοιχτι αγορά
εργαςίασ ςε ζνα περιβάλλον χωρίσ αποκλειςμοφσ.
Λςτοςελίδα:
http://erasmus.martinjanos.hu/
ΚΤΡΛΟΣΕΡΑ ΘΜΕΛΑ
τθν ζκκεςι μασ εςτιάηουμε ςτισ ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ τθσ εργαςίασ τουσ που τισ κακιςτοφν μια
καλφτερθ πρακτικι για τθ διαςφάλιςθ ςτο πλαίςιο τθσ κινθτικότθτασ ΕΕΚ. Για τθ ςφνοψθ, δείτε το
πρότυπο ζρευνασ Desk αρχείο Excel που επιςυνάπτεται ςτθν αναφορά.
-

ΠΡΛΝ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -
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1.1 Επιλογι


«Χρθςιμοποιοφμε μια διαδικαςία επιλογισ πολλαπλϊν φάςεων. Όλεσ οι απαιτιςεισ και
το ςφνολο των κριτθρίων αξιολόγθςθσ είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπό μασ Erasmus+. Οι
μακθτζσ και οι γονείσ τουσ μποροφν να ζχουν μια επιςκόπθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ εκ των
προτζρων. Ζχουμε αναπτφξει ζνα ςφςτθμα πόντων και μια διαδικαςία επιλογισ.
υμμετζχουμε ακόμθ και το μακθτικό ςϊμα (DÖK) ςτθν αξιολόγθςθ για να λάβουμε υπόψθ το
κοινοτικό ζργο του μακθτι μζςα ςτο ςχολείο μασ. Κάνουν τισ ςυςτάςεισ τουσ ςε 10 πτυχζσ,
δίνοντασ 1-1 βακμοφσ για κάκε μία. Κυρίωσ αξιολογοφν τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ του μακθτι,
για παράδειγμα δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ ι ικανότθτασ εργαςίασ ςε ομάδα.»


«τθ ςυνζχεια, υπολογίηουμε τουσ εςωτερικοφσ κακθγθτζσ κάκε μακθτι που
ςυνεργάηεται ςτενά μαηί τουσ, μποροφν να δϊςουν το πολφ 5 πόντουσ με βάςθ τθ ςυνολικι
τουσ ςτάςθ και επιμζλεια. Οι υποψιφιοι λαμβάνουν τεςτ γλϊςςασ που αξιολογείται από τον
κακθγθτι γλϊςςασ. Επιπλζον, πραγματοποιείται επαγγελματικι εργαςία και άςκθςθ
κατάςταςθσ από τον εξειδικευμζνο δάςκαλο. Σα αποτελζςματα των γλωςςικϊν εξετάςεων
και των επαγγελματικϊν κακθκόντων χρθςιμοποιοφνται επίςθσ για ςκοποφσ αξιολόγθςθσ.
Μετράμε και ςυγκρίνουμε τισ ειςόδουσ πριν από τθν κινθτικότθτα και τα αποτελζςματα
μετά.»


«Σο μεγαλφτερο μζροσ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ είναι θ αξιολόγθςθ των κινιτρων του
αιτοφντοσ. Μποροφν να δοκοφν 30 πόντοι για το κίνθτρο και μια ςφντομθ ςυνζντευξθ από τθν
ομάδα διαχείριςθσ του ζργου.»


«Δϊςαμε μεγάλθ ζμφαςθ ςτθ ςαφι και διαφανι επιλογι και διαπιςτϊςαμε ότι οι
μακθτζσ ζχουν πραγματικά κίνθτρα να περάςουν από τισ εργαςίεσ.»

1.2 Προετοιμαςία
«Κάκε ςτοιχείο τθσ προετοιμαςίασ βαςίηεται ςτθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ που κα μποροφςε
να εφαρμοςτεί ςε πρακτικζσ καταςτάςεισ τθσ πραγματικισ ηωισ, που πραγματοποιικθκαν ςε
μακιματα, προγράμματα αναψυχισ, κεματικζσ θμζρεσ, προπαραςκευαςτικζσ ςυνεδρίεσ.
Χρθςιμοποιοφμε εξατομικευμζνο πρόγραμμα και πολλι ατομικι κακοδιγθςθ. Παρζχουμε
θμερολόγια διοργανωτϊν και λίςτεσ ελζγχου ςτουσ μακθτζσ μασ. Επιπλζον, διοργανϊνουμε
ζνα διιμερο Προπαραςκευαςτικό Κζντρο Εκπαίδευςθσ με όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και τουσ
ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ για ζνα επιτυχθμζνο δζςιμο τθσ ομάδασ. Ενςωματϊνουμε ενεργά
τουσ γονείσ ςτθ διαδικαςία προετοιμαςίασ οργανϊνοντασ αρκετζσ ςυναντιςεισ γονζων για να
μοιραςτοφμε μαηί τουσ όλεσ τισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ και είμαςτε πάντα ανοιχτοί ςε
ατομικζσ διαβουλεφςεισ. Οργανϊνουμε επίςθσ εκδθλϊςεισ όπου προθγοφμενοι εξερχόμενοι
μακθτζσ και οι γονείσ τουσ μποροφν να μοιραςτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ ςχετικά με τθν
κινθτικότθτα. Βοθκάει τουσ γονείσ να λάβουν απαντιςεισ από πρϊτο χζρι ςε πικανζσ
ερωτιςεισ.»


«Δίνουμε ζμφαςθ ςτθν προετοιμαςία των ακόλουκων κεμάτων:
(1) γενικι προετοιμαςία όςον αφορά τθ διαπολιτιςμικι προετοιμαςία και
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υποςτιριξθ ςτθν αυτο-ανάπτυξθ,
(2) γλωςςικι προετοιμαςία με OLS, μακιματα ςε μικρζσ ομάδεσ και ιδιωτικι
υποςτιριξθ,
(3) επαγγελματικι προετοιμαςία ςε κάκε ομάδα επαγγζλματοσ με τθν ανάπτυξθ
ατομικϊν ςχεδίων εργαςίασ και φφλλων αξιολόγθςθσ.»
•
τθν επαγγελματικι προετοιμαςία ςυμμετζχουν και οι μζντορεσ των χϊρων εργαςίασ
φιλοξενίασ. Θ ανάπτυξθ του προγράμματοσ εργαςίασ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ εξαςφαλίηει τον
επαγγελματιςμό του ζργου, κακϊσ οι οργανιςμοί υποδοχισ λαμβάνουν υπόψθ το
περιεχόμενο του προγράμματοσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά ενδιαφζροντα των μακθτϊν,
ζτςι δθμιουργοφνται πραγματικά εξατομικευμζνα ςχζδια εργαςίασ.

-

ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -

2.1 Αξιολόγθςθ επίδοςθσ μακθτϊν


Αξιολογείται με τρεισ μεκόδουσ και εκτελείται από τον μζντορα ςτο χϊρο εργαςίασ..

Επικφρωςθ διαδικαςίασ: Ζνα ζγγραφο επικφρωςθσ διαδικαςίασ τθρείται ςυνεχϊσ
κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Σο φφλλο αξιολόγθςθσ περιλαμβάνει τισ
δραςτθριότθτεσ εργαςίασ που κα εκτελεςτοφν τθ δεδομζνθ εβδομάδα. Σομείσ
αξιολόγθςθσ: Σεχνικι γνϊςθ, Ακρίβεια, Επαγγελματικι Γνϊςθ, τάςθ ςτθν Εργαςία,
Αξιοπιςτία, Ομαδικι υνεργαςία, υμμετοχι και ο Μζςοσ Όροσ τουσ. Σο φφλλο
αξιολόγθςθσ χρθςιμεφει επίςθσ ωσ φφλλο παρακολοφκθςθσ, όπου πρζπει να δθλωκεί
τυχόν απουςία του μακθτι. το τζλοσ τθσ εβδομάδασ, ο μζντορασ επιβεβαιϊνει τθν
αυκεντικότθτα του ςυμπλθρωμζνου εντφπου αξιολόγθςθσ με τθν υπογραφι και τθ
ςφραγίδα του.

Αξιολόγθςθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων: Ολοκλθρϊνεται τθν τελευταία εργάςιμθ
θμζρα τθσ κινθτικότθτασ. Σο φφλλο αξιολόγθςθσ περιζχει τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ, τισ
ςτάςεισ, τουσ τομείσ ευκφνθσ που κα αποκτιςει ο φοιτθτισ κατά τθ διάρκεια τθσ
πρακτικισ άςκθςθσ. Κατά τθν αξιολόγθςθ, θ επιτυχία τθσ απόκτθςθσ μπορεί να μετρθκεί
ςε κλίμακα ζξι βακμϊν.


Αξιολόγθςθ δραςτθριότθτασ και επιπζδου ποιότθτασ: Ολοκλθρϊνεται τθν
τελευταία εργάςιμθ θμζρα τθσ κινθτικότθτασ. το φφλλο αξιολόγθςθσ, οι εργαςίεσ που
πραγματοποίθςε ο μακθτισ κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ αξιολογοφνται με βάςθ τα
επίπεδα δραςτθριότθτασ (ανεξαρτθςία του μακθτι κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ) και τα
επίπεδα ποιότθτασ (απόδοςθσ). Σο επίπεδο δραςτθριότθτασ αξιολογείται ςε κλίμακα
πζντε ςθμείων, ενϊ το επίπεδο ποιότθτασ ςε κλίμακα τριϊν ςθμείων.

-

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ -
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Αξιολόγθςθ ςε διαφορετικά επίπεδα με όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ
Αξιολόγθςθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, μετριςεισ αποτελεςμάτων
Δθμιουργία ευκαιριϊν όταν οι μακθτζσ και οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί μοιράηονται
τισ εμπειρίεσ τουσ

Διάδοςθ

Παρακολοφκθςθ και δθμιουργία νζων κοινϊν ζργων με τον οργανιςμό αποςτολισ

Οργανιςμόσ 3.
ΑΛΣΛΟΛΟΓΘΘ
Με βάςθ τισ ςκζψεισ του Carl R. Rogers, τα μζλθ του Rogers Foundation πιςτεφουν ότι ζνα άτομο
μπορεί να καταλάβει και να ικανοποιιςει τον εαυτό του μζςω ηωντανϊν, προςωπικϊν εμπειριϊν
και ςε ςχζςεισ κετικισ εκτίμθςθσ και πραγματικισ αποδοχισ. Θ αποςτολι τουσ είναι να
ευαιςκθτοποιιςουν τουσ ανκρϊπουσ για τθ ςθμαςία τθσ αποδοχισ βιϊνοντάσ τθν και να
παρζχουν χϊρουσ για πραγματικζσ ςυναντιςεισ, ξεπερνϊντασ όλα τα εμπόδια. Για το ςκοπό
αυτό, οργανϊνουν και τρζχουν εκπαιδευτικζσ, βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ και υπθρεςίεσ
ζρευνασ και ανάπτυξθσ.
Ωσ μόνιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το Rogers Foundation διατθρεί τον διάδοχο του Δευτεροβάκμιου
χολείου Rogers, τθν Rogers Academy, όπου οι νζοι που αναηθτοφν μια εναλλακτικι λφςθ για τθν
παραδοςιακι εκπαίδευςθ μποροφν να μία κζςθ εκεί. Μζςα από τον βιωματικό τρόπο οι
άνκρωποι μασ προςεγγίηουν είτε για το ςφςτθμα αξιϊν μασ είτε για τθν αντιμετϊπιςθ
μακθςιακϊν και ςυμπεριφορικϊν προβλθμάτων. Ωσ εγγεγραμμζνο Talent Point, οργανϊνονται
επίςθσ τακτικά προγράμματα ανάπτυξθσ ταλζντων. Εκτόσ από τισ μόνιμεσ δραςτθριότθτζσ τουσ τα
τελευταία δζκα χρόνια, ζχουν υλοποιιςει περιςςότερα από 50 εκπαιδευτικά προγράμματα ςε
διαφορετικοφσ τομείσ, αλλά με κοινι προςζγγιςθ: δραματουργικι παιδαγωγικι, καλλιτεχνικι
κεραπεία, δωρεάν παιχνίδι, μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτο παιχνίδι, ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ,
ςυςτθμικι ςκζψθ, παιδαγωγικι ελεφκερου χρόνου, ανάπτυξθ ταλζντου, θλεκτρονικι μάκθςθ,
εκπαίδευςθ για τθ βιωςιμότθτα, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τισ ίςεσ ευκαιρίεσ, τθν
ανκρωποκεντρικι οργανωτικι ανάπτυξθ.

ΓΕΝΛΚΟ ΠΛΑΛΛΟ
Σο Rogers Foundation ζχει διάφορα είδθ εκπαιδευτικϊν ζργων, που ςτοχεφουν κυρίωσ τουσ
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εκπαιδευτικοφσ, αλλά ςε αυτι τθ ςυνζντευξθ επικεντρωκικαμε ςτθν εκελοντικι τουσ
δραςτθριότθτα φιλοξενίασ. Φιλοξενοφν εκελοντζσ από γειτονικζσ χϊρεσ κάκε χρόνο από το 2017
(από το 2020, θ φιλοξενία εκελοντϊν αναςτζλλεται λόγω τθσ πανδθμίασ του COVID-19). Οι
περιςςότεροι εκελοντζσ τουσ είναι Ουγγρικζσ μειονότθτεσ που ηουν ςτθ λοβακία και τισ
περιςςότερεσ φορζσ εργάηονται ςτθν Rogers Foundation, δουλεφοντασ με νζουσ ανκρϊπουσ και
τουσ δαςκάλουσ τουσ, αλλά μερικζσ φορζσ ςυμμετζχουν και ςε δραςτθριότθτεσ διεκνϊν
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.
Κακϊσ οι δφο πρϊτεσ ςυνεντεφξεισ επικεντρϊκθκαν κυρίωσ ςτθν αποςτολι δραςτθριοτιτων, με
αυτιν τθν ζρευνα κα κζλαμε να επιςθμάνουμε μια βζλτιςτθ πρακτικι για τθν υποδοχι νζων ςτθν
Ουγγαρία, με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ κινθτικότθτασ.

ΚΤΡΛΟΣΕΡΑ ΘΜΕΛΑ


«Ζνασ αξιόπιςτοσ και επαγγελματικόσ ςυνεργάτθσ (υποςτθρικτικόσ οργανιςμόσ) είναι το
κλειδί για τθν επιτυχία.»


«Νομίηω ότι θ ιδιαίτερθ δφναμθ του ζργου μασ είναι θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ. Πολλοί
θκοποιοί ςυμμετζχουν ςε αυτό - όχι μόνο ο εκελοντισ ςυντονιςτισ αλλά και ο οικονομικόσ διευκυντισ
του ιδρφματοσ, ο θγζτθσ και οι δάςκαλοι τθσ Rogers Academy και ο εκπρόςωποσ του υποςτθρικτικοφ
οργανιςμοφ επίςθσ. Ορίηουμε επίςθσ ζναν μζντορα για αυτοφσ που παρακολουκοφν τα πρϊτα βιματα
των εκελοντϊν από τθν αρχι ςτθν Rogers Academy. Αυτά μασ βοθκοφν να εντοπίςουμε τισ
προβλθματικζσ καταςτάςεισ εγκαίρωσ προτοφ να καταςτοφν μεγάλθ δυςκολία. το επίκεντρο του
ζργου, όπωσ και οι εκπαιδευόμενοι ςτθν εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τθν προςζγγιςθ “Rogersian”, είναι ο
εκελοντισ.»


«Οι πρακτικζσ μασ για τον προβλθματιςμό τθσ προςωποκεντρικισ ςτάςθσ χτίηονται ςτθν
κακθμερινι μασ ηωι. Για να μπορζςουμε να ηιςουμε ςφμφωνα με τισ αξίεσ του Rogers
(εμπιςτοςφνθ, ενςυναίςκθςθ, ςυνζπεια, ανοιχτι επικοινωνία, χωρίσ όρουσ κετικι εκτίμθςθ)
πρζπει απλϊσ να νοιαηόμαςτε για τισ δικζσ μασ ρουτίνεσ. Αν κζλουμε οι μακθτζσ να
αναπτυχκοφν ςε αυτό το περιβάλλον, πρζπει να δθμιουργιςουμε τισ ίδιεσ ρουτίνεσ για εμάσ.
Ζτςι, μία φορά τθν εβδομάδα ζχουμε μια επίςθμθ ςυνάντθςθ ςτθν οποία ςυμμετζχει και ο
εκελοντισ. Εδϊ μοιραηόμαςτε εβδομαδιαίωσ τισ εμπειρίεσ μασ, ςυηθτάμε για δφςκολα ςθμεία
ι τθν ςυμπεριφορά των μακθτϊν, ηθτάμε βοικεια αν κολλιςουμε κ.λπ. Αναλογιηόμαςτε όλων
των ειδϊν τισ εμπειρίεσ μασ, ασ είναι προςωπικζσ ι οργανωτικζσ.»


«Θ ψθφιακι ανάπτυξθ των μακθτϊν ενςωματϊνεται ςτθν κακθμερινι μακθςιακι
διαδικαςία. Μεγάλο μζροσ τθσ επικοινωνίασ μασ οργανϊνεται μζςω τεχνικϊν ςυςκευϊν και
προγραμμάτων. Χρθςιμοποιοφμε εντατικά τα προγράμματα του Office, το Drive, το Dropbox,
το Notion, το Slack κ.λπ., και οι εκελοντζσ μασ μακαίνουν να τα χρθςιμοποιοφν για
κακθμερινι επικοινωνία (εργαςία).»


«Θ επιτυχία των ζργων (εξετάηοντασ τθ φφςθ των ςτόχων μασ) εξαρτάται από δφο κφριουσ
παράγοντεσ. Από τθ μία πλευρά, το Rogers Foundation χειρίηεται τθν κατάςταςθ με
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επαγγελματικό και προςεκτικό τρόπο (παρζχοντασ τθν απαραίτθτθ υποςτιριξθ τόςο ςε ςχζςθ
με δραςτθριότθτεσ όςο και με προςοχι και υποςτιριξθ για το πϊσ αιςκάνεται ο εκελοντισ
προςωπικά). Ενϊ από τθν άλλθ πλευρά, βαςιηόμαςτε εγγενϊσ ςτον εκελοντι, για να είμαςτε
ανοιχτοί, ενεργθτικοί και πρόκυμοι να μάκουμε, δεδομζνου του περιβάλλοντοσ που ζχουμε
δθμιουργιςει.»


