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Ο
 ΔΝΗΜΔΡΩΤΙΚΟ ΓΔΛΤΙΟ 

Το Erasmus+ ζργο “Καλωςορίςατε ςτα Πανεπιςτιμια” επιδιϊκει να υποςτθρίξει τουσ πρόςφυγεσ να 

αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτα Πανεπιςτιμια και ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Το ζργο αφορά τθν 

ανταλλαγι και τθ ςυηιτθςθ καλϊν πρακτικϊν παραδειγμάτων από τισ χϊρεσ των εταίρων. Η 

ανταλλαγι ιδεϊν κα πρζπει να οδθγιςει,  όπου είναι εφικτό, ςτθν εφαρμογι αυτϊν των καλϊν 

πρακτικϊν, ςτισ χϊρεσ των εταίρων.   

Μπορείτε να διαβάςετε περιςςότερα ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου:  

https://welcometouniversities.wordpress.com/ 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΤΑΙΡΩΝ ΣΤΟ ΑΝΟΒΔΡΟ  20-21.4.2017 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΙ ΧΩΡΕ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ  

VNB – Κάτω αξονία, Γερμανία  

 Υπάρχει τεράςτια ανάγκθ από τουσ πρόςφυγεσ τθσ Κάτω Σαξονίασ να ενταχκοφν ςτθν 

Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Η κυβζρνθςθ ζχει ιδθ χορθγιςει κάποια χριματα για τθν 

παροχι εκπαιδεφςεων, αλλά υπάρχει ζλλειψθ εξειδικευμζνων εκπαιδευτϊν, οι οποίοι είναι 

πρόκυμοι να εργαςτοφν ςτισ υπάρχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ. Τα εκπαιδευτικά 

ιδρφματα, τα οποία είναι καταρτιςμζνα ςτθν ανάπτυξθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων και ζχουν 

τθν δυνατότθτα να εκδίδουν τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά, δεν επαρκοφν για το ποςοςτό 

των προςφφγων που επικυμοφν να λάβουν εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ. Ωσ εκ τοφτου, θ 

περίοδοσ αναμονισ για τουσ πρόςφυγεσ είναι αρκετά μεγάλθ.   

 Το VNB προςφζρει επίςθσ εργαςτιρια για τθν ιςότθτα των φφλων, ςυμμετζχοντασ ςε ζνα 

πρόγραμμα Erasmus+ για τισ Ευρωπαϊκζσ Αξίεσ  (www.val-eu.eu). Στα πλαίςια αυτοφ του 

ζργου θ VNB προςπακεί να αναπτφξει ζνα εργαςτιριο με κζμα  “Διλλιματα Δθμοκρατίασ”. 

 

Cardet, Cyprus  

 Το Cardet λαμβάνει μζροσ ςτο Ευρωπαϊκό ζργο «Lighthouse» το οποίο ςτοχεφει να παρζχει 

υποςτιριξθ ςτου πρόςφυγεσ. Σε αυτό το ζργο παρζχεται ςτιριξθ όςον αφορά τον 

ςχεδιαςμό τθσ επαγγελματικισ τουσ καριζρασ και τθσ δια βίου μάκθςθσ. Περιςςότερα για 

το ζργο μπορείτε να διαβάςετε όταν επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα: www.lighthouse-

project.eu  

  

  

https://welcometouniversities.wordpress.com/
http://www.val-eu.eu/
http://www.lighthouse-project.eu/
http://www.lighthouse-project.eu/


 

 

 

CESIE, ικελία, Ιταλία  

 Κατά τθν διάρκεια του ζτουσ 2016, 200.000 πρόςφυγεσ ζφταςαν ςτθν Σικελία. Για αυτό, 

διαπιςτϊκθκε τεράςτια ανάγκθ για να τουσ παρζχεται βαςικι βοικεια για να ενταχκοφν. 

