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Το project SVMI - ‘Senior Volunteers for Migrant Integration’ το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Erasmus+ / Στρατηγικές Συνεργασίες», ξεκίνησε τη 1/10/2017 και ολοκληρώνεται τη 30/9/2019.
Το SVMI στοχεύει να συμβάλλει στην επιτυχημένη ένταξη μεταναστών και προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες με τη
βοήθεια εθελοντικών δράσεων ατόμων τρίτης ηλικίας.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ
Μέχρι τώρα έχουμε διανύσει τον ένα από τα δύο χρόνια του project. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 14 μηνών οι
εταίροι του προγράμματος έχουν εργαστεί για την παραγωγή του παρακάτω υλικού.

SVMI Μεθοδολογικό και εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Υλικό 1
Αυτό το υλικό συνίσταται σε εκπαιδευτές ανηλίκων οι οποίοι
επιθυμούν να εκπαιδεύσουν ηλικιωμένους εθελοντές που θα
εργαστούν για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στη
Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα και Λιθουανία.
Το υλικό αναπτύχθηκε, μεταφράστηκε στις γλώσσες των
εταίρων και δοκιμάστηκε από εκπαιδευτές σε κάθε μία από τις
συμμετέχουσες χώρες.
Το περιεχόμενο βασίστηκε στα ευρήματα της έρευνας
αναγκών που πραγματοποιήθηκε στην αρχή του project και
είχε σκοπό να εντοπιστούν τα προβλήματα εκπαίδευσης των
εθελοντών που εργάζονται για την ένταξη μεταναστών και
προσφύγων.
Το πρόγραμμα SVMI αποτελείται από πέντε ενότητες, με
προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης 20 ώρες (4 ώρες για κάθε
ενότητα).

Ενότητα 1:
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Βασικά στοιχεία που αφορούν τα προσόντα των
εκπαιδευτών ενηλίκων
Βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής
επικοινωνίας
Ένταξη μεταναστών. Θεωρητικά μοντέλα
Εισαγωγή στην έννοια του ενεργού πολίτη. Οι
ρόλοι που μπορεί να παίξει ένας εθελοντής που
εργάζεται για την ένταξη μεταναστών και
προσφύγων.
(εκπαίδευση
γλώσσας,
πολιτισμικών στοιχείων, βοηθός, φίλος και
καθοδηγητής
στην
ανακάλυψη
των
χαρακτηριστικών της κοινωνίας)
Προσαρμογές στα χαρακτηριστικά των τοπικών
κοινωνιών στις χώρες που συμμετέχουν στο
SVMI, καθώς και στα πολιτιστικά χαρακτηριστικά
των μειονοτικών ομάδων

SVMI Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό 2
Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναπτύξαμε εκπαιδευτικό υλικό για χρήση από τους εκπαιδευτές εθελοντές. Ακολουθεί
την ίδια δομή και υποστηρίζει κάθε ενότητα με ποικιλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, παραδείγματα, ασκήσεις, κλπ. Το
πρακτικό μέρος των ενοτήτων 1-4 και το υλικό της ενότητας 5 έχει προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες ανάγκες κάιε συμμετέχουσας
χώρας.
Το υλικό δοκιμάστηκε κατά την πιλοτική εφαρμογή που οργανώθηκε από τον Οκτώβριο – Νοέμβριο 2018 στις συμμετέχουσες
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χώρες.

SVMI Accomplishments on the International Level
3η Συνάντηση Εταίρων στην Ελλάδα
Στις 29-30/11/2018 οι εταίροι του project συναντήθηκαν στην
Αθήνα για το 3ο meeting, προκειμένου να εξετάσουν την
πρόοδο του project και να περιγράψουν τα επόμενα βήματα.
Αρχικά οι εταίροι παρουσίασαν τα αποτελέσματα της
πιλοτικής εκπαίδευσης στη χώρα τους, συνόψισαν τα σχόλια
των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών και συζήτησαν για
την τελική μορφή του εκπαιδευτικού υλικού.

SVMI Πιλοτική Εκπαίδευση στη Ελλάδα.
Από 15 έως 18/11/2018 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις της NGO Equal Society, πιλοτικές εφαρμογές και
πιλοτική εκπαίδευση 18 εθελοντών – εκπαιδευτών, για τις ανάγκες του προγράμματος «Εθελοντές Τρίτης Ηλικίας για την
Ενσωμάτωση Μεταναστών».
Η εκπαίδευση των εθελοντών εξελίχθηκε πολύ επιτυχημένα και τα αποτελέσματα εστάλησαν στους συνεργάτες του προγράμματος
σε Φιλανδία, Λιθουανία, Γαλλία και Γερμανία για επεξεργασία, πριν παρουσιαστεί η τελική μορφή του εκπαιδευτικού υλικού.
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