«τθν πραγματικότθτα, αναηθτοφςαμε μόνο τον πρϊτο εκελοντι. Αυτοί που ιρκαν μετά
από αυτόν (ι κα ζρκουν, κακϊσ ζνα ζργο αναςτζλλεται με επιλεγμζνο εκελοντι να
περιμζνει), ιταν φίλοι, προθγοφμενοι ςυμμακθτζσ ι ςυνάδελφοι του προθγοφμενου. Όλοι οι
προθγοφμενοι εκελοντζσ μασ κάλεςαν τον επόμενο! Ποια κα μποροφςε να είναι θ καλφτερθ
ςυνζχεια;»
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Κεφάλαιο 3. Βέλτιςτεσ Πρακτικέσ από
χώρεσ Μη-Εταίρουσ
Ο οργανιςμόσ FORTES πραγματοποίθςε ςυνεντεφξεισ με οργανιςμοφσ από χϊρεσ μθ - εταίρουσ –
τθ Γερμανία, τθν Λρλανδία, τθ Μάλτα, τθν Πολωνία και τθν Πορτογαλία - και ςτθν επόμενθ
ενότθτα περιγράφουμε τα προφίλ τουσ, τα αποτελζςματα και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ που
μοιράςτθκαν μαηί μασ οι οργανιςμοί και προζκυψαν από αυτιν τθν ζρευνα.
φςτθμα προςταςίασ παιδιϊν ςτθ Γερμανία
Όνομα του οργανιςμοφ: Abroad Consulting GmbH & Co KG
φντομθ περιγραφι: Λόγω τθσ ςυλλογικισ εμπειρίασ των διαφόρων ςυνεργατϊν με τουσ οποίουσ
ςυνεργάηεται θ Abroad Consulting, θ εταιρεία μπορεί να προςφζρει υπθρεςίεσ που είναι
ςφμφωνεσ με τουσ ευρωπαϊκοφσ κανόνεσ. Σο πρακτορείο βρίςκεται ςτο Βερολίνο, αλλά, κζλουν
να αποτελζςουν ορόςθμο ςε όλεσ τισ κφριεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
Όνομα/ρόλοσ:

Sabino

Mesaroli

Λςτοςελίδα:www.abroadconsulting.
eu
Επαφι: sabino.mesaroli@abroadconsulting.eu
Είςτε οργανιςμόσ αποςτολισ/φιλοξενίασ; Και τα δφο?
• Εκνικι νομοκεςία ςχετικά με το κζμα: οριςμόσ ανθλίκων ςτθ Γερμανία.
Σα παιδιά είναι άτομα κάτω των 14 ετϊν. Οι ζφθβοι είναι άτομα άνω των 14 ετϊν αλλά κάτω των
18 ετϊν.
• Θ χϊρα ςασ επικφρωςε κάποια Διεκνι φμβαςθ (π.χ. φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα
Δικαιϊματα του Παιδιοφ του 1989);
Θ Γερμανία επικφρωςε τθ φμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ τον Φεβρουάριο του 1992 και
τζκθκε ςε ιςχφ για τθ Γερμανία ςτισ 5 Απριλίου 1992. Ωςτόςο, όταν θ Γερμανία κατζκεςε τα
ζγγραφα επικφρωςθσ, ζκανε ερμθνευτικζσ δθλϊςεισ και επιφυλάξεισ που δείχνουν ότι θ Γερμανία
κεωρεί τθ φμβαςθ ωσ μια ευπρόςδεκτθ ανάπτυξθ του διεκνοφσ δικαίου που ευελπιςτεί ότι κα
βελτιϊςει τθν κατάςταςθ των παιδιϊν παγκοςμίωσ και ότι θ Γερμανία κα παίξει τον ρόλο τθσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 3 παράγραφοσ 2 τθσ φμβαςθσ, με τθ ςφνταξθ νομοκεςίασ για να
ανταποκρικεί ςτο πνεφμα τθσ φμβαςθσ και να εξαςφαλίςει τθν ευθμερία του παιδιοφ.
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• Τπάρχουν άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κζμα;
Θ Γερμανία είναι μζλοσ τθσ φμβαςθσ για τθν προςταςία των ανθλίκων και ςτο παρελκόν αυτι θ
φμβαςθ είχε μεγάλθ ςθμαςία ςτθ γερμανικι νομικι πρακτικι. Ωςτόςο, θ επιρροι αυτισ τθσ
φμβαςθσ εξαςκενεί. Εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αντικαταςτάκθκε από τθν κοινοτικι
νομοκεςία. Σο 1996, περίπου τριάντα πζντε κράτθ υπζγραψαν αντικατάςταςθ αυτισ τθσ
φμβαςθσ, ελπίηοντασ ότι κα μποροφςε να εφαρμοςτεί και ςε χϊρεσ πζρα από τον τομζα του
Ευρωπαϊκοφ αςτικοφ δικαίου. Αυτι θ φμβαςθ αντικατάςταςθσ, θ φμβαςθ τθσ Χάγθσ για τθ
Δικαιοδοςία, το Εφαρμοςμζνο Δίκαιο, θ Αναγνϊριςθ, θ Επιβολι και θ υνεργαςία όςον αφορά τθ
Γονικι Ευκφνθ και τα Μζτρα για τθν Προςταςία των Παιδιϊν ζχει ιδθ επικυρωκεί από πζντε
κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ *ΕΕ+ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Σα άλλα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ
είχαν ςυμφωνιςει να τθν επικυρϊςουν από κοινοφ, πικανϊσ το 1996, αλλά αυτό δεν ζχει ςυμβεί
ακόμθ.


Τπάρχει κάποια βζλτιςτθ πρακτικι για τθ διαςφάλιςθ τθσ κινθτικότθτασ ΕΕΚ ςτθ χϊρα ςασ;
(Απλϊσ δϊςτε μασ ςυνδζςμουσ).

https://www.nabibb.de/fileadmin/user_upload/nabibb.de/Dokumente/06_Metanavigation/02_Service/Publikatio
nen_Warenkorb/Studien_i mpuls/2018_06_28_ResearchStudy_EN.pdf

φςτθμα προςταςίασ παιδιϊν ςτθ Γερμανία

Όνομα οργανιςμοφ: EazyCity Ltd
φντομθ περιγραφι: Σο EazyCity είναι μια υπθρεςία που δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο των
ςπουδϊν και ταξιδιϊν εργαςίασ ςτθν Λρλανδία, το Θνωμζνο Βαςίλειο, τθν Λςπανία και τισ ΘΠΑ.
Προςφζρει υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με εμπειρία ςπουδϊν/εργαςίασ/πρακτικισ άςκθςθσ ςτο
εξωτερικό (διαμονι, μακιματα γλϊςςασ, μεταφραςτικζσ υπθρεςίεσ, Διαβοφλευςθ βιογραφικοφ,
υποςτιριξθ πρακτικισ άςκθςθσ)
Όνομα/ρόλοσ: Costanza Lopez / Head of International
Programmes
Λςτοςελίδα: www.eazycity.com
Επαφι: costanza@eazycity.com
οργανιςμόσ αποςτολισ/φιλοξενίασ; Και τα δυο?
Δραςτθριοποιοφμαςτε και ςτα δφο
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Εκνικι νομοκεςία ςχετικά με το κζμα: οριςμόσ ανθλίκων ςτθν Λρλανδία
Θ προςταςία των παιδιϊν είναι ςυχνά ο όροσ που χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό τθσ
κυβερνθτικισ πολιτικισ και των υπθρεςιϊν τθσ που λειτουργοφν για να αποτρζψουν τθν
παραμζλθςθ και τθν κακοποίθςθ των παιδιϊν και να παρζμβουν όταν είναι. τθν Λρλανδία βάςει
του νόμου περί Φροντίδασ του Παιδιοφ 1991, του νόμου περί Παιδιϊν 2001 και τθσ φμβαςθσ
των Θνωμζνων Εκνϊν για τα δικαιϊματα του παιδιοφ ωσ παιδί ορίηεται το άτομο κάτω των 18
ετϊν. Αυτό που επιτρζπεται να κάνει ζνα παιδί περιορίηεται από τθν θλικία του/τθσ.
· Επικφρωςε θ χϊρα ςασ οποιαδιποτε Διεκνι φμβαςθ (π.χ. φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για
τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ του 1989);
Θ Λρλανδία επικφρωςε τουσ διεκνείσ κανόνεσ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, ιδίωσ τθ φμβαςθ
των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ και τθ φμβαςθ τθσ Χάγθσ για τθν Τιοκεςία,
οι οποίοι παρζχουν ζνα πλαίςιο για τθν εςωτερικι πολιτικι και πρακτικι ςχετικά με τα
δικαιϊματα των παιδιϊν. Αυτό το παγκόςμιο πλαίςιο περιλαμβάνει τθν προςταςία παιδιϊν που
ειςζρχονται ςτθν Λρλανδία από άλλθ χϊρα. Θ κυβζρνθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ
ευρζοσ φάςματοσ δραςτθριοτιτων πολιτικισ και υπθρεςιϊν, άμεςων και ζμμεςων, για παιδιά και
νζουσ ςτθν Λρλανδία, ενϊ ο Οργανιςμόσ Παιδιϊν και Οικογζνειασ είναι υπεφκυνοσ για τθν
οικογενειακι υποςτιριξθ, προςταςία και ευθμερία παιδιϊν και ‘παιδιϊν ςε προςταςία’ βάςει
του νόμου περί παιδικισ μζριμνασ, 1991, όπωσ τροποποιικθκε
· Τπάρχουν άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ για το κζμα;
Όλοι οι οργανιςμοί, ςυμπεριλαμβανομζνων των κυβερνθτικϊν τμθμάτων, των ςχολείων, των
υπθρεςιϊν υγείασ, των κρθςκευτικϊν φορζων, των οργανιςμϊν του δθμόςιου τομζα, των
ςυλλόγων και του τομζα αναψυχισ, χρθματοδοτοφμενων οργανιςμϊν, ιδιωτικϊν και εκελοντικϊν
φορζων που ζρχονται ςε επαφι ι παρζχουν υπθρεςίεσ ςτα παιδιά ζχουν ζνα ςυνολικό εταιρικό
κακικον και ευκφνθ για τθ διαφφλαξθ των παιδιϊν: -προϊκθςθ τθσ γενικισ ευθμερίασ, υγείασ,
ανάπτυξθσ και αςφάλειασ των παιδιϊν που υιοκετοφνται και εφαρμόηουν με ςυνζπεια μια
αςφαλι και ςαφϊσ κακοριςμζνθ μζκοδο πρόςλθψθσ και επιλογισ προςωπικοφ και εκελοντϊν ανάπτυξθ εξειδικευμζνων οδθγιϊν και διαδικαςιϊν, ςφμφωνα με το Children First: National
Guidance, για προςωπικό και εκελοντζσ που μπορεί να ζχουν εφλογουσ λόγουσ ανθςυχίασ για τθν
αςφάλεια και τθν ευθμερία των παιδιϊν που εμπλζκονται ςτον οργανιςμό - προςδιοριςμόσ ενόσ
οριςμζνου προςϊπου - ςυνδζςμου για να ενεργιςει ωσ ςφνδεςμοσ με εξωτερικοφσ φορείσ και
βοθκθτικό πρόςωπο με οποιοδιποτε μζλοσ του προςωπικοφ ι εκελοντι που ζχει ανθςυχίεσ για
τθν προςταςία και ευθμερία των παιδιϊν. Σο διοριςμζνο άτομο είναι υπεφκυνο για τθν αναφορά
καταγγελιϊν ι ανθςυχιϊν για κακοποίθςθ παιδιϊν ςτον Οργανιςμό Παιδιϊν και Οικογενειϊν ι
ςτθν An Garda Síochána - διαςφαλίηοντασ ότι ο οργανιςμόσ ζχει ςαφείσ γραπτζσ διαδικαςίεσ
ςχετικά με τθ δράςθ που πρζπει να λθφκεί εάν διατυπωκοφν καταγγελίεσ για κακοποίθςθ
εργαηομζνων/εκελοντϊν - ευαιςκθτοποίθςθ εντόσ του οργανιςμοφ ςχετικά με πικανοφσ
κινδφνουσ για τθν αςφάλεια και τθν ευθμερία των παιδιϊν, ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν
διαδικαςιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων και καταγγελιϊν - Οι οργανιςμοί κα πρζπει να
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επικοινωνιςουν με τον Οργανιςμό Παιδιοφ και Οικογζνειασ όταν ανθςυχοφν για τθν ευθμερία
ενόσ παιδιοφ και να ςυνεργαςτοφν με τουσ νόμιμουσ φορείσ ςτθ ςυνεχι αξιολόγθςθ και
διαχείριςθ τθσ υπόκεςθσ
· Τπάρχει κάποια βζλτιςτθ πρακτικι για τθ διαςφάλιςθ τθσ κινθτικότθτασ ΕΕΚ ςτθ χϊρα ςασ; (Απλϊσ δϊςτε
μασ ςυνδζςμουσ).
Δεν ςχετίηεται αυςτθρά με τθν κινθτικότθτα ΕΕΚ, αλλά αφορά το μεγαλφτερο ηιτθμα τθσ
βζλτιςτθσ πρακτικισ διαςφάλιςθσ που εφαρμόηεται ςτα παιδιά:
https://www.tusla.ie/uploads/content/Tusla_-_Child_Safeguarding__A_Guide_for_Policy,_Procedure_and_Practice.pdf
φςτθμα προςταςίασ παιδιϊν ςτθ Μάλτα
Όνομα οργανιςμοφ: Lexema Learning Experience in Malta
φντομθ περιγραφι: Θ Lexema είναι ζνασ οργανιςμόσ που δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε διεκνζσ επίπεδο. Ο κφριοσ ςτόχοσ του είναι να ενκαρρφνει και να
υποςτθρίξει τθν κινθτικότθτα μεταξφ των χωρϊν τθσ ΕΕ ωσ εργαλείο διαπολιτιςμικοφ διαλόγου,
προϊκθςθσ δραςτθριοτιτων μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και εκμάκθςθσ γλωςςϊν ςτο
πλαίςιο των μεγάλων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων.
Όνομα/ρόλοσ: Libero Dachille / Διευκυντισ
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Λςτοςελίδα: www.lexema.net
https://www.facebook.com/lexemamalta
Επαφι: info@lexema.net / +393407588516
A receiving organisation. Είςτε οργανιςμόσ αποςτολισ/φιλοξενίασ; Και τα δυο?
Οργανιςμόσ φιλοξενίασ.
• Εκνικι νομοκεςία ςχετικά με το κζμα: οριςμόσ ανθλίκων ςτθ Μάλτα
φμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ Μάλτασ, κάκε άτομο κάτω των 18 ετϊν κεωρείται ανιλικο.
• Επικφρωςε θ χϊρα ςασ οποιαδιποτε Διεκνι φμβαςθ (π.χ. φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για
τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ του 1989);
Επικφρωςε θ χϊρα ςασ οποιαδιποτε Διεκνι φμβαςθ (π.χ. φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα
Δικαιϊματα του Παιδιοφ του 1989);
• Τπάρχουν άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κζμα;
Ο νόμοσ τθσ Μάλτασ δεν κάνει ςαφι διάκριςθ μεταξφ παιδιϊν και εφιβων. Είναι υποχρεωτικό να
ζχουν ζναν νόμιμο κθδεμόνα υπό τθν επιμζλειά τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτάσ τουσ,
προκειμζνου να διαςφαλίςουν ότι οι ανιλικοι είναι αςφαλείσ από τον κίνδυνο.
• Τπάρχει κάποια βζλτιςτθ πρακτικι για τθ διαςφάλιςθ τθσ κινθτικότθτασ ΕΕΚ ςτθ χϊρα ςασ;
(Απλϊσ δϊςτε μασ ςυνδζςμουσ).
www.spread-project.eu/wp-content/uploads/guide/SPREAD-Guide-of-Good-Practice-EN.pdf
φςτθμα προςταςίασ παιδιϊν ςτθν Πολωνία
Όνομα οργανιςμοφ: Perfect Project Sp. z o.o.
φντομθ περιγραφι: Σο Perfect Project LLC είναι ζνα εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ίδρυμα
εξειδικευμζνο ςτον τομζα των ζργων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, τόςο ςε εκνικό όςο και ςε
διεκνζσ επίπεδο, του οποίου οι εργαηόμενοι ζχουν εμπειρία άνω των 11 ετϊν ςτον τομζα τθσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τθσ επίςθμθσ και μθ επίςθμθσ
εκπαίδευςθσ. Σο Perfect Project LLC δθμιουργικθκε για να υποςτθρίξει τθν εκπαίδευςθ ειδικά
μζςω εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.
Όνομα/Ρόλοσ: υντονιςτισ προγραμμάτων
Λςτοςελίδα: www.perfect-project.eu
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Επαφι: biuro@perfect-project.eu
Είςτε οργανιςμόσ αποςτολισ/φιλοξενίασ; Και τα δυο?
Και τα δυο
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• Εκνικι νομοκεςία ςχετικά με το κζμα: οριςμόσ ανθλίκων ςτθν Πολωνία
Ανιλικοσ - κατά τθν ζννοια του αςτικοφ δικαίου, ζνα άτομο που είναι κάτω των 18 ετϊν και δεν
ζχει ςυνάψει γάμο (ωσ αποτζλεςμα ενόσ από αυτά αποκτάται θ θλικία τθσ πλειοψθφίασ).
• Επικφρωςε θ χϊρα ςασ κάποια Διεκνι φμβαςθ (π.χ. φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα
Δικαιϊματα του Παιδιοφ του 1989);
Θ φμβαςθ εγγυάται τα δικαιϊματα του παιδιοφ, ανεξάρτθτα από το χρϊμα του δζρματοσ, τθ
κρθςκεία. Προωκικθκε από τθ Γενικι υνζλευςθ των Θνωμζνων Εκνϊν το 1989, θ Πολωνία είναι
θ πρωτοβουλία τθσ υιοκζτθςισ τθσ. Θ ςφμβαςθ τζκθκε ςε ιςχφ το 1990. 195 κράτθ είναι
ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ ςφμβαςθ (Λοφνιοσ 2015). Θ Πολωνία επικφρωςε τθ ςφμβαςθ το 1991.
• Τπάρχουν άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κζμα;
Άτομο κάτω των 16 ετϊν μπορεί να απαςχολείται ςε μόνιμθ βάςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποφοίτθςε από το γυμνάςιο. Ανιλικοσ κατά τθν ζννοια του ποινικοφ δικαίου είναι ζνα άτομο το
οποίο, κατά τθ διάπραξθ τθσ απαγορευμζνθσ πράξθσ, είναι κάτω των 16 ετϊν
• κάποια βζλτιςτθ πρακτικι για τθ διαςφάλιςθ τθσ κινθτικότθτασ ΕΕΚ ςτθ χϊρα ςασ; (Απλϊσ δϊςτε μασ
ςυνδζςμουσ).
Νομίηω ότι μια καλι πθγι ςε αυτό το κζμα είναι το παρακάτω:
https://erasmusplus.org.pl/zainspiruj-sie#. Είναι μια πλατφόρμα με βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςε αυτόν
τον τομζα. Είναι ζνασ νζοσ ιςτότοποσ, επομζνωσ θ προςωρινι αγγλικι ζκδοςθ δεν είναι
διακζςιμθ.
ΠΡΛΝ ΣΘΝ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ
1. Διαδικαςία επιλογισ: πϊσ επιλζγετε τουσ ςυμμετζχοντεσ; είναι τα κριτιρια και οι διαδικαςίεσ
διαφανείσ;
Θ πρόςλθψθ αποτελείται από δφο ςτάδια: επίςθμθ και ουςιαςτικι. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν
πρακτικι άςκθςθ πρζπει να ςυντάξουν ζνα επίςθμο ζγγραφο ειςόδου: - με τθ δικι τουσ εξουςία
να ενδιαφζρονται για το ζργο, - να είναι μακθτισ τθσ επαγγελματικισ ςχολισ που ςπουδάηει ςτο
επάγγελμα, το οποίο καλφπτεται από το ζργο, - ςυνάντθςθ τθν θμερομθνία υλοποίθςθσ του
ζργου εντόσ τθσ περιόδου που κακορίηεται ςτουσ κανονιςμοφσ του απαιτοφμενου πακζτου
εγγράφων προςλιψεων. Σο ςτάδιο που ςχετίηεται με το περιεχόμενο είναι το δεφτερο ςτάδιο
ςτθν επιλογι των υποψθφίων. Κατά τθν αξιολόγθςθ, οι υποψιφιοι τθσ Επιτροπισ λαμβάνουν
υπόψθ τα ακόλουκα κριτιρια (για το τελευταίο εξάμθνο): - μζςοσ βακμόσ μακθτι ςτον
επαγγελματικό τομζα από 3,00 - βακμόσ ςυμπεριφοράσ όχι χειρότεροσ από καλόσ, - βακμόσ
αγγλικισ γλϊςςασ υψθλότεροσ από 4,00. Θ βάςθ του περιεχομζνου τθσ βακμολογίασ ζχει ωσ
εξισ: - μζςοσ βακμόσ από επαγγελματίεσ- (Α) (υπολογίηεται με βάςθ αρικμθτικό ςιμα) x 2
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μονάδεσ (μζγιςτο 24 πόντοι) - βακμολογία -βακμολογία (Β) x 2 μονάδεσ (μζγιςτο 24 πόντοι) transvestite - βακμόσ (C) x 2 μονάδεσ (μζγιςτο 24 πόντοι). Βακμολογία = A + B + C (ςυνολικά
μζγιςτο 72 πόντοι). Για τουσ υποψθφίουσ που κα λάβουν πολλοφσ πόντουσ, θ βακμολογία κα
είναι οριςτικι, κα υπάρξει δοκιμι επαγγελματικϊν ικανοτιτων.
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2. Πϊσ ςυγκεντρϊνουν οι διοργανωτζσ τισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων για να δθμιουργιςουν
ζνα περιβάλλον χωρίσ αποκλειςμοφσ;
Κυρίωσ μζςω ςχολικϊν πλθροφοριϊν και κατά τθ διάρκεια ατομικϊν ςυναντιςεων με τουσ
ςυμμετζχοντεσ.
3. Πϊσ ο οργανιςμόσ φιλοξενίασ πρόκειται να λάβει πλιρεισ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ακριβζσ
εφροσ και τθ φφςθ τθσ δραςτθριότθτασ πριν από τθ ςυγκατάκεςι του να φιλοξενιςει τουσ
ςυμμετζχοντεσ;
Μζςω μεμονωμζνων φορμϊν.
4. Πριν από τθν αναχϊρθςθ, με ποιον τρόπο οι οργανϊςεισ προετοιμάηουν κατάλλθλα τουσ
ςυμμετζχοντεσ;
Τπάρχει μια ςυνολικι προετοιμαςία για τθν κινθτικότθτα από γλωςςικό, ψυχολογικό, πολιτιςτικό
και οργανωτικό τρόπο. Τπάρχουν επίςθσ ατομικζσ ςυναντιςεισ με ςχολικό ψυχολόγο.
5. Προςταςία δεδομζνων/ Κοινι χριςθ πλθροφοριϊν/ Διατιρθςθ διαδικτυακϊν και κοινωνικϊν
μζςων. Πϊσ τα καταφζρνετε;
ε κάκε περίπτωςθ ζχουμε επίςθμθ άδεια ςυμμετεχόντων, και αν είναι ανιλικοσ, υπάρχει επίςθσ
άδεια γονζων.
6. Ζχετε αναπτφξει κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ διαφόρων τφπων ςυγκροφςεων
και άλλων προβλθμάτων; Ζχετε ςχζδιο δράςθσ για τθν κρίςθ;
Ναι, ςε κάκε κινθτικότθτα ζχουμε ςχεδιάςει πϊσ να αντιμετωπίςουμε τον πικανό κίνδυνο. Είναι
επίςθσ μζροσ του ςχεδίου Erasmus ςε κάκε ίδρυμα.
7. Οριςμοί μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ. Αναφζρετε τι περιλαμβάνεται ςε αυτιν τθν κατθγορία.
Αλκοόλ, ναρκωτικά, μθ ανοχι ςε άλλουσ ανκρϊπουσ
8. Ζχετε ςαφείσ, γραπτζσ ςυμφωνίεσ με όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςχετικά με δικαιϊματα και
ευκφνεσ, κανόνεσ ςυμπεριφοράσ κλπ;
Ναι, ςε κάκε κινθτικότθτα.
9. Πϊσ παρζχετε επαρκι υποςτιριξθ (παρακολοφκθςθ/κακοδιγθςθ) ςτο περιβάλλον φιλοξενίασ;
Βοικεια κακθγθτι, ομαδικζσ και ατομικζσ ςυναντιςεισ με τουσ ςυμμετζχοντεσ, ςυνεργαςία με
τον κακθγθτι τουσ.
10. Πακζτο καλωςορίςματοσ: χρθςιμοποιείτε ςυνικωσ ζνα πακζτο καλωςορίςματοσ για
επιλεγμζνουσ μακθτζσ προκειμζνου να τουσ κακθςυχάςετε και να αυξιςετε τισ κετικζσ
προςδοκίεσ για τθ διαμονι ςασ ςτο εξωτερικό;
Ναι, ςε κάκε κινθτικότθτα.
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ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ
1. Δθμιουργείτε διαδικαςίεσ όπου οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να εκφράςουν κάκε ανθςυχία που
μπορεί να ζχουν, όπωσ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ, υποςτιριξθ από ομότιμουσ και
οικογενειακζσ ςυνδζςεισ;
Ναι, οι ςυμμετζχοντεσ είναι εξοικειωμζνοι με όλεσ τισ διαδικαςίεσ που τουσ παρζχουν
υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια κινθτοποιιςεων.
2. Πϊσ διατθρείτε ςυνεχείσ επικοινωνίεσ με τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ για να διαςφαλίςετε
ότι ςυμφωνοφνται τυχόν περαιτζρω αποφάςεισ;
Όλοι οι πικανοί τρόποι - τθλζφωνο, email, θλεκτρονικι επικοινωνία
3. Είναι το κατάλυμα και ο χϊροσ εργαςίασ κατάλλθλοσ και ςε λογικι απόςταςθ μεταξφ τουσ;
Ναι, ςε κάκε κινθτικότθτα.
4. Οι ανιλικοι ςυνοδεφονται από ενιλικα ι υπό επίβλεψθ ενθλίκου κατά τθ διάρκεια τθσ
δραςτθριότθτασ; Κα μποροφςατε να περιγράψετε τισ επιλογζσ και τι ψάχνετε; Σι είδουσ επίβλεψθ
και υποςτιριξθ κα παρζχει; Παρακαλοφμε διευκρινίςτε τα αναμενόμενα όρια και τον κϊδικα
δεοντολογίασ του ρόλου.
Ναι, οι ανιλικοι εποπτεφονται από ενιλικεσ. Παρακολουκοφν προγράμματα πρακτικισ άςκθςθσ
ςε κάκε εταιρεία, επαλθκεφοντασ εκ των προτζρων και εκ των υςτζρων τισ ανάγκεσ και τισ
προςδοκίεσ των ςυμμετεχόντων, τθν πρόοδο των μακθτϊν, τον βακμό επίτευξθσ των ςτόχων, τθν
ανατροφοδότθςθ των μακθτϊν, τθν αναφορά ςτθν ομάδα του ζργου, τθ ςυλλογι απόψεων
ςχετικά με τθν πρακτικι άςκθςθ, τθ ςυνεχι ψυχολογικι και ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ του
μακθτι, επίβλεψθ τθσ τιρθςθσ των αρχϊν τθσ ορκολογικισ διατροφισ.
5. Are there feedback mechanisms during the stay that enable team members and participants to
adjust methods and aspects of these when needed? Yes, there is a procedure of cooperation with
group tutors.
6. Who is in charge to help ease the pupil’s transition and possible culture shock during his/her
residence? Group tutors who are with students during mobility.
AFTER Mobility
1.