Το CESIE προςφζρει εκπαίδευςθ όςον αφορά κζματα γλϊςςασ και ζνταξθσ.  

 Ιδιαίτερα ςτθν Βόρεια Ιταλία, το ηιτθμα τθσ  τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ των προςφυγϊν 

αποκτά ολοζνα και μεγαλφτερθ βαρφτθτα. Θζματα πιςτοποίθςθσ και επικφρωςθσ των 

γνϊςεων τουσ αποτελοφν υπευκυνότθτα των Πανεπιςτθμίων- Τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

VIFIN, Δανία  

 Ζνα από τα προβλιματα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Δανία, είναι θ ζλλειψθ γνϊςθσ 

για τον αρικμό των προςφφγων που διαμζνουν ςτθν Δανία. Ζνα άλλο εμπόδιο που 

προκφπτει όςον αφορά τθν πρόςβαςθ των προςφφγων ςτθν Τριτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι 

θ πολιτικι ςτρατθγικι για τθν προςζλκυςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ  και κυρίωσ ςτον 

τομζα των χαμθλόμιςκων.  

 Μόνο τα Πανεπιςτιμια ζχουν τθν δυνατότθτα να αναγνωρίςουν τισ ικανότθτεσ τουσ και να 

εκδϊςουν πιςτοποιθτικά κ.λ.π. Τα Πανεπιςτιμια προςπακοφν να υποςτθρίξουν τουσ 

πρόςφυγεσ κακοδθγϊντασ τουσ με προγράμματα ςπουδϊν και  βαςικζσ πλθροφορίεσ.   

 Smart University: VFIN προςπακεί να δθμιουργιςει Διαδικτυακά Μακιματα για τουσ 

πρόςφυγεσ από όλο τον κόςμο ςε ςυνδυαςμό με μακιματα πρόςωπο με πρόςωπο. 

Δυςτυχϊσ, οι ςπουδαςτζσ δεν μποροφν να λάβουν πιςτοποιθτικά ςυμμετοχισ αλλά τουσ 

βοθκά ςτθν επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία.  

UniT, Αυςτρία  

 Το Πανεπιςτιμιο Silent ςτθν Αυςτρία προςπακεί να αναδείξει τισ ικανότθτεσ των 

προςφφγων και να τουσ παρζχει ζνα μζροσ όπου μποροφν κα ςυηθτοφν και να κάνουν 

ζρευνα. Παράλλθλα, διάφορεσ ομάδεσ εργάηονται και ερευνοφν διάφορα κζματα όπωσ: 

Αφρικάνικθ Λογοτεχνία, κεωρίεσ του Freud, Αραβικόσ πολιτιςμό, μετάφραςθ του  

Κορανίου. 

 Σε οριςμζνεσ φάςεισ οι ερευνθτζσ εργάηονται και ςυηθτοφν για διάφορα κζματα χωρίσ να 

δθμοςιεφουν τισ ςυηθτιςεισ αυτζσ.  Εκτόσ από τισ ςυηθτιςεισ αυτζσ, πραγματοποιείται 

και θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων κάποιων ευρθμάτων και δράςεων ςτθν 

ιςτοςελίδα: www.thesilentuniversity.org 

 Το Unit επίςθσ προςπακεί να εκπαιδεφςει τουσ μετανάςτεσ – από πολφ βαςικά κζματα 

μζχρι πιο εξειδικευμζνα, ζτςι ϊςτε να αποκτιςουν πιςτοποιθτικά ςυμμετοχισ και 

γνϊςεισ που κα τουσ βοθκιςουν ςτθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ. 

 

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΑΝΑΠΣΤΧΘΗΚΑΝ ΣΗΝ ΚΑΣΩ ΑΞΟΝΙΑ  

Dr. Henning Marquardt (Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung):  

Εντατικά Μαθήματα ειδίκευςησ για τουσ Πρόςφυγεσ   

Ο Dr. Henning είναι υπεφκυνοσ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςτθν Κάτω Σαξονία, όςον 

αφορά τθν ςτιριξθ τθσ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ των προςφφγων. Το πρόγραμμα 

χρθματοδοτεί μακιματα γλωςςικισ κατάρτιςθσ των προςφφγων και προςφζρει τουλάχιςτον  1.000 

http://www.thesilentuniversity.org/


 

μακιματα 

διδαςκαλίασ τθσ 

Γερμανικισ Γλϊςςασ, ενϊ παρζχονται ςυμβουλζσ 

μζχρι το CEF – C1 επίπεδο.  

 

 

Στο παρόν ςτάδιο, τρζχουν 68 μακιματα με περιςςότερουσ από 1.000 ςυμμετζχοντεσ και τα οποία 

χρθματοδοτοφνται με ποςό μζχρι 68.500€ ζκαςτο. Ο γενικόσ ςτόχοσ των μακθμάτων είναι να 

ενιςχφςουν τισ γλωςςικζσ ικανότθτεσ των προςφφγων για να αποκτιςουν πανεπιςτθμιακι 

πρόςβαςθ. Εκτόσ αυτοφ, θ πρόςβαςθ ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ είναι ζνασ από τουσ 

δευτερεφοντεσ ςτόχουσ. Υπάρχουν μεγάλοι κατάλογοι αναμονισ και οριςμζνοι πάροχοι 

προςπακοφν να οργανϊςουν τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ(ειδικά με τα ζξοδα ταξιδιοφ ςτισ 

αγροτικζσ περιοχζσ) και τθν κοινωνικό-παιδαγωγικι ςυμβουλευτικι κακϊσ και με τθν ζλλειψθ 

διδακτικοφ προςωπικοφ. Το πρόγραμμα κα ςυνεχιςτεί τα επόμενα δφο χρόνια με ετιςιεσ 

προςκλιςεισ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: www.aewb-nds.de  

 

Σο Εργο Wadi:  

Vom Flüchtling zum Bürger και zur Bürgerin  

Με τθν πρωτοβουλία αυτι, οι πρόςφυγεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να γίνουν περιςςότερο 

δραςτιριοι και να αποκτιςουν αυτοεκτίμθςθ. Αναπτφχκθκαν εργαςτιρια για 15-20 ςυμμετζχοντεσ 

διάρκειασ 5-6 ωρϊν. Αρχικά, ζγινε ςυηιτθςθ όςον αφορά τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι 

πρόςφυγεσ ςτθν κακθμερινότθτα τουσ. Στθν ςυνζχεια οι εκπαιδευτζσ εξθγοφν τισ αξίεσ τθσ 

δθμοκρατίασ. Μετά από αυτό, οι ςυμμετζχοντεσ αναηθτοφν λφςεισ για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων ςτα πλαίςια των δθμοκρατικϊν αξιϊν, υφιςτάμενων κεμάτων και ςυςτθμάτων 

ςτιριξθσ. Οι εκπαιδευτζσ ςτο τελευταίο βιμα χρθςιμοποιοφν κεατρικζσ μεκόδουσ για τθν 

ςυνεργαςτοφν με τουσ ςυμμετζχοντεσ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: https://vom-fluechtling-zum-

buerger.org   

 

Tino Boubaris (VNB): Αξιολόγηςη των  Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων:  Πώσ οι πρόςφυγεσ αποκτοφν 

πρόςβαςη ςτο Γερμανικό φςτημα Σριτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ  

Στθ Γερμανία, θ πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ παρζχεται τακτικά με επίςθμεσ 

διαδικαςίεσ και νομικά πλαίςια (θ εκπαίδευςθ αποτελείται κυρίωσ κακικον ομοςπονδιακϊν 

κρατϊν και οριςμζνεσ φορζσ τα Πανεπιςτιμια κακορίηουν τουσ δικοφσ τουσ κανόνεσ και 