Who is going to carry out the end-of-stay evaluation of the pupil’s stay?

Project team: coordinator, group tutors, evaluator.
2. Do you usually invest time in a debriefing process?
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Yes, it is a obligatory activity in every mobility. Usually it is proceeded without teachers and
headmasters presence.
3. Do you provide support to the pupil to help reintegration into the home community after staying
abroad?
Yes, there is a overall preparation for mobility by language, psychological, cultural and organisation
way. There is also individual meetings with school psychologist.
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Child protection system in Portugal
Name of the organisation: Camera di Commercio Italiana per il Portogallo Brief
Name/role: Marcello Menichetti
Website: www.ccitalia.pt
Contacts: marcello.menichetti@ccitalia.pt; +351 927981655
Are you a sending/receiving organisation? Both? We are both sending organisations (as consortium
leader) and receiving organisation (for mobilities from Italy and Spain)
· National legislation on the topic: definition of minor
Person who has not yet reached the age that the law considers sufficient for that person to govern
himself and manage his assets (18 years)
· Did your country ratify any International Convention (e.g. United Nations Convention on the Rights
of the Child of 1989)?
In Portugal the signature of the Convention on the Rights of the Child dates from January 26, 1990,
with the Decree of Ratification published on September 12 of the same year and the entry into force
in the Portuguese legal order that occurred on October 21, 1990
· Any other useful info on the topic All useful information about the Convention is available here:
https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca-1
· Any best practice in safeguarding within VET mobility in your country? (Just provide us with links).
Honestly, this is the first approach to the safeguard of VET mobilities we are aware of.
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Κεφάλαιο 3.1: Ανάλυςη SWOT

-

Όινη νη νξγαληζκνί ζα εθαξκόδνπλ ήδε κέηξα πνπ κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ή λα ζπκβάινπλ ζηε
δηαθύιαμε ησλ παηδηώλ.

-

Η εθπαίδεπζε πξηλ από ηελ αλαρώξεζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ε ζπλνδεία ή ππνζηήξημε ελειίθσλ
είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο

-

Η ππνζηήξημε πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ώζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ην
πεξηβάιινλ όπνπ ην έξγν ιακβάλεη ρώξα θαη ε θύζε ηνπ έξγνπ.

- Σαθέο ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ πεξηιακβάλεη: 24/7 ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ηε ρώξα ππνδνρήο θαη ηε
ρώξα θαηαγσγήο. δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο

ΔΥΝΑΜΕΙ
- Σπλεηδεηνπνίεζε πόζε επαθή έρεη έλαο νξγαληζκόο κε ηα παηδηά, ηδηαίηεξα όηαλ απηά δελ είλαη ν
πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηνπ.
- Κώδηθα ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέπεη λα ηεξνύλ όινη νη εξγαδόκελνη όηαλ εκπιέθνληαη αλήιηθνη.
- Δηαδηθαζίεο γηα ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη θαζηέξσζε ζαθώλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ θαη κεραληζκώλ
αλαθνξάο γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη παξέρεηαη άκεζε θαη επαξθήο βνήζεηα ζε έλα παηδί πνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή
θξνληίδα θαη πξνζηαζία θαη πηπρέο απηώλ όηαλ ρξεηάδεηαη

ΑΔΥΝΑΜΙΕ
- Έρεηε κηα θνηλή ιίζηα ειέγρνπ «εθηίκεζεο θηλδύλνπ» γηα ηελ επίζθεςε πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ έξγνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηαιπκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ, εγεηώλ, λνκηθώλ απαηηήζεσλ θ.ιπ.).
- Δεκηνπξγία "πξσηνθόιισλ δηαζθάιηζεο".
- «Πξνβιέςηε έθηαθηε αλάγθε» - απηόο είλαη έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο ηξόπνπο δηαρείξηζεο. Η θάζε
ζρεδηαζκνύ παξέρεη κηα πιαηθόξκα γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ ζπκκεηερόλησλ αθόκε θαη ζε
θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕ

-Μηα ηζρπξή πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ παηδηώλ θαη δήισζε δηαζθάιηζεο πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο πξόζζεηεο
απαηηήζεηο δηεζλώλ έξγσλ.
- Δηαρείξηζε θξίζεσλ / ζρέδην δξάζεο γηα ηελ θξίζε
-

ΑΠΕΙΛΕ

- Δεκηνπξγία κεραληζκώλ αλαηξνθνδόηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα / κεηά ηελ θηλεηηθόηεηα πνπ επηηξέπνπλ ζηα
κέιε ηεο νκάδαο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνζαξκόδνπλ
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Κεφάλαιο 4: υμπεράςματα πολιτικήσ
από τισ χώρεσ Εταίρουσ
Θ ζρευνα και οι ςυνεντεφξεισ που πραγματοποιικθκαν ςτισ χϊρεσ εταίρουσ οδιγθςαν ςτθν
ανάπτυξθ ςυμπεραςμάτων πολιτικισ για τθ διαφφλαξθ των ανθλίκων ςτο πλαίςιο τθσ
κινθτικότθτασ Erasmus+ ΕΕΚ.
Βιματα που οδθγοφν ςε ςυμπεράςματα Πολιτικισ:
1- Δευτερογενισ ζρευνα και επιτόπιεσ ςυνεντεφξεισ (βλ. κεφάλαιο 1)
2- Αξιολόγθςθ αναγκϊν τοπικϊν επιπλοκϊν
Προκειμζνου να προςδιοριςτεί με ςαφινεια ποιεσ είναι οι εκνικζσ επιπτϊςεισ των πολιτικϊν
διαςφάλιςθσ τθσ κινθτικότθτασ ΕΕΚ και/ι των ελάχιςτων απαιτιςεων ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ,
οι εταίροι του ζργου κεϊρθςαν τθν ανάγκθ διεξαγωγισ μιασ μελζτθσ αξιολόγθςθσ αναγκϊν,
προκειμζνου να βρεκοφν όλοι ςτθν ίδια ςελίδα πριν προχωριςουν ςε εκνικζσ ζρευνεσ.
Θ κατευκυντιρια αρχι ιταν θ ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ που επικρατοφςε και θ εκτίμθςθ των
αναγκϊν, που προκφπτουν από τισ τοπικζσ επιπτϊςεισ τθσ αρχισ τθσ κινθτικότθτασ ΕΕΚ που
διαςφαλίηει τισ τοπικζσ ενδιαφερόμενεσ πλευρζσ, μπορεί να είναι ιδρφματα, πάροχοι, ενδιάμεςοι
φορείσ.
Ιταν δφςκολο να προςδιοριςτεί με ακρίβεια ποια ιταν θ κατάςταςθ που επικρατοφςε, κακϊσ δεν
υπάρχει ακόμθ κοινό πλαίςιο αναφοράσ, αλλά ιταν ςθμαντικό να εντοπιςτεί το ςθμείο κλειδί,
πριν ξεκινιςει οποιαδιποτε ςυηιτθςθ με τουσ υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ.
3- Ζρευνα για τουσ εκνικοφσ κανονιςμοφσ και τισ επιπτϊςεισ ςε τοπικό επίπεδο
Διαφορετικζσ χϊρεσ ζχουν τθ δικι τουσ ςειρά προςταςίασ ςτθν κινθτικότθτα ΕΕΚ, ειδικά όταν
αναφζρονται ςε ανιλικουσ. Θ πρϊτθ ζρευνα διεξιχκθ για να διαπιςτωκεί εάν οι κανονιςμοί
προζρχονται από νόμουσ ι αν πρόκειται για χριςθ. Επιπλζον, οι χϊρεσ ζχουν διαφορετικζσ
προςεγγίςεισ όςον αφορά τθ ςυνζργειά τουσ μεταξφ του τοπικοφ/εκνικοφ/ευρωπαϊκοφ δικαίου.
Αυτό που λειτουργεί για μια χϊρα και περιοχι, ενδζχεται να μθν ιςχφει για άλλεσ, επομζνωσ
ζχουμε λάβει υπόψθ το νομικό υπόβακρο ςτθ δικι ςασ περιοχι/χϊρα πριν ξεκινιςετε
οποιεςδιποτε δραςτθριότθτεσ.
4- Αξιολόγθςθ πολιτικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνεντεφξεων των υπεφκυνων χάραξθσ πολιτικισ
και ομάδων υπεράςπιςθσ
Θ αξιολόγθςθ πολιτικισ επιδιϊκει να ενθμερϊςει τουσ υπεφκυνουσ λιψθσ αποφάςεων
προβλζποντασ και αξιολογϊντασ τισ πικανζσ επιπτϊςεισ των επιλογϊν πολιτικισ. Θ αξιολόγθςθ
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πολιτικισ χρθςιμοποιείται ςυχνότερα ωσ ζνασ από τουσ διάφορουσ τφπουσ «εκτίμθςθσ
επιπτϊςεων» που εμφανίςτθκαν τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ, εκτίμθςθ επιπτϊςεων
βιωςιμότθτασ και απλϊσ εκτίμθςθ επιπτϊςεων.
Θ αξιολόγθςθ πολιτικισ χρθςιμοποιεί ουςιαςτικά τα ίδια τυποποιθμζνα βιματα, όπωσ τον
εντοπιςμό του προβλιματοσ, τον κακοριςμό ςτόχων, τον εντοπιςμό επιλογϊν πολιτικισ, τθν
ανάλυςθ επιπτϊςεων κ.λπ., τα οποία ςυχνά εφαρμόηονται ςε κεντρικζσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ
ι υπουργεία ςε εκνικζσ πολιτικζσ. Σο πεδίο τθσ αξιολόγθςθσ πολιτικισ περιορίηεται ςυνικωσ
ςτθν εκ των προτζρων εκτίμθςθ, θ οποία ενθμερϊνει τθ λιψθ αποφάςεων πριν ςυμφωνθκοφν
και εφαρμοςτοφν οι πολιτικζσ και επομζνωσ αποκλείει τθν εκ των υςτζρων αξιολόγθςθ των
πολιτικϊν. Θ ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ πολιτικισ βαςίηεται ςτθν πεποίκθςθ ότι θ πιο «ορκολογικι»
χάραξθ πολιτικισ μπορεί να επιτευχκεί με τθν εφαρμογι αναλυτικϊν εργαλείων. Ωσ εκ τοφτου,
υπάρχει αξιολόγθςθ για τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ ςτο επίκεντρο των φορζων λιψθσ
αποφάςεων και τθ χάραξθ πολιτικισ βάςει ενδιαφερόντων, τθν ενςωμάτωςθ οριηόντιων κεμάτων
και τθν αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ διαφορετικϊν τμθμάτων που ςυμμετζχουν ςτθν
αξιολόγθςθ μιασ πολιτικισ. Αυτι θ αντίλθψθ τθσ αξιολόγθςθσ πολιτικισ είναι ευρζωσ
διαδεδομζνθ και ιδιαίτερα εμφανισ ςτα ζγγραφα κακοδιγθςθσ που ζχουν ετοιμαςτεί για
κυβερνθτικοφσ αξιωματοφχουσ που πραγματοποιοφν αξιολόγθςθ πολιτικισ.
.
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Αξιολόγηςη πολιτικήσ ςτισ χώρεσ εταίρουσ
Ηνωμζνο Βαςίλειο
Σα κακικοντα προςταςίασ των παιδιϊν ιςχφουν για κάκε φιλανκρωπικι οργάνωςθ που
ςυνεργάηεται ι ζρχεται ςε επαφι με οποιονδιποτε κάτω των 18 ετϊν.
Σα ςυςτιματα προςταςίασ των παιδιϊν και οι νόμοι που προςτατεφουν τα παιδιά από τθν
κακοποίθςθ, τθν παραμζλθςθ και τθν εκμετάλλευςθ των τεςςάρων εκνϊν του Θνωμζνου
Βαςιλείου ζχουν το δικό τουσ νομοκετικό πλαίςιο και ζτςι θ κακοδιγθςθ και θ πρακτικι
προςδιοριςμοφ των παιδιϊν που κινδυνεφουν να βλάψουν διαφζρουν ελαφρϊσ επίςθσ από
χϊρα ςε χϊρα.

Σο Θνωμζνο Βαςίλειο χρθςιμοποιεί πόρουσ και ακολουκεί τα πρότυπα του NSPCC για τθν
προςταςία των παιδιϊν. Θ προςταςία των παιδιϊν ςθμαίνει:





προςταςία των παιδιϊν από κακομεταχείριςθ και κακοποίθςθ
αποτροπι βλαβϊν ςτθν υγεία ι τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν
να διαςφαλιςτεί ότι τα παιδιά μεγαλϊνουν με τθν παροχι αςφαλοφσ και αποτελεςματικισ φροντίδασ
να αναλάβει δράςθ για να δϊςει τθ δυνατότθτα ςε όλα τα παιδιά και τουσ νζουσ να ζχουν τα
καλφτερα αποτελζςματα

Σο Τπουργείο Εκπαίδευςθσ (Department of Education- DfE) είναι υπεφκυνο για τθν προςταςία των
παιδιϊν ςτθν Αγγλία. Κακορίηει πολιτικι, νομοκεςία και νομοκετικι κακοδιγθςθ για το πϊσ
πρζπει να λειτουργεί το ςφςτθμα προςταςίασ των παιδιϊν.
Οι τοπικοί εταίροι διαςφάλιςθσ είναι υπεφκυνοι για τθν πολιτικι, τθ διαδικαςία και τθν
κακοδιγθςθ τθσ προςταςίασ των παιδιϊν ςε τοπικό επίπεδο.
The local safeguarding arrangements are led by three statutory safeguarding partners:
 θ τοπικι αρχι
 οι κλινικζσ ομάδεσ ανάκεςθσ
 θ αςτυνομία
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ε ςυνεργαςία με άλλεσ ςχετικζσ υπθρεςίεσ, πρζπει να ςυντονίςουν και να διαςφαλίςουν τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ εργαςίασ για τθν προςταςία και τθν προαγωγι τθσ ευθμερίασ των
παιδιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ρφκμιςθσ για τον εντοπιςμό και τθ ςτιριξθ των παιδιϊν που
κινδυνεφουν να βλάψουν.

H Αγγλία, θ Βόρεια Λρλανδία, θ κωτία και θ Ουαλία είναι υπεφκυνεσ για τουσ δικοφσ τουσ
νόμουσ, πολιτικζσ και πρωτόκολλα διαςφάλιςθσ ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ, τθν υγεία και τθν
κοινωνικι ευθμερία των παιδιϊν. Ωςτόςο, οι βαςικζσ αρχζσ είναι οι ίδιεσ ωσ προσ τθν εφαρμογι
και το ςτόχο. Σο 2015, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςυηιτθςε για τθν ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των
παιδιϊν και εξετάςτθκαν δζκα αρχζσ για ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα προςταςίασ των παιδιϊν.
Αυτζσ οι αρχζσ απαιτοφςαν ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα προςταςίασ των παιδιϊν. (Ευρωπαϊκι
Επιτροπι, 2019)

Οι φιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ όπωσ το Keeping Children Safe ζχουν τζςςερα παγκοςμίωσ
αναγνωριςμζνα πρότυπα προςταςίασ των παιδιϊν που υποςτθρίηουν τισ γενικζσ αρχζσ τουσ.
Αυτά τα πρότυπα χρθςιμοποιοφνται, από το κράτοσ, ςε όλουσ τουσ τομείσ διαςφαλίηοντασ
βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθν προςταςία των παιδιϊν. Αυτό επιτρζπει επίςθσ αυξθμζνθ ανάλθψθ
ευκυνϊν για τα ενδιαφερόμενα μζρθ.
1. μια πολιτικι που περιγράφει πϊσ ζνασ οργανιςμόσ υποςτθρίηει τθν πρόλθψθ
βλαβϊν ςτα παιδιά. Περιγράφει επίςθσ ζναν οδικό χάρτθ των βθμάτων που πρζπει
να λθφκοφν ςε περίπτωςθ ςυμβάντοσ.
2. διλωςθ ευκυνϊν και προςδοκιϊν προςωπικοφ και ςυνεργατϊν.
3. διαδικαςίεσ για τθ δθμιουργία περιβάλλοντων αςφαλι για τα παιδιά με
πρωτόκολλα διαςφάλιςθσ υψθλισ ποιότθτασ.
4. Ανάλθψθ ευκυνϊν μζςω τθσ τακτικισ παρακολοφκθςθσ και επανεξζταςθσ των
μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ αςφάλειασ ενόσ οργανιςμοφ.

Αυτά τα πρότυπα ςτθρίηονται ςτισ ακόλουκεσ αρχζσ: ςυμφωνία ότι τα παιδιά ζχουν το δικαίωμα
να προςτατεφονται από βλάβεσ, ότι όλοι είναι υπεφκυνοι για τθν προςταςία των παιδιϊν, οι
οργανϊςεισ που εργάηονται με παιδιά ζχουν κακικον φροντίδασ όπωσ και οι εταίροι με τουσ
οποίουσ ςυνεργάηονται και θ προςταςία τουσ είναι προσ το ςυμφζρον του παιδιοφ. (Διατιρθςθ
των παιδιϊν αςφαλι, 2021).

To φςτθμα προςταςίασ των παιδιϊν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ςτθν Αγγλία, όπωσ και ςτο υπόλοιπο
Θνωμζνο Βαςίλειο, όλοι όςοι εργάηονται με ανιλικουσ αναμζνεται να αναφζρουν τισ ανθςυχίεσ
τουσ εάν πρζπει να τισ ζχουν ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ εάν ανθςυχοφν για τθν ευθμερία ενόσ παιδιοφ
είναι υποχρεωτικό κακικον, για παράδειγμα, θ αναφορά περιςτατικϊν ακρωτθριαςμοφ
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γυναικείων γεννθτικϊν οργάνων (female genital mutilation -FGM) ςε ανιλικουσ ςτθν αςτυνομία.
Εάν κάποιοσ προβλθματιςμόσ ζρκει ςτθν προςοχι ενόσ δαςκάλου, για παράδειγμα, θ πολιτικι
προςταςίασ των οργανιςμϊν κα ενεργοποιθκεί και κα ακολουκθκεί. Αυτό κα περιλαμβάνει τον
Κακοριςμζνο Επικεφαλι Διαςφάλιςθσ (Designated Safeguarding Lead - DSL), ο οποίοσ είναι μζλοσ
του προςωπικοφ που ζχει εκπαιδευτεί για τθν εξειδικευμζνθ διαςφάλιςθ του DSL.
Σο DSL ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ για να διαςφαλίςει ότι ζνα ςχολείο πλθροί τουσ ςτόχουσ των
πολιτικϊν διαςφάλιςθσ, των διαδικαςιϊν αναφοράσ των τοπικϊν αρχϊν και των νόμιμων
απαιτιςεων. Θ ταυτότθτα του DSL διαφθμίηεται πάντα γφρω από το ςχολείο ςε αφίςεσ ςφμφωνα
με τισ απαιτιςεισ επικεϊρθςθσ του British Council. Οριςμζνο άτομο προςταςίασ (DSP), το οποίο
είναι μζλοσ του προςωπικοφ που ζχει εκπαιδευτεί ςε Ειδικόσ Διαςφάλιςθσ για το DSL, το οποίο
είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξει το DSL και να καλφψει απουςίεσ. Αυτοί κα μποροφςαν να είναι
αςκοφμενοι δάςκαλοι. Καλά αναγνωριςμζνοι οργανιςμοί όπωσ το NSPCC είναι ςχολεία
παραπομπισ. Οι εκπαιδευμζνοι επαγγελματίεσ μασ κα ςυηθτιςουν μαηί ςασ τισ ανθςυχίεσ ςασ
και κα ςασ δϊςουν ςυμβουλζσ από ειδικοφσ. τθ ςυνζχεια, το ςχολείο ςυνεργάηεται με το Local
Safeguarding Children's Partnership (LSCP), ζνα τμιμα ςε επίπεδο πόλθσ ι κομθτείασ, το οποίο
ςυνεργάηεται για να φζρει κοντά τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςε κάκε τοπικι περιοχι και κα
ςυνεργαςτεί για τθ διαφφλαξθ και τθν προαγωγι τθσ ευθμερίασ των παιδιϊν ςτθν τοπικι
περιοχι.
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Ο Οργανιςμόσ Αξιολόγθςθσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Local Authority Designated Office LADO) ςυμμετζχει ςτθ διαχείριςθ και επίβλεψθ καταγγελιϊν εναντίον ατόμων που εργάηονται με
παιδιά. τθν Αγγλία, όλα τα επίπεδα διακυβζρνθςθσ από διακρατικζσ ςυμβάςεισ των Θνωμζνων
Εκνϊν και μζχρι πρόςφατα θ πολιτικι τθσ ΕΕ, εκνικι, περιφερειακι, τοπικι και οργανωτικι,
αναφζρονται ςτισ νόμιμεσ οδθγίεσ τθσ κυβζρνθςθσ για τθ διαςφάλιςθ ςε εκνικό επίπεδο ςτθν
Αγγλία. Όςο περιςςότερο κινείται από το εκνικό επίπεδο, τόςο αποχρωματίηονται οι
πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τθν προςταςία των παιδιϊν. Ο τρόποσ εφαρμογισ των πολιτικϊν
διαςφάλιςθσ διαφζρει ςθμαντικά.
υμπεράςματα κινθτικότθτασ και πολιτικισ E+ - Η πολιτικι τθσ ΕΕ, εκνικι, περιφερειακι,
τοπικι και οργανωτικι αναφζρονται ςτο καταςτατικό τθσ κυβζρνθςθσ του HM
Εκνικό επίπεδο
ε εκνικό επίπεδο, οι ενδιαφερόμενοι μελετοφν τισ εκνικζσ νομοκετικζσ οδθγίεσ για τθ
διαςφάλιςθ ςτα ζγγραφα τθσ κυβζρνθςθσ HM Working Together to Safeguard Children. Οδθγόσ
για τθ ςυνεργαςία μεταξφ των οργανιςμϊν για τθ διαφφλαξθ και προαγωγι τθσ ευθμερίασ των
παιδιϊν Λοφλιοσ 2018 και Working Together to Safeguard Children Νομοκετικό πλαίςιο: ςχετικι
νομοκεςία για τθ διαφφλαξθ και τθν προϊκθςθ τθσ ευθμερίασ των παιδιϊν Λοφλιοσ 2018.
Επιπλζον, υπάρχουν εκνικζσ οργανϊςεισ όπωσ θ Εκνικι Εταιρεία για τθν Πρόλθψθ τθσ
Κακοποίθςθσ των Παιδιϊν (NSPCC), θ κορυφαία φιλανκρωπικι εκςτρατεία του Θνωμζνου
Βαςιλείου και θ προςταςία του παιδιοφ. οργάνωςθ ςε τοπικό και αςτικό επίπεδο για
επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ προςταςίασ των παιδιϊν.
Περιφερειακό επίπεδο
ε περιφερειακό επίπεδο, οι οργανϊςεισ κοιτοφν προσ τα ςυμβοφλια των νομϊν τουσ. Θ
Eurospeak, για παράδειγμα, τθρεί τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του υμβουλίου του Χάμςαϊρ
(2021) και του υμβουλίου του Ράιντινγκ (2021) για τθν προςταςία των παιδιϊν. Οι τοπικζσ αρχζσ
ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ζχουν νομικι υποχρζωςθ να προςτατεφουν τα παιδιά, ςτισ δφο κομθτείεσ
ςτισ οποίεσ βρίςκονται τα ςχολεία. Και τα δφο ςυμβοφλια ζχουν πολιτικζσ διαςφάλιςθσ. Ωςτόςο,
διαφζρουν ωσ προσ τθν ποιότθτα και το βάκοσ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν, επιπλζον, για
ευκολία πρόςβαςθσ. Σο περιφερειακό επίπεδο διαφζρει από το εκνικό ςτο ότι παρζχει ςθμεία
επαφισ για επαγγελματίεσ που εργάηονται με παιδιά και διαδικαςίεσ αναφοράσ. Παρείχε επίςθσ
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για κινδφνουσ όπωσ το ςιδζρωμα ςτικουσ, ο γεννθτικόσ κθλυκόσ
καρκίνοσ, διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ.
Σοπικό επίπεδο
Κάτω από το επίπεδο του νομοφ υπάρχει υπθρεςία δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Για παράδειγμα, οι
υπθρεςίεσ Southampton Children's Services διακζτουν ζναν κόμβο προςταςίασ πολλϊν
πρακτορείων ι MASH. Σο MASH ζχει ςχεδιαςτεί για να φζρει κοντά βαςικοφσ επαγγελματίεσ
προκειμζνου να διευκολφνει τθν ζγκαιρθ, καλφτερθ ποιότθτα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και
γνϊςεων, ανάλυςθσ και λιψθσ αποφάςεων. Αυτό με μοναδικό ςτόχο τθν αποτελεςματικι
προςταςία των ευάλωτων παιδιϊν και νζων. Ζνασ κόμβοσ MASH κα περιλαμβάνει ςυνικωσ
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προςωπικό από όλθ τθν Εκνικι Τπθρεςία Τγείασ, τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, τθν αςτυνομία, τθν
εκπαίδευςθ. Σο MASH παρζχει γριγορθ πρόςβαςθ ςε μια ςειρά από πλθροφορίεσ μεταξφ
ςυνεργατϊν που επιτρζπει ςε ζνα MASH να ζχει γριγορθ πρόςβαςθ ςτο επίπεδο κινδφνου.
Οργανωςιακό
Όλοι οι οργανιςμοί που ςυνεργάηονται ι ζρχονται ςε επαφι με παιδιά πρζπει να ζχουν πολιτικζσ
και διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ ϊςτε κάκε παιδί, ανεξαρτιτωσ θλικίασ, αναπθρίασ, αλλαγισ φφλου,
φυλισ, κρθςκείασ ι πεποικιςεων, φφλου ι ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, να ζχει δικαίωμα
ίςθσ προςταςία από βλάβθ.
Κάκε ςυμμετζχων οργανιςμόσ ανζπτυξε μια πολιτικι που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο
δεςμεφεται να προλαμβάνει και να ανταποκρίνεται κατάλλθλα ςε βλάβεσ ςτα παιδιά. Όλοι οι
οργανιςμοί ανζπτυξαν μια ςαφι πολιτικι προςταςίασ των παιδιϊν που αποτρζπει τθ βλάβθ ςτα
παιδιά και περιγράφει τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν όταν προκφπτουν ανθςυχίεσ για τθ
διαςφάλιςθ.
Θ ανάπτυξθ μιασ πολιτικισ προςταςίασ των παιδιϊν κακιςτά ςαφζσ ςε όλουσ ότι τα παιδιά
πρζπει να προςτατεφονται και να μθν κινδυνεφουν να τα βλάψουν εξαιτίασ τθσ επαφισ ι τθσ
επιρροισ του οργανιςμοφ με παιδιά.