απαιτιςεισ). Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά τυπικά και μθ τυπικά μοντζλα για τθν αξιολόγθςθ των 

ικανοτιτων και δεξιοτιτων τουσ. Μερικά από αυτά παρουςιάςτθκαν κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ 

διάςκεψθσ: 

- Αnabin: Διαδικτυακι Πλατφόρμα Για τθν αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

(ςχολείο, Πανεπιςτιμιο) που ζχουν επιτευχκεί ςε ξζνεσ γλϊςςεσ (http://anabin.kmk.org) 

- ΟnSet για τουσ πρόςφυγεσ: Online test για τισ δεξιότθτεσ Γερμανικισ 

γλϊςςασ(https://refugees.onset.de 

- ΤestAS: Προετοιμαςία εξετάςεων για ακαδθμαϊκζσ ςπουδζσ ςε αναγνωριςμζνα ακαδθμαϊκά 

κζντρα.  (www.testas.de) 

http://www.aewb-nds.de/
https://vom-fluechtling-zum-buerger.org/
https://vom-fluechtling-zum-buerger.org/
http://anabin.kmk.org/
https://refugees.onset.de/
http://www.testas.de/


 

- Πορτφόλιο για τουσ πρόςφυγεσ από το 

Πανεπιςτιμιο Oldbenburg https://www.unioldenburg.de/anrechnungsprojekte/portfolios-

fuer-gefluechtete/) 

 

 

 

 

 Lina Trautmann (Servicestelle Offene Hochschule Niedersachsen): Ανοικτό φςτημα Σριτοβάθμιασ 

Εκπαίδευςησ για μη τυπικζσ ομάδεσ  ςτην Κάτω αξονία  

Το Servicestelle είναι ζνασ κυβερνθτικόσ οργανιςμόσ που ςτοχεφει ςτθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν 

βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ των ςπουδαςτϊν ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Κάτω Σαξονίασ / Γερμανία. 

Ιδρφκθκε το 2012 και θ ζδρα του είναι ςτο Ανόβερο και ςυντονίηει δραςτθριότθτεσ ςτα πλαίςια 

ζναρξθσ των Πανεπιςτθμίων, υποςτθρίηει τθ ανάπτυξθ ειδικϊν εκπαιδευτικϊν προςφορϊν και 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν. Παρζχει μια βάςθ δεδομζνων με διαδικτυακά μακιματα 

προετοιμαςίασ ςπουδϊν και είναι υπεφκυνοι για τθν δικτφωςθ και το δθμόςιο τομζα.  Στα πλαίςια 

του προγράμματοσ Προϊκθςθ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που χρθματοδοτείται από τισ 

Υπθρεςίεσ ΟΗΝ. Με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ των προςφφγων και των μεταναςτϊν ςτο 

Πανεπιςτιμιο Servicestelle.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να αποτακείτε ςτθν ιςτοςελίδα www.offenehochschule-

niedersachsen.de.  

 

Μζςα από τθ ςυηιτθςε προζκυψε θ ιδζα πωσ κα ιταν πολφ ενδιαφζρον να παρζχονται με πολφ 

απλό τρόπο οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πρόςβαςθ των προςφφγων ςτα Πανεπιςτιμια. Ζνα 

πολφ καλό παράδειγμα κα μποροφςε να είναι μια ταινία που να εξθγεί τισ διαδικαςίεσ.  

(www.netzwerk-iq.de). 

 

Μζχρι ςτιγμισ αυτζσ είναι τα τελευταία νζα όςον αφορά τθν ανάπτυξι του ζργου WELCOME.  

Τα ςχόλια και οι ειςθγιςεισ  ςασ είναι ευπρόςδεκτα. Παρακαλϊ επικοινωνιςτε με ζνα από τουσ 

ςυνεργάτεσ μασ που μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου: 

https://welcometouniversities.wordpress.com/ 
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