Θ πολιτικι αντικατοπτρίηει τα δικαιϊματα των παιδιϊν ςτθν προςταςία από κακοποίθςθ και
εκμετάλλευςθ όπωσ περιγράφεται ςτθ φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του
Παιδιοφ (UNCRC).
Θ πολιτικι εγκρίνεται από το διοικθτικό όργανο του οργανιςμοφ και ιςχφει για όλο το προςωπικό και
τουσ ςυνεργάτεσ του οργανιςμοφ.
Θ πολιτικι δθμοςιεφεται με τον κατάλλθλο τρόπο, προωκείται και διανζμεται ευρζωσ.
Οι διαχειριςτζσ ζχουν ςυγκεκριμζνθ ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ

Θ Eurospeak όπωσ και άλλοι διαπιςτευμζνοι οργανιςμοί του Βρετανικοφ υμβουλίου πρζπει να
τθροφν τακτικζσ οργανωμζνεσ και επιτόπιεσ επικεωριςεισ. Θ τεκμθρίωςθ πριν από τον ζλεγχο
του Βρετανικοφ υμβουλίου είναι εμπεριςτατωμζνθ και αυςτθρι όςον αφορά τισ απαιτιςεισ για
τθν απόδειξθ τθσ τιρθςθσ των νόμιμων απαιτιςεων διαςφάλιςθσ. Θ ςελίδα προςταςίασ του
Βρετανικοφ υμβουλίου παραπζμπει τον αναγνϊςτθ ςτθν ιςτοςελίδα του NSPCC (2021) ςχετικά
με τθν προςταςία των παιδιϊν, θ οποία είναι ο ιςτότοποσ για όλα τα κζματα που αφοροφν τθν
αςφάλεια των παιδιϊν. Ο ιςτότοποσ κατευκφνει επίςθσ τον αναγνϊςτθ ςτο ζγγραφο πολιτικισ
του GOV.UK για ευάλωτουσ ενιλικεσ - το άρκρο 19 τθσ φμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα
δικαιϊματα του παιδιοφ (UNCRC) 1989 - το ζγγραφο Care Act 2014 και το British Council
Safeguarding Team JUNE 2020 Global Safeguarding Strategy document. Σο Eurospeak ωσ ςχολείο
ζχει τα δικά του ζγγραφα πολιτικισ ςυντομεφςεωσ διακζςιμα ςτο βιβλιαράκι των μακθτϊν, ςτον
ιςτότοπο του ςχολείου και πιο εκτεταμζνα διακζςιμα ςτο ςχολείο. Σα ζγγραφα κακορίηουν ποιοσ
είναι υπεφκυνοσ για τθ διαςφάλιςθ ηθτθμάτων ςτο ςχολείο, τισ διαδικαςίεσ αναφοράσ και τουσ
ςχετικοφσ ενδιαφερόμενουσ.
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Σαυτόχρονα, ο οργανιςμόσ 1 - 2 & 3 που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα τθσ Eurospeak μζςω
ςυνεντεφξεων (βλζπε Κεφάλαιο 2) διλωςε ότι ςε όλα τα ζργα και τα προγράμματα πρζπει να
ςχεδιαςτοφν ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιείται ο κίνδυνοσ βλάβθσ ςτα παιδιά/ανιλικουσ με τουσ
οποίουσ ζρχονται ςε επαφι ι επθρεάηουν άμεςα ι ζμμεςα λαμβάνοντασ επαρκϊσ υπόψθ τθν
αςφάλεια των παιδιϊν, ανεξάρτθτα από το επίκεντρο τθσ εργαςίασ.
Σο ζργο που ςυμμετζχει ςτο Eurospeak εξαςφαλίηει πάντα ότι λαμβάνει υπόψθ το περιβάλλον, το
πλαίςιο και το αντίκτυπο (ςκόπιμο ι ακοφςιο) ςτα παιδιά/ανιλικουσ και ςτισ κοινότθτεσ με τισ
οποίεσ αςχολείται. Επομζνωσ, όλοι οι οργανιςμοί πρζπει να κακορίςουν το πλαίςιο ςτο οποίο
εργάηονται και να υιοκετιςουν μια προςζγγιςθ που περιλαμβάνει τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου
όλων των προτεινόμενων προγραμμάτων, τθν προςαρμογι των προγραμμάτων ϊςτε να γίνουν
αςφαλζςτερα για παιδιά/ανιλικουσ και να ςυμπεριλάβουν πρόςκετεσ ςτρατθγικζσ αςφάλειασ
κατά τθ φάςθ εφαρμογισ.

Όςον αφορά τισ νομικζσ διαδικαςίεσ για ταξίδια, οι οργανϊςεισ κινθτικότθτασ του Θνωμζνου
Βαςιλείου ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, ενθμερϊνοντασ πάντοτε τουσ φορείσ αποςτολισ για τα
ζγγραφα και τισ απαιτιςεισ για ταξίδια, κακϊσ και τισ ταξιδιωτικζσ αςφάλειεσ. Παρ 'όλα αυτά, δεν
είναι υπεφκυνοι για τθ λιψθ οποιουδιποτε είδουσ αςφάλιςθσ, οφτε για τθν πραγματοποίθςθ
τυπικϊν διατυπϊςεων, με εξαίρεςθ τθν υπογραφι εγγράφου για τθν προςταςία
δεδομζνων/ανταλλαγι πλθροφοριϊν/διαφφλαξθσ ςτο διαδίκτυο και ςτα κοινωνικά μζςα, όπου
όλοι οι οργανιςμοί υποχρεοφνται να προςφζρουν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να υπογράψουν ζνα
ζντυπο ςυγκατάκεςθσ που τουσ επιτρζπει να χρθςιμοποιοφν τθν εικόνα τουσ ςτα μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ, κακϊσ και άδεια επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν τουσ για οργανωτικοφσ
ςκοποφσ.

τόχοσ των ςυμμετεχόντων οργανιςμϊν και του Eurospeak είναι να ακολουκιςουν τισ διαδικαςίεσ που
κακορίηονται από το UK Safeguarding Children's Board και τον χάρτθ κινθτικότθτασ E+, ακολουκϊντασ τα
παρακάτω:








Θ γνϊςθ των διαδικαςιϊν διαφφλαξθσ και θ προαγωγι τθσ ευθμερίασ των
παιδιϊν/ανθλίκων ςτισ μετακινιςεισ είναι ευκφνθ όλων και θ φωνι του παιδιοφ είναι
εμφανισ.
Προςταςία των παιδιϊν και των νζων ςτουσ οργανιςμοφσ τουσ από κακομεταχείριςθ είτε
κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ είτε μετά είτε ωσ οργανιςμοί αποςτολισ και ωσ
παραλιπτεσ.
Δθμιουργία αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο τα παιδιά μποροφν να μάκουν και να
αναπτυχκοφν μζςα ςε ζνα ικοσ δεκτικότθτασ.
Αποτροπι βλάβθσ τθσ υγείασ ι τθσ ανάπτυξθσ των παιδιϊν και των νζων μασ.
Προςφζροντασ ιςορροπθμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν ςε παιδιά/ανθλίκουσ, εκπαίδευςθ
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υγιοφσ ςχζςθσ μαηί με αςφάλεια ςτο διαδίκτυο.
Προςφζροντασ ςε παιδιά και νζουσ ιςορροπθμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν μζςω
διαδικτυακϊν δραςτθριοτιτων, δίνοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα να ενιςχφςουν τισ
δεξιότθτεσ και τισ γνϊςεισ τουσ όςον αφορά τθ διατιρθςθ των κινδφνων.
Κατανοϊντασ ότι κανζνασ επαγγελματίασ δεν μπορεί να ζχει τθν πλιρθ εικόνα των
αναγκϊν και των ςυνκθκϊν ενόσ παιδιοφ. Όλοι όςοι ζρχονται ςε επαφι με τα παιδιά και
τθν οικογζνειά τουσ πρζπει να διαδραματίςουν ρόλο ςτον εντοπιςμό προβλθματιςμϊν,
τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και τθν άμεςθ λιψθ μζτρων.
Ανάλθψθ του ρόλου ζτςι ϊςτε να μποροφν τα παιδιά και οι νζοι ςτισ οργανϊςεισ που
αναφζρονται παραπάνω να ζχουν τα καλφτερα αποτελζςματα.
Διαςφάλιςθ ςε κάκε οργανιςμό ότι ζχει ςαφι κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ κατανόθςθσ
του προςωπικοφ και ενςωμάτωςθ τθσ διαςφάλιςθσ μζςω ςαφϊν ςυςτθμάτων
επικοινωνίασ και ςυνεχοφσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ (CPD), ζτςι ϊςτε θ διαςφάλιςθ να
είναι
ζνα
ιςχυρό
ςτοιχείο
των
οργανϊςεϊν
τουσ.
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Επιπλζον, μειϊνουν τον κίνδυνο βλάβθσ από το προςωπικό, τουσ εκελοντζσ και τουσ ςυνεργάτεσ.
Ενϊ είναι δφςκολο να το ςκεφτεί κανείσ, υπάρχει προςωπικό, εκελοντζσ και ςυνεργάτεσ που
βλάπτουν τα παιδιά, είτε εκ προκζςεωσ είτε λόγω ζλλειψθσ κατανόθςθσ του τι ςυνιςτά
καταχρθςτικι ςυμπεριφορά. Για να μειϊςουν αυτόν τον κίνδυνο, αυτοί οι οργανιςμοί
κατζςτθςαν ςαφζσ μζςω των κωδίκων ςυμπεριφοράσ του οργανιςμοφ, των διαδικαςιϊν
πρόςλθψθσ, τθσ κατάρτιςθσ και τθσ εςωτερικισ επικοινωνίασ ότι θ κακοποίθςθ παιδιϊν από
προςωπικό, εκελοντζσ και ςυνεργάτεσ δεν κα είναι ανεκτι. Επίςθσ, ζγινε ςαφζσ ότι αυτι θ
υποχρζωςθ του προςωπικοφ, των εκελοντϊν και των ςυνεργατϊν να διατθροφν τα παιδιά
αςφαλι επεκτείνεται ςτθ ςυμπεριφορά τουσ προσ τα παιδιά με τα οποία ζρχονται ςε επαφι,
εκτόσ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ κακϊσ και εντόσ.
Προςωπικό
ε προςωπικό επίπεδο, όλοι όςοι εργάηονται με παιδιά πρζπει να παρζχουν ζνα ενιςχυμζνο
πιςτοποιθτικό Disclosure and Barring Service - DBS (Τπθρεςία αποκάλυψθσ και απαγόρευςθσ) και
να υποβλθκοφν ςε διαδικτυακι εκπαίδευςθ για τθν προςταςία των παιδιϊν ςτον ιςτότοπο του
NSPCC, για παράδειγμα, Προςταςία για το χολείο.
ΙΣΑΛΙΑ
Θ προςταςία των παιδιϊν ςτθν Λταλία διζπεται κυρίωσ από τον Αςτικό Κϊδικα ςτα άρκρα που
αςχολοφνται με τα κακικοντα και τισ ευκφνεσ των γονζων. Ακολουκϊντασ το άρκρο 147, οι
γονείσ «ζχουν το δικαίωμα και το κακικον να υποςτθρίξουν, να εκπαιδεφςουν και να μορφϊςουν
τα παιδιά τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυνατότθτζσ τουσ, τισ φυςικζσ κλίςεισ και τισ φιλοδοξίεσ
τουσ». Αυτό το άρκρο διαβάηεται ςε ςφηυγο κατά τθ διάρκεια τθσ γαμιλιασ τελετισ. Οι εξουςίεσ
των γονζων είναι περιοριςμζνεσ όταν ςυμπεριφζρονται μακριά, κάτι που προκαλεί «ςοβαροφσ
τραυματιςμοφσ» ι «βλάπτει» το παιδί »(άρκρο 330).
ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το Δικαςτιριο Ανθλίκων δικαιοφται να παρζμβει με διάφορα
προςτατευτικά μζτρα: μπορεί να κεςπίςει ειδικζσ υποχρεϊςεισ για τουσ γονείσ, όπωσ κεραπείεσ
για αυτοφσ ι το παιδί ι άλλου είδουσ ςυνεργαςία με κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, μπορεί να ηθτιςει
εντολι φροντίδασ που ζχει εκχωρθκεί ςτθν τοπικι αρχι και να αποφαςίςει τθν απομάκρυνςθ του
παιδιοφ από τθν οικογζνεια, ςτισ πιο ςοβαρζσ περιπτϊςεισ μπορεί να απομακρφνει τουσ γονείσ
από τισ «δυνάμεισ» τουσ. Ο Αςτικόσ Κϊδικασ προβλζπει επίςθσ ότι ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ
ανάγκθσ, όταν διαπιςτϊνεται ότι τα παιδιά εκτρζφονται ςε «ανκυγιεινοφσ επικίνδυνουσ χϊρουσ»,
θ δθμόςια αρχι (που ςυνικωσ είναι ο Διμαρχοσ τθσ πόλθσ) ζχει τθν ευκφνθ να προςτατεφει το
παιδί με εντολι ζκτακτθσ ανάγκθσ, θ οποία πρζπει ςτθ ςυνζχεια να επιβεβαιωκεί από το
Δικαςτιριο (άρκρο 403).
Σο Δικαςτιριο Ανθλίκων είναι εξειδικευμζνο δικαςτιριο και λαμβάνει τισ αποφάςεισ του ςε
ςυλλογικι μορφι, με ζνα «τμιμα ςυμβουλίων» αποτελοφμενο από τζςςερισ δικαςτζσ, δφο
δικαςτζσ και δφο «απλοφσ δικαςτζσ», ειδικοφσ ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν οικογζνεια και τα
παιδιά. Οι δικαςτικζσ αποφάςεισ είναι υποχρεωτικζσ: θ μθ ςυμμόρφωςθ και θ απουςία
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βελτιϊςεων ςτθν κατάςταςθ του παιδιοφ μπορεί να οδθγιςει ςτθν απομάκρυνςθ του παιδιοφ
από τθ γονικι εξουςία και μετζπειτα υιοκζτθςθ. Σο Δικαςτιριο Ανθλίκων χωρίηεται ςε τρία
διαφορετικά τμιματα: το αςτικό τμιμα που παρεμβαίνει ςτισ ςχζςεισ μεταξφ γονζων και παιδιϊν,
το ποινικό τμιμα για ανθλίκουσ που διαπράττουν εγκλιματα και το διοικθτικό τμιμα.

Θ υποδομι τθσ προςταςίασ των παιδιϊν ςτθν Λταλία βαςίηεται ςε δφο διαφορετικά πλαίςια
δράςθσ: το πρϊτο που αφορά μόνο το τοπικό ςφςτθμα υγείασ και κοινωνικζσ υπθρεςίεσ. το
δεφτερο ςυνεπάγεται επίςθσ δικαςτικι παρζμβαςθ. Θ διοικθτικι προςταςία βαςίηεται είτε ςτο
ανεπικφμθτο αίτθμα βοικειασ τθσ οικογζνειασ, είτε ςτισ παραπομπζσ ςχολείων και άλλων
τοπικϊν φορζων, που υποςτθρίηονται από τθν αποδοχι τθσ υποςτιριξθσ από τουσ γονείσ.

E+ Κινητικότητα και ςυμπεράςματα πολιτικήσ
Fortes, ScambiEuropei, ENAC and Scuola Centrale di Formazione contribution

Η ςυηιτθςθ κατζςτθςε ςαφζσ ότι υπάρχει ιςχυρι ΑΝΑΓΚΗ για δράςθ πολιτικισ, κακϊσ το
πλαίςιο δεν ζχει ςαφζσ πλαίςιο ςφμφωνα με το ιταλικό δίκαιο, ειδικά όςον αφορά τον οριςμό για
τουσ ανθλίκουσ και τα πλαίςια γφρω από τθν κινθτικότθτα/τουσ ανθλίκουσ. Θ προςταςία των
παιδιϊν είναι θ ευκφνθ που ζχουν οι οργανιςμοί για να βεβαιωκοφν ότι το προςωπικό, οι
δραςτθριότθτεσ και τα προγράμματα τουσ δεν βλάπτουν τα παιδιά, δθλαδι ότι δεν εκκζτουν τα
παιδιά ςτον κίνδυνο βλάβθσ και κακοποίθςθσ και ότι οποιαδιποτε ανθςυχία ζχει ο οργανιςμόσ
για τθν αςφάλεια των παιδιϊν εντόσ των κοινοτιτων ςτισ οποίεσ εργάηονται, αναφζρονται ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ. Σο «Μθν βλάπτεισ» είναι μια αρχι που ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτον ανκρωπιςτικό
τομζα, αλλά μπορεί να εφαρμοςτεί εξίςου και ςτον τομζα τθσ ανάπτυξθσ. Αναφζρεται ςτθν
ευκφνθ των οργανιςμϊν να ελαχιςτοποιιςουν τθ ηθμιά που μπορεί να προκαλζςουν ακοφςια ωσ
αποτζλεςμα των οργανωτικϊν δραςτθριοτιτων τουσ. Σο νομικό πλαίςιο βάςει του οποίου
λειτουργοφν όλοι οι οργανιςμοί ςτθν Λταλία είναι πολφ ευαίςκθτοι και απαιτείται ςαφισ ςειρά
οριςμϊν.
Θ αναγνϊριςθ των κινδφνων και θ εφαρμογι μζτρων για τθν αντιμετϊπιςι τουσ είναι
κεμελιϊδθσ για τισ ςτρατθγικζσ και τθ διακυβζρνθςθ των οργανιςμϊν. Όςο περιςςότερο
αυτό αναγνωρίηεται, τόςο περιςςότεροι κίνδυνοι μποροφν να αποφευχκοφν.
Για να επιτευχκεί αυτό, ο οργανιςμόσ ςασ πρζπει να λάβει υπόψθ:
• ποφ, πότε και πϊσ επθρεάηει ο οργανιςμόσ ςασ τα παιδιά και τι κινδφνουσ παρουςιάηει
αυτό.
• ποιεσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ χρειάηονται για τθν πρόλθψθ βλαβϊν και πϊσ να
ανταποκρικοφμε ςτισ ανθςυχίεσ κατάλλθλα.
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• ποιο είναι το κατάλλθλο άτομο που κακορίηεται για να ενεργιςει ωσ το επίκεντρο ςε ζναν
οργανιςμό για να λάβει και να διαχειριςτεί τυχόν ανθςυχίεσ διαςφάλιςθσ και επακόλουκθ
ζρευνα/μελζτθ.
• ποια διαςφάλιςθ τθσ επαγωγισ και τθσ κατάρτιςθσ είναι απαραίτθτθ για να διαςφαλιςτεί
ότι το προςωπικό γνωρίηει τι περιμζνει ο οργανιςμόσ από αυτοφσ και τι πρζπει να κάνει
εάν ζχει ανθςυχία.
• ζναν ςαφι κϊδικα δεοντολογίασ, ζτςι ϊςτε όλο το προςωπικό να κατανοεί τα
επαγγελματικά του όρια όταν εργάηεται με παιδιά και τι είναι και τι δεν είναι αποδεκτι
ςυμπεριφορά.
• πϊσ να προςλαμβάνετε με αςφάλεια. Όλοι οι ςυνεντευξιαηόμενοι δίνουν μεγάλθ ζμφαςθ
ςτθ διαδικαςία επιλογισ. Ανάλογα με τθν ομάδα-ςτόχο τθσ κινθτικότθτασ, οι οργανιςμοί
χρθςιμοποιοφν καλά αναπτυγμζνεσ μεκόδουσ και ςυςτιματα για τθ ςυλλογι, ανάλυςθ
και λιψθ αποφάςεων ςχετικά με εφαρμογζσ. Για παράδειγμα, το ςχολείο που πιρε
ςυνζντευξθ χρθςιμοποιεί ςε βάκοσ ςφςτθμα βακμολόγθςθσ για τθν αξιολόγθςθ των
αιτιςεων. Κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ, θ ςυνεχισ διακεςιμότθτα είναι το κλειδί.
Οι επαγγελματίεσ κινθτικότθτασ (ςυνοδευτικοί κακθγθτζσ, διευκυντζσ ομάδων,
διαχειριςτζσ ζργων) είναι διακζςιμοι ανά πάςα ςτιγμι ςε περίπτωςθ οποιουδιποτε
προβλιματοσ, ανθςυχίασ ι κρίςθσ. τθν εκελοντικι φιλοξενία, όχι μόνο θ ςωματικι
αςφάλεια είναι ςθμαντικι αλλά και θ ψυχικι ευεξία των νζων. τθ φάςθ
παρακολοφκθςθσ, θ ςυμμετοχι των ςυμμετεχόντων είναι θ πιο ςθμαντικι. Τπάρχουν
αρκετζσ ευκαιρίεσ για αυτό, όπωσ μετά από ςυνάντθςθ κινθτικότθτασ, πρόςωπο με
πρόςωπο εκδθλϊςεισ και διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ διάδοςθσ, ευκαιρίεσ για ςυνζχιςθ
τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Είναι ςθμαντικό να λάβετε αξιολόγθςθ πολλαπλϊν
κατευκφνςεων ςχετικά με τθν κινθτικότθτα.

Η κατανόθςθ των προςδοκιϊν και του ιςτορικοφ των ςυμμετεχόντων είναι απαραίτθτθ για να
ζχουν μια αςφαλι εμπειρία κινθτικότθτασ, κακϊσ και να τουσ εκπαιδεφςουν πριν από τθν
αναχϊρθςθ, με μθ τυπικοφσ και ανεπίςθμουσ τρόπουσ: ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, όταν
είναι πολφ νζοι, είναι θ πρϊτθ φορά που φεφγουν από τθν οικογζνεια , ζτςι χρειάηονται
υποςτιριξθ γιατί δεν ξζρουν τι να περιμζνουν.
Διαδικαςίεσ ςυνεχοφσ αξιολόγθςθσ: Οι οργανιςμοί κα πρζπει να εξετάςουν το ενδεχόμενο
ενςωμάτωςθσ περιςςότερων διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ ςε κάκε ςτάδιο τθσ κινθτικότθτασ, ϊςτε
να μποροφν αργότερα να βελτιϊςουν τθν εμπειρία τθσ κινθτικότθτασ.
Εγχειρίδιο- Οδθγόσ ανάπτυξθσ όπου όλεσ οι ευκφνεσ, θ ςυμπεριφορά και τα δικαιϊματα των
ςυμμετεχόντων κα αναφζρονται ρθτά και κα υπογράφονται από τα ενδιαφερόμενα μζρθ.
Πρόλθψθ κινδφνου: υπάρχουν πολλοί τρόποι με τουσ οποίουσ μπορεί να προκφψει ανθςυχία για
τθν προςταςία του παιδιοφ. Μερικζσ φορζσ είναι δφςκολο να γνωρίηετε πότε πρζπει να ηθτιςετε
ςυμβουλζσ και να λάβετε κάποια μζτρα. Μπορεί να προκφψει ανθςυχία λόγω κακισ οργανωτικισ
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πρακτικισ ι επειδι κάποιοσ κζτει ζνα παιδί ςε κίνδυνο..
Όςον αφορά τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων, οι οργανιςμοί πρζπει να είναι πάντα
προετοιμαςμζνοι και ενθμερωμζνοι για οτιδιποτε νζο προκφψει.
Όλα τα ζργα και τα προγράμματα πρζπει να ςχεδιάηονται ϊςτε να ελαχιςτοποιοφν τον κίνδυνο
βλάβθσ ςτα παιδιά με τα οποία ζρχονται ςε επαφι ι επθρεάηουν άμεςα ι ζμμεςα λαμβάνοντασ
επαρκϊσ υπόψθ τθν αςφάλεια των παιδιϊν, ανεξάρτθτα από το επίκεντρο τθσ εργαςίασ.
Ζνα αςφαλζσ ζργο για τα παιδιά πρζπει να διαςφαλίηει ότι λαμβάνει υπόψθ το περιβάλλον, το
πλαίςιο και τον αντίκτυπο (ςκόπιμο ι ακοφςιο) ςτα παιδιά και τισ κοινότθτεσ με τισ οποίεσ
αςχολείται. Οργανιςμοί όπωσ οι Fortes, ENAC, ScambiEuropei και SCF ζχουν ςχεδιαςτεί για τθ
βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ οικονομικισ, νομικισ ι διακυβζρνθςθσ τθσ κατάςταςθσ μιασ κοινότθτασ
ι χϊρασ μπορεί επίςθσ να ζχουν δυνθτικά επιηιμιεσ επιπτϊςεισ ςτα παιδιά εάν δεν ζχουν
πραγματοποιιςει αυςτθρι εκτίμθςθ κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που
περιλαμβάνει τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ςτθν αςφάλεια των παιδιϊν.

Επομζνωσ, όλοι οι οργανιςμοί πρζπει να κακορίςουν το πλαίςιο ςτο οποίο εργάηονται και να
υιοκετιςουν μια προςζγγιςθ που περιλαμβάνει τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου όλων των
προτεινόμενων προγραμμάτων, τθν προςαρμογι των προγραμμάτων ϊςτε να γίνουν
αςφαλζςτερα για τα παιδιά και τθ ςυμπερίλθψθ πρόςκετων ςτρατθγικϊν αςφάλειασ κατά τθ
φάςθ εφαρμογισ.

Είναι ιδιαίτερα ενκαρρυντικι θ παρουςία ενόσ δαςκάλου όταν οι ανιλικοι, εςωτερικά
επιλεγμζνοι από VTCs, εναλλάςςονται μεταξφ εκπαιδευτικϊν. Αυτό είναι ζνα μεγάλο
πλεονζκτθμα και ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ποιότθτα των VTCs, γιατί όταν το προςωπικό
πιςτεφει ςτο ζργο, όταν οι εκπαιδευτικοί πιςτεφουν ςε αυτό, όταν θ διοίκθςθ πιςτεφει ςε αυτό,
είναι ςαφζσ ότι κα μεταφερκεί και ςτουσ μακθτζσ και τισ οικογζνειζσ τουσ.

ΕΛΛΑΔΑ
Όςον αφορά τθν αςφάλεια των παιδιϊν, πρζπει να ςθμειωκοφν οι ακόλουκεσ νομικζσ οδθγίεσ:
Αρχικά, το Ελλθνικό φνταγμα αναγνωρίηει ςυγκεκριμζνα τθν παιδικι θλικία και τθ νεολαία ωσ
διακριτά νομικά δικαιϊματα που πρζπει να προςτατεφονται από το κράτοσ (Ελλθνικό φνταγμα,
Άρκρο 21, παρ. 1 & 3). Επιπλζον, με τθ κζςπιςθ του νόμου 2101/1992, θ Ελλάδα επικφρωςε τθ
φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ και όλεσ οι
ςυμπεριλαμβανόμενεσ διατάξεισ, δικαιϊματα, ευκφνεσ και κατευκυντιριεσ αρχζσ κεωροφνται ωσ
εκνικοί κανόνεσ με πρωταρχικό αποτζλεςμα ζκτοτε.
τθν Ελλάδα, το ςφςτθμα προςταςίασ των παιδιϊν ενεργοποιείται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
παιδιά που ζχουν χάςει και τουσ δφο γονείσ, παιδιά που ζχουν εγκαταλειφκεί από τουσ
κθδεμόνεσ τουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των βρεφϊν), ανικανότθτα γονζων να φροντίηουν τα
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παιδιά τουσ, ακαταλλθλότθτα των γονζων για τθν ανατροφι ενόσ παιδιοφ, κακοποίθςθ ι/και
παραμζλθςθ παιδιϊν, παιδιά με αναπθρία, παιδιά του δρόμου, παιδιά που ςυμμετζχουν ςε
αντικοινωνικι ι εγκλθματικι δραςτθριότθτα.
τθν Ελλάδα, όλοι όςοι εργάηονται με ανιλικουσ αναμζνεται να αναφζρουν ανθςυχίεσ ςτθν
αςτυνομία. Τπάρχει μια ειδικι υποδιαίρεςθ για τθν προςταςία των ανθλίκων ςτθν Ακινα και τθ
Κεςςαλονίκθ και ενκαρρφνεται θ αναφορά περιςτατικϊν που αφοροφν ανθλίκουσ και ςτο τοπικό
αςτυνομικό τμιμα. Όταν γίνεται αναφορά ςτισ τοπικζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, τον Ειςαγγελζα
Επαρχίασ, τθν αςτυνομία, το ςχολείο ι το παιδικό νοςοκομείο, ςυχνά λαμβάνονται μζτρα. Ο
Αςτικόσ Κϊδικασ, ο Ποινικόσ Κϊδικασ, ο Κϊδικασ Ποινικισ Δικονομίασ, ο Κϊδικασ Πολιτικισ
Δικονομίασ και ο Νόμοσ 3500/2006 για τθν πρόλθψθ τθσ κακοποίθςθσ ςτο ςπίτι, κακϊσ και νόμοι
ι προεδρικά διατάγματα που περιγράφουν τθ κζςθ του κοινωνικοφ λειτουργοφ, ςυμβοφλου ι
ιατροφ, περιλαμβάνουν τθ νομικι δομι ςε αυτό το ςτάδιο.
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Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Ελλάδα ζχει κυρϊςει και ζτςι ζχει υιοκετιςει ςτο εκνικό δίκαιο όλεσ τισ
μεγάλεσ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ ςυνκικεσ που αφοροφν τθν προςταςία των παιδιϊν (π.χ.
Προαιρετικό Πρωτόκολλο ςτθ φμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ για τθν πϊλθςθ παιδιϊν,
τθν παιδικι πορνεία και τθν παιδικι πορνογραφία (νόμοσ 3625/2007) · οδθγία ΕΕ 2011/92/ΕΕ για
τθν πρόλθψθ τθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ, εκμετάλλευςθσ και πορνογραφίασ παιδιϊν (νόμοσ
4267/2014). Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα αλλαγζσ ςτο ιςχφον εκνικό πλαίςιο. φμφωνα με το δίκαιο
τθσ ΕΕ, θ Ελλάδα κζςπιςε τον Νόμο 4251/2014, τον Κϊδικα Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ
Ζνταξθσ (όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4332/2015), ο οποίοσ, μαηί με το Ν. 3064/2002 και το
Προεδρικό Διάταγμα 233/2003, αποτελοφν τον Κϊδικα Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ.
Οι νόμοι περί απορριτου ιςχφουν και για επαγγελματίεσ που εργάηονται με παιδιά. Γιατροί,
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχίατροι και άλλοι επαγγελματίεσ υγείασ είναι κοινά
παραδείγματα. Οποιοςδιποτε επαγγελματίασ δεςμεφεται από κανόνεσ εμπιςτευτικότθτασ που
ζχει δίκαιουσ λόγουσ να υποπτεφεται ότι ζνα παιδί είναι κφμα ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ι
εκμετάλλευςθσ μπορεί να το αναφζρει και να παραιτθκεί από το απόρρθτο ςφμφωνα με τον
Νόμο 3727/2008. φμφωνα με τον Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, όποιοσ μάκει ότι ζχει διαπραχκεί
ζγκλθμα πρζπει να το αναφζρει ςτον Ειςαγγελζα Επαρχίασ ι ςτθν Αςτυνομία (άρκρο 40). Σο
ζγκλθμα πρζπει να εμπίπτει ςτθν κατθγορία των εγκλθμάτων που τεκμθριϊνονται από όλουσ, όχι
μόνο από το κφμα. Αυτι θ κατθγορία καλφπτει όλα τα εγκλιματα που περιλαμβάνουν
οποιαδιποτε μορφι παιδικισ βίασ. Οι γενικζσ απαιτιςεισ κοινοποίθςθσ, με τθν ζννοια ότι
επεκτείνονται ςε όλα τα ςοβαρά αξιόποινα αδικιματα, όχι μόνο ςτθν κακοποίθςθ παιδιϊν,
ιςχφουν για δθμόςιουσ υπαλλιλουσ οι οποίοι ενθμερϊνονται για ζγκλθμα εν ϊρα υπθρεςίασ
(άρκρο 272 Κϊδικασ Ποινικισ Δικονομίασ), κακϊσ και γιατροφσ (Νόμοσ 3418/2005), κοινωνικοφσ
λειτουργοφσ (ΠΔ 23/1992) και ψυχολόγουσ (Ν. 991/1979), οι οποίοι πρζπει να παραιτοφνται από
το απόρρθτο για να καταγγείλουν ζγκλθμα. Επιπλζον, εάν υπάρχουν αξιόπιςτεσ αποδείξεισ ότι
ζνα κακοφργθμα αναμζνεται να ζχει ςυμβεί ι ζχει ιδθ ςυμβεί, είναι ζγκλθμα από μόνο του
(Ποινικόσ Κϊδικασ, άρκρο 232 1).
Σα ακόλουκα ιδρφματα είναι υπεφκυνα για κζματα που ςχετίηονται με τα παιδιά ςτθν Ελλάδα:
• Σο Εκνικό Παρατθρθτιριο για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, το οποίο διαςφαλίηει τθν επιτυχι
εφαρμογι τθσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ (παρά το γεγονόσ ότι είναι ανενεργι για
το μεγαλφτερο μζροσ τθσ φπαρξισ τθσ και επί του παρόντοσ).
• Σο 2003 δθμιουργικθκε το Σμιμα Δικαιωμάτων του Παιδιοφ ςτο γραφείο του υνθγόρου του
Πολίτθ. Θ αποςτολι του είναι να διερευνιςει τυχόν πράξεισ, παραλείψεισ ι ιςχυριςμοφσ που
αφοροφν πρόςωπα ι νομικά πρόςωπα που παραβιάηουν τα δικαιϊματα των παιδιϊν ι απειλοφν
τθν υγεία τουσ.
• Σο Λνςτιτοφτο Τγείασ του Παιδιοφ, ςτον τομζα τθσ κακοποίθςθσ και τθσ παραμζλθςθσ των
παιδιϊν, Εκνικι Επιτροπι Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Θ δικαιοδοςία του περιλαμβάνει
οποιουδιποτε τα ανκρϊπινα δικαιϊματα προςβάλλονται.

ΙΠΑΝΙΑ
τθν Λςπανία, όπωσ και ςτθν Ευρϊπθ, οι οργανϊςεισ κινθτικότθτασ ςτισ χϊρεσ φιλοξενίασ είναι
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ςυνικωσ υπεφκυνεσ για τουσ μακθτζσ μόνο κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ. Αυτό ςθμαίνει
ότι πρζπει να κανονίςουν διαμονι και δραςτθριότθτεσ ι χϊρουσ που χρειάηονται οι μακθτζσ
κατά τθ διάρκεια τθσ εν λόγω διαμονισ και είναι υπεφκυνοι για τθν αςφάλεια και τθν ευθμερία
τουσ μζχρι το τζλοσ τθσ. τθν πραγματικότθτα, ενεργοφν ωσ κθδεμόνεσ των μακθτϊν, κακϊσ ςε
περίπτωςθ οποιουδιποτε ηθτιματοσ, προβλιματοσ ι ζκτακτθσ ανάγκθσ που μπορεί να προκφψει,
οι μακθτζσ κα πρζπει να επικοινωνιςουν με το άτομο που ζχει ανατεκεί από τον οργανιςμό, το
οποίο κα πρζπει να διαχειριςτεί τθν κατάςταςθ ι/και να το λφςει. Αυτοί οι οργανιςμοί είναι
αυτοί που είναι υπεφκυνοι για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παραμονισ των φοιτθτϊν, κακϊσ τα
κζντρα προζλευςισ τουσ βρίςκονται ςε άλλθ χϊρα.
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Οι υπεφκυνοι των οργανϊςεων κινθτικότθτασ διατθροφν επαφι με τα ιδρφματα αποςτολισ με
διαφορετικζσ μεκόδουσ, προκειμζνου να γνωρίηουν τισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων και να
διαςφαλίηουν ότι είναι προετοιμαςμζνοι πριν φτάςουν ςτισ χϊρεσ προοριςμοφ. Ωςτόςο, αυτό το
ςκεφαςμα ςυνικωσ καλφπτεται επίςθσ από τα κζντρα προζλευςθσ.

Όςον αφορά τθ γραφειοκρατία και τισ νομικζσ διατυπϊςεισ για ταξίδια, οι Λςπανικοί οργανιςμοί
κινθτικότθτασ ςυνικωσ ενθμερϊνουν τουσ αποςτολείσ για τα ζγγραφα και τισ απαιτιςεισ για
ταξίδια, κακϊσ και τισ ταξιδιωτικζσ αςφάλειεσ. Παρ 'όλα αυτά, δεν είναι υπεφκυνοι για τθ λιψθ
οποιουδιποτε είδουσ αςφάλιςθσ, οφτε για τθν πραγματοποίθςθ τυπικϊν διατυπϊςεων, με
εξαίρεςθ τθν υπογραφι εγγράφου για τθν προςταςία δεδομζνων/ανταλλαγι
πλθροφοριϊν/διαφφλαξθσ ςτο διαδίκτυο και ςτα κοινωνικά μζςα, όπου όλοι οι οργανιςμοί
υποχρεοφνται να προςφζρουν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να υπογράψουν ζνα ζντυπο ςυγκατάκεςθσ
που τουσ επιτρζπει να χρθςιμοποιοφν τθν εικόνα τουσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, κακϊσ
και άδεια επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν τουσ για οργανωτικοφσ ςκοποφσ.
Οι μακθτζσ πρζπει επίςθσ να υπογράψουν μια δζςμευςθ καλισ ςυμπεριφοράσ, αυτό το ζγγραφο
μπορεί να ζχει πολλά ονόματα, αλλά χρθςιμεφει, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ωσ ζγγραφο δζςμευςθσ
να παρακολουκοφν και να ςυμμετζχουν ςτισ προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ και να μθν
διαταράςςουν τθ ςωςτι ανάπτυξι τουσ, κακϊσ και να μθν επιτρζπεται βίαιθ και αςεβισ ςτάςθ
απζναντι ςε ανκρϊπουσ ι πράγματα. Παρόλο που μπορεί να είναι κοινι λογικι, θ γραπτι
ςυμφωνία που δεςμεφει τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςυμπεριφζρονται ςωςτά βοθκά επίςθσ ςτθ
μείωςθ αυτϊν των ςυμπεριφορϊν και ζτςι προςτατεφει τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και
τρίτουσ.

Θ επικοινωνία μεταξφ του οργανιςμοφ κινθτικότθτασ και των ςυμμετεχόντων είναι ςυνεχισ κατά
τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτθ χϊρα φιλοξενίασ. Αυτι θ επαφι δθμιουργείται μζςω
διαφορετικϊν μεκόδων, όπωσ άμεςων μθνυμάτων, μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου,
κλιςεων ι τακτικϊν ςυναντιςεων, μεταξφ άλλων. Αυτό χρθςιμεφει όχι μόνο για να διαςφαλίςει
ότι θ διαμονι κα είναι ομαλι, αλλά και για να λάβει υπόψθ τισ πικανζσ μελλοντικζσ
τροποποιιςεισ. Τπάρχει επίςθσ μια τελικι αξιολόγθςθ τθσ διαμονισ ςτο τζλοσ τθσ εμπειρίασ.
Αυτι θ αξιολόγθςθ μπορεί να κακοδθγείται (με ερωτιςεισ) ι δωρεάν απάντθςθ (προςωπικόσ
προβλθματιςμόσ).

Ωσ εκ τοφτου, μποροφμε να δοφμε από τισ διαφορετικζσ ςυνεντεφξεισ που πραγματοποιιςαμε ότι
θ μεκοδολογία που ακολουκοφν οι οργανιςμοί κινθτικότθτασ ςτθν Λςπανία είναι ευςυνείδθτθ και
ςτοχεφει να εξαςφαλίςει μια ικανοποιθτικι και αςφαλι εμπειρία για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν
κινθτικότθτα. Θ επικοινωνία μεταξφ όλων των μερϊν είναι βαςικι, κακϊσ βοθκά ςτθν ζγκαιρθ
προετοιμαςία τθσ κινθτικότθτασ, δθλαδι πριν ταξιδζψουν οι μακθτζσ ςτισ χϊρεσ προοριςμοφ. Με
τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ςυμφωνιϊν, τα ενδιαφερόμενα μζρθ γνωρίηουν όλεσ τισ
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πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον προγραμματιςμό των μετακινιςεων, διαςφαλίηοντασ τθν
κατάλλθλθ προετοιμαςία και ότι όλοι γνωρίηουν τα δικαιϊματα και τα κακικοντά τουσ, κακϊσ
και όλα τα ζγγραφα του οργανιςμοφ που είναι απαραίτθτα, ϊςτε όλα τα ςυμφωνθμζνα να
αντικατοπτρίηονται ςε Γραφι. Όλεσ οι αςφάλειεσ, όταν είναι απαραίτθτο, ςυνάπτονται πριν από
τθν κινθτικότθτα, το οποίο είναι το κλειδί για τθν αποτελεςματικότθτά τθσ.
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Από τον οργανιςμό μασ, και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πολυετι εμπειρία που διακζτουμε για τθν
ανάπτυξθ κινθτικότθτασ, υπογραμμίηουμε τθ ςθμαςία τθσ φπαρξθσ ενόσ 24ωρου ατόμου
επικοινωνίασ, κακϊσ και ενόσ τοπικοφ ατόμου που ξζρει πϊσ να αντιμετωπίηει τυχόν προβλιματα
ι καταςτάςεισ που ενδζχεται να προκφψουν. Θ ςυμμετοχι αυτϊν των δφο επαγγελματικϊν
προςωπικοτιτων είναι ίςωσ ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ για να διαςφαλιςτεί θ ευθμερία των
ςυμμετεχόντων, είτε είναι ανιλικοι είτε όχι. Αυτοί οι δφο επαγγελματίεσ δεν μποροφν μόνο να
βοθκιςουν τουσ ςυμμετζχοντεσ, αλλά και τουσ οργανιςμοφσ από τουσ οποίουσ προζρχονται και
τουσ φορείσ φιλοξενίασ επίςθσ. Σο υπεφκυνο άτομο κα παρακολουκεί όλεσ τισ πτυχζσ τθσ
διαμονισ, διαςφαλίηοντασ τθν επιτυχία και τθν αςφάλειά τθσ.

Κακϊσ πιςτεφουμε ότι υπάρχει πάντα περικϊριο βελτίωςθσ, εκτιμοφμε κετικά όλεσ τισ πθγζσ
ανατροφοδότθςθσ που διατίκενται ςτουσ οργανιςμοφσ. Όχι μόνο μζςω τθσ προαναφερκείςασ
ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ από το υπεφκυνο άτομο ςτθ χϊρα φιλοξενίασ, αλλά και μζςω των
διαφορετικϊν ερωτθματολογίων και αξιολογιςεων που διατίκενται ςτουσ μακθτζσ κατά τθ
διάρκεια και μετά τθν κινθτικότθτα. Αυτι θ μζκοδοσ είναι ζνασ τρόποσ για να εξαςφαλίςουμε
ςυνεχι βελτίωςθ μζςω τθσ προςαρμογισ μασ ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ των
ςυμμετεχόντων. Είναι επίςθσ ενδιαφζρον ότι ςε οριςμζνουσ οργανιςμοφσ οι αξιολογιςεισ τθσ
κινθτικότθτασ δεν πραγματοποιοφνται από τουσ μακθτζσ, αλλά από τουσ εταίρουσ που
λαμβάνουν ι από τον ίδιο τον οργανιςμό κινθτικότθτασ. Θ εμπειρία των μακθτϊν αποτυπϊνεται
με άλλα μζςα, όπωσ τακτικζσ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ. Αυτό δείχνει τθ ςθμαςία τθσ
εξζταςθσ διαφορετικϊν απόψεων και όταν αντιμετωπίηουμε μικροφσ μακθτζσ - ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ ακόμθ και ανιλικουσ - μπορεί να διαπιςτϊςουμε ότι μπορεί να παραβλζπουν
ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ λόγω ζλλειψθσ γνϊςθσ, απειρίασ και/ι ανωριμότθτασ ι ακόμθ και
επειδι δεν το λαμβάνουν υπόψθ είναι ςκόπιμο να ςυηθτιςετε με τα υπεφκυνα πρόςωπα.
Επομζνωσ, θ γνωριμία με τισ απόψεισ των εταιρειϊν φιλοξενίασ και του οργανιςμοφ
κινθτικότθτασ μπορεί να αποκαλφψει διαφορετικά πλεονεκτιματα και αδυναμίεσ.

Εκτιμιςαμε επίςθσ κετικά το γεγονόσ ότι, μεταξφ άλλων μεκόδων που ακολουκικθκαν από τουσ
οργανιςμοφσ που ερωτικθκαν, πολλοί από αυτοφσ ςτζλνουν ςυμφωνίεσ με όλεσ τισ πλθροφορίεσ
για τθν κινθτικότθτα που ζχουν ιδθ κλείςει, ζτςι ϊςτε τα κζντρα αποςτολισ να ελζγχουν μόνο ότι
όλα ταιριάηουν ςτισ ανάγκεσ τουσ. Ο προγραμματιςμόσ εκ των προτζρων τθσ κινθτικότθτασ
μειϊνει τουσ κινδφνουσ και αποτρζπει προβλιματα, επιτρζποντασ τον προγραμματιςμό ςχεδίων
περιοριςμοφ. Άλλεσ οργανωτικζσ μζκοδοι, όπωσ θ προθγοφμενθ ςυηιτθςθ για κάκε λεπτομζρεια
μεταξφ των διαφόρων μερϊν που ςυμμετζχουν μζςω επικοινωνίασ, είναι εξίςου
αποτελεςματικζσ. Ωςτόςο, υπάρχει κίνδυνοσ ζνα από τα μζρθ - ςυνικωσ το λιγότερο ζμπειρο,
που είναι ςυνικωσ οι οργανιςμοί αποςτολισ - να απαιτιςει πράγματα που μπορεί να μθν είναι οι
πιο αποτελεςματικζσ ι αςφαλζςτερεσ επιλογζσ, κακιςτϊντασ δφςκολθ τθν πρόβλεψθ
προβλθμάτων, κακϊσ και διευκολφνοντασ τθν πικανότθτα για να ςυμβοφν.
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Εν κατακλείδι, και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εμπειρία και τθν εξειδίκευςθ διαφορετικϊν
οργανιςμϊν κακϊσ και τθ δικι μασ, μποροφμε να ποφμε ότι οι τεχνικζσ διαςφάλιςθσ που
εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ κινθτικότθτασ μποροφν να προςεγγιςτοφν από διαφορετικζσ
απόψεισ. Θ παρουςία επαγγελματιϊν προςωπικοτιτων που βρίςκονται ςε επαφι με φοιτθτζσ,
κακϊσ και οι οργανιςμοί αποςτολισ και φιλοξενίασ είναι βαςικζσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ
διαδικαςίασ κινθτικότθτασ και τθν παροχι μιασ αξζχαςτθσ εμπειρίασ
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ΟΤΓΓΑΡΙΑ
Οι γενικοί κανόνεσ και το ςφςτθμα προςταςίασ των παιδιϊν περιγράφονται ςτον νόμο XXXI του
1997 για τθν προςταςία των παιδιϊν και τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ - κοινϊσ γνωςτόσ ωσ νόμοσ για
τθν προςταςία των παιδιϊν. φμφωνα με τθ φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα
του Παιδιοφ, ο Νόμοσ για τθν Προςταςία του Παιδιοφ κζτει τα δικαιϊματα του παιδιοφ πρϊτα,
δίνοντασ προτεραιότθτα ςτθν ανατροφι ςτθν οικογζνεια. Για το ςκοπό αυτό, παρζχει ζνα ευρφ
φάςμα διαφορετικϊν οφελϊν για τθν οικογζνεια και το παιδί και επιτρζπει μόνο τθν
απομάκρυνςθ του παιδιοφ από τθν οικογζνεια ωσ ζςχατθ λφςθ, αλλά προςδιορίηει επίςθσ τθν
οικογενειακι φροντίδα ωσ προτεραιότθτα.
Ο νόμοσ για τθν προςταςία των παιδιϊν κάνει ςαφι διάκριςθ μεταξφ των δραςτθριοτιτων των
αρχϊν και των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν. Ενϊ οι αρχζσ είναι υπεφκυνεσ για τισ επίςθμεσ αποφάςεισ
που αφοροφν το μζλλον του παιδιοφ και τθσ οικογζνειασ - π.χ. αφαίρεςθ του παιδιοφ από τθν
οικογζνεια ι αποκατάςταςθ και διοριςμόσ κθδεμόνα · απόφαςθ για υιοκεςία · το τελευταίο είναι
οι διαφορετικοί τφποι υπθρεςιϊν που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν οικογζνειεσ και παιδιά που
ζχουν ανάγκθ. Ο Νόμοσ για τθν Προςταςία του Παιδιοφ διαχωρίηει επίςθσ τουσ δφο τφπουσ
υπθρεςιϊν: βαςικζσ υπθρεςίεσ ευθμερίασ των παιδιϊν είναι διακζςιμεσ ςε όλεσ τισ οικογζνειεσ
και ειδικζσ υπθρεςίεσ προςταςίασ των παιδιϊν που παρζχουν φροντίδα για παιδιά εκτόσ
οικογζνειασ. Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ προςταςίασ των παιδιϊν είναι κακικον τθσ πολιτείασ
και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ςτθν οποία ςυμμετζχουν επίςθσ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ,
κρθςκευτικζσ οργανϊςεισ και μεμονωμζνοι επιχειρθματίεσ. Εκτόσ από τουσ προαναφερκζντεσ
οργανιςμοφσ, αρκετοί άλλοι οργανιςμοί είναι επίςθσ υπεφκυνοι για τθν προςταςία των παιδιϊν,
οι οποίοι είναι υποχρεωμζνοι να αναφζρουν τυχόν παραβιάςεισ ςτθν τοπικι αρχι παιδικισ
μζριμνασ. Αυτοί οι φορείσ περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίηονται ςε αυτζσ, τθν Τπθρεςία Τγείασ
του Παιδιοφ. διάφορα δθμόςια εκπαιδευτικά ιδρφματα · υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ οικογζνειασ
· θ αςτυνομία; θ δίωξθ · υπθρεςία υποςτιριξθσ κυμάτων · μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ ςε επαφι
με παιδιά. αλλά κάκε πολίτθσ μπορεί και μάλιςτα υποχρεοφται να αναφζρει εάν εντοπίςει
κακοποίθςθ παιδιϊν ι άλλεσ απειλζσ. Θ προςταςία των παιδιϊν επικαλφπτεται με τθν πολιτικι
για τουσ νζουσ από πολλζσ απόψεισ.
Σο 2021, το ουγγρικό κοινοβοφλιο αποδζχκθκε μια νζα νομοκεςία για τθ διαςφάλιςθ τθσ
προςταςίασ των παιδιϊν από τθν παιδοφιλία και τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των γονζων
ςτθ ςεξουαλικι αγωγι. Ωςτόςο, αυτι θ πράξθ δθμιοφργθςε τεράςτιεσ ςυηθτιςεισ ςτθν Ουγγαρία
και τθν Ευρϊπθ, κακϊσ ςυγχζει τθν παιδοφιλία με τθν ομοφυλοφιλία.
Μακθςιακι κινθτικότθτα
Ο ουγγρικόσ εκνικόσ οργανιςμόσ, το Tempus Public Foundation είναι υπεφκυνο για το Erasmus+
ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και ςτον τομζα τθσ νεολαίασ.
υντονίηει προτάςεισ επιχοριγθςθσ, υποςτθρίηει τθν αναηιτθςθ ςυνεργατϊν, προετοιμαςία για
τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ ςε περίπτωςθ εγκεκριμζνου ζργου, ςυμβάλλει ςτθ διάδοςθ και
επιβραβεφει τα πιο επιτυχθμζνα ζργα. Επίςθσ, ςυλλζγει και διαδίδει ορκζσ πρακτικζσ, ςτατιςτικζσ
και εργαλεία, ευρωπαϊκά πιςτωτικά ςυςτιματα για επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ,
μελζτεσ περιπτϊςεων και ζγγραφα ECVET.
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Συνεντεύξεισ ςε υπεύθυνουσ χάραξησ πολιτικήσ και ομάδα υποςτήριξησ
Προκειμζνου να προςδιοριςτεί μια προςζγγιςθ τθσ ΕΕ για τθ διαςφάλιςθ τθσ EEK κινθτικότθτασ, θ
πρωτοβουλία ζχει αναπτφξει ζνα ερωτθματολόγιο που όλοι οι εταίροι ζχουν μοιραςτεί με
τουλάχιςτον φορείσ χάραξθσ πολιτικισ, ομάδεσ υπεράςπιςθσ και θγζτεσ κινθτικότθτασ για να
ολοκλθρϊςουν τθν εκνικι ζκκεςθ, με τθν ζρευνα να ςυνδυάηει ζνα μείγμα πεδίων και γραφείο
ζρευνασ. Ο τελικόσ ςτόχοσ ιταν θ ανάπτυξθ ενόσ Χάρτθ Διαςφάλιςθσ τθσ Κινθτικότθτασ ΕΕΚ
κακορίηοντασ τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροφν τα ιδρφματα ΕΕΚ για να
κεωρθκοφν εςτιαςμζνα ςτθ διαςφάλιςθ. Αυτό κα περιλαμβάνει διατάξεισ ςχετικά με τθν
πολιτικι ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν κατάρτιςθ προςωπικοφ, τον ςχεδιαςμό μακθμάτων, τισ
προςφερόμενεσ εγκαταςτάςεισ και τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ φοιτθτϊν.
υνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν ςτισ χϊρεσ του ζργου.
Ερωτιςεισ ςυνζντευξθσ:
φςτθμα προςταςίασ παιδιϊν ςτθ χϊρα ςασ
1. Εκνικι νομοκεςία ςχετικά με το κζμα: οριςμόσ ανθλίκων (δϊςτε μασ ζναν ςφντομο οριςμό)
2. Επικφρωςε θ χϊρα ςασ οποιαδιποτε Διεκνι φμβαςθ (π.χ. φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για
τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ του 1989);
3. Κα μποροφςατε να ανατρζξετε ςε οποιαδιποτε βζλτιςτθ πρακτικι για τθ διαςφάλιςθ τθσ
κινθτικότθτασ ΕΕΚ ςτθ χϊρα ςασ;
4. Γνωρίηει ο οργανιςμόσ ςασ τθ φςταςθ (ΕΚ) αρικ. 2006/961 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του υμβουλίου, τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2006, ςχετικά με τθ διακρατικι κινθτικότθτα εντόσ τθσ
Κοινότθτασ για ςκοποφσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ: Ευρωπαϊκόσ Χάρτθσ Ποιότθτασ για τθν
Κινθτικότθτα (Επίςθμθ Εφθμερίδα L 394 τθσ 30.12.2006)
Ναι - Όχι - πραγματικά δεν γνωρίηω αυτό το ζγγραφο
Εάν Ναι, εφαρμόηετε αυτιν τθ φςταςθ (όςον αφορά τθ γενικι προετοιμαςία, τθν υλικοτεχνικι
υποςτιριξθ και τθν κακοδιγθςθ);
5. Γνωρίηει ο οργανιςμόσ ςασ τισ 22 αρχζσ που περιζχονται ςτο εγχειρίδιο για τθν ποιότθτα τθσ
μακθςιακισ κινθτικότθτασ που εφαρμόηεται από τθν Ευρωπαϊκι Πλατφόρμα για Μακθςιακι
Κινθτικότθτα © υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ και Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Απρίλιοσ 2019
Ναι - Όχι - πραγματικά δεν γνωρίηω αυτό το ζγγραφο
Εάν Ναι, εφαρμόηετε αυτζσ τισ αρχζσ (όςον αφορά τθ γενικι προετοιμαςία, τθν υλικοτεχνικι
υποςτιριξθ και τθν κακοδιγθςθ);
6. Γνωρίηετε τισ αναδυόμενεσ τάςεισ ςτθν εκπαίδευςθ (με ζμφαςθ ςτθν ΕΕΚ); *
7. COVID19: Πιςτεφει ο οργανιςμόσ ςασ ότι θ κατάςταςθ τθσ πανδθμίασ ζχει επθρεάςει κατά
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κάποιο τρόπο τον ςεβαςμό των αρχϊν διαςφάλιςθσ τθσ κινθτικότθτασ EEK; *

8. Κζλετε να προςκζςετε τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ι ςχετικά ζγγραφα ςχετικά με το κζμα;
Σο ερωτθματολόγιο υποβλικθκε ςε 61 ενδιαφερόμενουσ φορείσ
Θνωμζνο Βαςίλειο – 11 υποβλθκζντα – 3 απαντιςεισ
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ΛΣΑΛΛΑ – 10 υποβλθκζντα – 3 απαντιςεισ
ΕΛΛΑΔΑ – 10 υποβλθκζντα – 0 απαντιςεισ
ΛΠΑΝΛΑ – 18 υποβλθκζντα – 2 απαντιςεισ
ΟΤΓΓΑΡΛΑ – 12 υποβλθκζντα – 1 απάντθςθ
υνοψίηοντασ τισ πιο ςχετικζσ απαντιςεισ, προζκυψε ότι όλοι οι ερωτθκζντεσ ιταν εξοικειωμζνοι
με τον Ευρωπαϊκό Χάρτθ Ποιότθτασ για τθν Κινθτικότθτα (Επίςθμθ Εφθμερίδα L 394 τθσ
30.12.2006).
Ζνα από τα κφρια αποτελζςματα ςυνδζεται κυρίωσ με το αίτθμα να διαςφαλιςτεί ότι οι
εκπαιδευτικοί, το προςωπικό και οι οικογζνειεσ φιλοξενίασ ακολουκοφν μια αςφαλζςτερθ
πολιτικι προςλιψεων που ενςωματϊνει τθ διαςφάλιςθ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ διαδικαςίασ
πρόςλθψθσ, να διαςφαλίςει τθν εκπλιρωςθ των νομικϊν απαιτιςεων κατά τθν πρόςλθψθ
ατόμων για εργαςία με άτομα κάτω των 18 ετϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απόκτθςθσ
γνωςτοποιιςεων και των ελζγχων αποκλειςμοφ, αποδεκτι πολιτικι χριςθσ ςε ςχζςθ με τθν
τεχνολογία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ κινθτϊν τθλεφϊνων και φωτογραφικϊν
μθχανϊν, πολιτικι ιςότθτασ και διαφορετικότθτασ που απαγορεφει τισ διακρίςεισ, τθν
παρενόχλθςθ και τον εκφοβιςμό.
Θ ανάλυςθ των απαντιςεων δείχνει ότι υπάρχει ζντονο αίτθμα για ανακεϊρθςθ και εναρμόνιςθ
ςε ευρωπαϊκό επίπεδο των ελάχιςτων απαιτιςεων που απαιτοφνται για τθ δθμιουργία μιασ
πραγματικά ολοκλθρωμζνθσ διαςφάλιςθσ - επικεντρωμζνοσ χάρτθσ που πρζπει να πλθροφν τα
ιδρφματα ΕΕΚ προκειμζνου να κεωρθκοφν εςτιαςμζνοι ςτθ διαςφάλιςθ. Ο Covid-19 κακιςτά τα
ταξίδια ςτο εξωτερικό δφςκολα και αναςφαλι, αλλά ενκαρρφνει τθ χριςθ εργαλείων ΣΠΕ.
Θ μθ απάντθςθ είναι ζνα μεγάλο κζμα ςτο ςχεδιαςμό και τθ διαχείριςθ τθσ ζρευνασ, και επίςθσ
αρκετά περίπλοκο και πολφπλοκο. Θ μθ ανταπόκριςθ δεν ζχει πάντα αρνθτικι επίδραςθ ςτο
αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ (υπάρχει μεγάλοσ όγκοσ ερευνϊν ςε αυτόν τον τομζα: Curtin, Presser,
and Singer 2000; Keeter et al. 2000).
Οτιδιποτε πάνω από 50% είναι ςυνικωσ επαρκζσ και πάνω από 70% κεωρείται ωσ πολφ καλό
ποςοςτό ανταπόκριςθσ.
τθν περίπτωςθ που το ερωτθματολόγιό μασ απευκυνόταν κυρίωσ ςτουσ υπεφκυνουσ για τθ
ςυνθγορία και τθν πολιτικι - με άλλα λόγια δθμόςια ιδρφματα, οι περιςςότεροι ερωτθκζντεσ δεν
ιταν πρόκυμοι να αφιερϊςουν μεγάλθ προςπάκεια για τθν παροχι πλθροφοριϊν. Κεωριςαμε
ότι υπιρχε μια απροκυμία για τουσ ερωτθκζντεσ να αποκαλφψουν ευαίςκθτεσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με το αν οι οργανϊςεισ τουσ κατζχουν γνϊςεισ ςτον τομζα αυτό.
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Ανάπτυξη Χάρτη Διαςφάλιςησ Κινητικότητασ

ΓΕΝΛΚΟ ΠΛΑΛΛΟ
Εςτιάηοντασ ςτισ ποιοτικζσ πτυχζσ τθσ κινθτικότθτασ για τθ διατιρθςθ αςφαλϊν και
αςφαλιςμζνων προγραμμάτων κινθτικότθτασ για ανθλίκουσ που ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό για να
πραγματοποιιςουν μια περίοδο ςπουδϊν ι επαγγελματικισ εργαςίασ, ο Χάρτθσ Διαςφάλιςθσ
αποτελεί ζνα εμπνευςμζνο ςφνολο ελάχιςτων απαιτιςεων που πρζπει να πλθροφν τα Λδρφματα
ΕΕΚ για να κεωροφν τον εαυτό τουσ εςτίαςθ ςτθ διαςφάλιςθ.
Θ διαςφάλιςθ μιασ αςφαλοφσ προετοιμαςίασ, εφαρμογισ και παρακολοφκθςθσ των
δραςτθριοτιτων κινθτικότθτασ είναι απαραίτθτθ για ζνα επιτυχθμζνο ζργο. Αυτόσ ο Χάρτθσ ζχει
ςχεδιαςτεί για να υποςτθρίηει όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ για να εξαςφαλίςουν μια
επιτυχθμζνθ εμπειρία και τθν ευθμερία των ανθλίκων κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτο
εξωτερικό: πάροχοι ΕΕΚ, οργανιςμόσ αποςτολισ, παιδιά, γονείσ, ςυνεργάτεσ/εταιρείεσ
φιλοξενίασ, ςυνοδευτικό άτομο.

ΟΡΙΜΟ

Προςταςία: Για τουσ ςκοποφσ αυτοφ του εγγράφου, χρθςιμοποιοφμε τουσ όρουσ «διαςφάλιςθ»
και «να διαςφαλίςω» για να περιγράψουμε τθν προλθπτικι και προςωρινι προςζγγιςθ του
ςχεδιαςμοφ και των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν προςταςία των παιδιϊν και των νζων
από κάκε πικανι βλάβθ. Θ προςταςία των παιδιϊν είναι μια ςθμαντικι πτυχι τθσ διαςφάλιςθσ.

Παιδιά: νζοι άνκρωποι κάτω από τθ νόμιμθ θλικία τθσ πλειοψθφίασ.
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ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΕΛΑΧΙΣΕ
ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ
ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΗ
A. Ρόλοι και ευκφνεσ: Θ διαςφάλιςθ είναι ευκφνθ όλων: για να είναι αποτελεςματικζσ οι
υπθρεςίεσ, κάκε παράγοντασ κα πρζπει να διαδραματίςει τον πλιρθ ρόλο του
παρζχοντασ πρόςβαςθ ςε ςαφείσ και αξιόπιςτεσ πθγζσ πλθροφοριϊν και κακοδιγθςθσ,
κακορίηοντασ ρόλουσ και ευκφνεσ. Δεςμεφςεισ: υπογράψτε ζνα ζγγραφο δζςμευςθσ
ποιότθτασ για να επιβεβαιϊςετε τισ ευκφνεσ κάκε μζρουσ και να διαςφαλίςετε τα
καλφτερα πρότυπα ποιότθτασ.
B. Κζςπιςθ ςαφϊν διαδικαςιϊν επικοινωνίασ, που εξαςφαλίηουν ανάλθψθ ευκυνϊν και
διαφάνεια ςε όλα τα ςτάδια του ζργου.
C. Φάςθ πρόςλθψθσ: θ επιλογι κα πρζπει να βαςίηεται ςε μια γενικι κρίςθ ςε Γενικά
κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ ακόλουκουσ παράγοντεσ (κίνθτρο, γονικι υποςτιριξθ,
ανοιχτόμυαλθ προςωπικότθτα, αυτοδυναμία, ακαδθμαϊκι ικανότθτα), λαμβάνουν υπόψθ
τισ ανάγκεσ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ι εκείνων με διαφορετικζσ ανάγκεσ, αναπθρία
ι ευπάκεια · Προςδιορίηει και επιλζγει οικογζνειεσ φιλοξενίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων
επιςκζψεων ςε πικανζσ οικογζνειεσ/εταιρείεσ. υνιςτάται θ διενζργεια ελζγχου ποινικοφ
μθτρϊου όλων των ενθλίκων μελϊν επιλεγμζνων οικογενειϊν υποδοχισ.
D. Γενικι προετοιμαςία: Μια προςζγγιςθ με επίκεντρο τα παιδιά κα διαςφαλίςει ότι ο
οργανιςμόσ ςασ και όςοι ςυνεργάηεςτε δθμιουργοφν μια κουλτοφρα δεκτικότθτασ και
ειλικρίνειασ παρζχοντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ γενικι προετοιμαςία προςαρμοςμζνθ ςτισ
ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ τουσ και καλφπτοντασ γλωςςικζσ, παιδαγωγικζσ, νομικζσ,
υγειονομικζσ, πολιτιςτικζσ ι οικονομικζσ πτυχζσ
E. Κακορίςτε ςαφείσ πολιτικζσ για τθν εμπιςτευτικότθτα, τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, τθν
καταγγελία και τα παράπονα, ζτςι ϊςτε τα παιδιά, οι γονείσ και οι άλλοι εμπλεκόμενοι
φορείσ να γνωρίηουν πϊσ να ενεργιςουν εάν δίνουν ι ζχουν δοκεί εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ και κα επιτρζψουν ςτα μζλθ και τουσ χριςτεσ ο οργανιςμόσ να καταγγείλει ι
να αναφζρει οποιεςδιποτε πτυχζσ του οργανιςμοφ ι του ατόμου
F. Δθμιουργία εκτίμθςθσ κινδφνου και πολιτικισ υγείασ και αςφάλειασ, ςχζδιο δράςθσ για
τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων (Βαςικι διαδικαςία ζκτακτθσ ανάγκθσ, επείγοντα ιατρικά
περιςτατικά, ψυχολογικζσ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, κανόνεσ ςυμπεριφοράσ….).
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G. Διαχείριςθ - παρακολοφκθςθ και φροντιςτιριο - υνοδεία και υποςτιριξθ. Λειτουργϊντασ
ωσ οργανιςμόσ αποςτολισ, πρζπει να ςκεφτείτε και να αποφαςίςετε για το είδοσ τθσ
υποςτιριξθσ που απαιτείται για τθ δθμιουργία των χϊρων που ευνοοφν περιςςότερο τθν
ευθμερία και τθ μάκθςθ των ςυμμετεχόντων και εάν αυτό γίνεται καλφτερα με τθν
αποςτολι ςυνοδευτικοφ ατόμου ι με βάςθ τθν υποςτιριξθ που παρζχει το περιβάλλον
φιλοξενίασ.
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ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
Σα παιδιά πρζπει να γνωρίηουν ότι υποςτθρίηονται όταν ςυμμετζχουν ςε διεκνι ζργα. Σα διεκνι
ζργα ζχουν ςχεδιαςτεί για να ωκοφν τουσ νζουσ ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ όπου μποροφν να
μάκουν από τισ εμπειρίεσ τουσ. Οι υποςτθρίξεισ πρζπει να προςαρμοςτοφν ϊςτε να ικανοποιοφν
τισ απαιτιςεισ των ςυμμετεχόντων, το περιβάλλον όπου λαμβάνει χϊρα το ζργο και τθ φφςθ του
ζργου.

H. Βεβαίωςθ ότι οι ςυμμετζχοντεσ γνωρίηουν πϊσ να λάβουν βοικεια εάν απαιτείται, για
παράδειγμα από μζντορεσ, υποςτθρικτικοφσ δαςκάλουσ, γονείσ φιλοξενίαεσ,
ςυνομθλίκουσ τουσ, οικογζνειζσ τουσ….?
I. δομϊν και διαδικαςιϊν όπου οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να εκφράςουν τυχόν ανθςυχίεσ
τουσ, όπωσ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ, υποςτθρίξεισ από ομότιμουσ και
οικογενειακζσ ςυνδζςεισ.
J. Παροχι ευκαιριϊν για προβλθματιςμό. Θ καλι πρακτικι διαςφάλιςθσ περιλαμβάνει τθν
εφαρμογι δομϊν που διαςφαλίηουν ότι όςοι εργάηονται με τουσ ςυμμετζχοντεσ
υποςτθρίηονται και εποπτεφονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ.
K. Λιψθ απαραίτθτων μζτρων για τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των νζων
και διαςφάλιςθ ότι εφαρμόηονται με βάςθ τθν εκτίμθςθ κινδφνου τθσ εργαςίασ τουσ.

ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΣΙ
L. Βρείτε χρόνο για αξιολόγθςθ και προβλθματιςμό: αυτό είναι ηωτικισ ςθμαςίασ ϊςτε όλοι
οι εμπλεκόμενοι να μποροφν να διδαχκοφν από τθν εμπειρία και να προςαρμόςουν τα
μελλοντικά ςχζδια.
M. Αξιολογιςτε τα αποτελζςματα τθσ διαμονισ με τα παιδιά ςε τυπικό επίπεδο (ακαδθμαϊκά
αποτελζςματα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ςυμφωνίασ Μάκθςθσ) και άτυπα
(προςωπικά αποτελζςματα).
N. Επανζνταξθ: Παρζχετε ςτον μακθτι οποιαδιποτε υποςτιριξθ χρειάηεται για να
διαςφαλιςτεί θ ομαλι επανζνταξθ ςτο οικιακό περιβάλλον. Δϊςτε του τθν ευκαιρία να
προβλθματιςτεί για τον αντίκτυπο τθσ εμπειρίασ και να τθν αξιοποιιςει.
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