Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοςφνησ,
Διαφάνειασ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από απόφαςη του ΔΣ, πρόκειται να
υλοποιήςει πρόγραμμα εκπαίδευςησ εθελοντών/εθελοντριών, διάρκειασ 3
μηνών, από 20/03/2019 ζωσ 29/06/2019.
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. αξιοποιεί, ςτο πλαίςιο και του κανονιςτικοφ τθσ
πλαιςίου, τθν ςυνεργαςία καταξιωμζνων και νζων επιςτθμόνων για να καλφψει τισ
ανάγκεσ που κακθμερινά προκφπτουν και να πετφχει το βαςικό τθσ ςτόχο, τθν
κοινωνικι και επαγγελματικι επανζνταξθ των αποφυλακιηομζνων. Σε αυτιν τθν
προςπάκεια τθσ πολφτιμοι αρωγοί είναι και οι εκελοντζσ τθσ, που με τθ δικι τουσ
προςφορά ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ.
Προκειμζνου θ ςυνειςφορά των εκελοντϊν να είναι ουςιαςτικι και
δεοντολογικά εναρμονιςμζνθ με το πλαίςιο κανόνων τθσ ΕΠΑΝΟΔΟΥ, οι εκελοντζσ
κα πρζπει πρϊτα να εκπαιδευτοφν. Κατ' αντιςτοιχία με τουσ προθγοφμενουσ
κφκλουσ εκπαίδευςθσ εκελοντϊν, το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ κα περιλαμβάνει
ειςαγωγικζσ επιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ Ειδικευμζνων Ειςθγθτϊν, Ειδικϊν
Επιςτθμόνων αλλά και Εμπειρογνωμόνων με ειδικι κατάρτιςθ ςτθν εκάςτοτε
κεματικι, οι οποίεσ κα αποτελζςουν το ζναυςμα για τθν καλλιζργεια επιςτθμονικοφ
προβλθματιςμοφ και διαλόγου και όλα αυτά κα πλαιςιωκοφν με βιωματικζσ
αςκιςεισ.
Πιο ςυγκεκριμζνα θ εκπαίδευςθ ζχει ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να
ςυνδυάηει τθ κεωρία με τθν πράξθ και περιλαμβάνει ςυναντιςεισ με επιςτθμονικζσ
ειςθγιςεισ, βιωματικζσ αςκιςεισ κακϊσ και δυνατότθτα πρακτικισ άςκθςθσ
κατόπιν αξιολόγθςθσ.
Βιωματικζσ αςκιςεισ και κεωρθτικι επιςτθμονικι κατάρτιςθ μζςω
διαλογικισ ςυηιτθςθσ και γόνιμθσ ανταλλαγισ απόψεων και κζςεων, αποτελοφν τισ
βαςικζσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ. Η μάκθςθ ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι δυναμικι ευζλικτθ και ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ
του ιδανικοφ του εκελοντιςμοφ χωρίσ να χάνει τθν επιςτθμονικότθτά τθσ.
1

Τζλοσ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόηοντασ τθ διαδικαςία
αναγνϊριςθσ των ικανοτιτων που αποκτοφνται μζςα από τθ διαλογικι ςυηιτθςθ,
τθν εργαςία με ομάδεσ και τισ βιωματικζσ αςκιςεισ ςτοχεφει ςτο να αποκτιςει ο
εκελοντισ κατ’ αρχιν βαςικζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ (περί κοινωνικισ επανζνταξθσ,
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, ςτερεοτφπων, μεταςωφρονιςτικισ μζριμνασ ςτθν Ελλάδα
κ.α). Επίςθσ, μζςα από τθν εκπαίδευςθ ενιςχφεται θ ανάπτυξθ των προςωπικϊν και
κοινωνικϊν δεξιοτιτων των εκελοντϊν: ιτοι θ ικανότθτα ςτθν επικοινωνία, θ
ικανότθτα ςτθν οργάνωςθ, θ ικανότθτα ομαδικισ εργαςίασ, θ πρωτοβουλία, θ
ευελιξία
και
ενκαρρφνεται
θ
καλλιζργεια
τθσ
κοινωνικισ
επίγνωςθσ/ενςυναίςκθςθσ, θ κατανόθςθ τθσ οπτικισ του άλλου ατόμου.
Με το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν αποκτιςει
πολφτιμεσ γνϊςεισ και εμπειρία. Θα ζχουν διαμορφϊςει μια πλιρθ εικόνα των
πραγματικϊν προβλθμάτων και προκλιςεων τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ μζςα από
τθν αλλθλοτροφοδότθςθ τθσ κεωρθτικισ και εμπειρικισ γνϊςθσ και κα είναι ςε
κζςθ να κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα και τον ρόλο των εκελοντϊν ςε φορείσ και
οργανϊςεισ του Συςτιματοσ Απονομισ Ποινικισ Δικαιοςφνθσ.
ΧΡΟΝΟ -ΣΟΠΟ -ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Οι εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ για το 2019 κα διεξάγονται θμζρα ΣΕΣΑΡΣΗ
και ϊρα 11.00 -13.00 ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτα Εργαςτιρια τθσ Επανόδου,
οδόσ Δεριγνφ 28-30, 4οσ όροφοσ, Πλατεία Βικτωρίασ, Ακινα.
Ημερομθνία Ζναρξθσ: Σετάρτη 20 Μαρτίου 2019.
Κάκε ςυνάντθςθ κα περιλαμβάνει: (α) ςφντομθ ειςαγωγι ςτθν υπό
ςυηιτθςθ κεματικι μζςα από τθν αξιοποίθςθ οπτικοφ υλικοφ-προβολι διαφανειϊν
(Powerpoint), (β) βιωματικζσ αςκιςεισ και (γ) ςυηιτθςθ ςτο τζλοσ με το ςφνολο των
ςυμμετεχόντων και των προςκεκλθμζνων κάκε φορά ειςθγθτϊν.

ΒΕΒΑΙΩΕΙ -ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ κα χορθγθκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν παρακολουκιςει
τουλάχιςτον τα 2/3 των ςυναντιςεων, ενϊ προβλζπεται και θ δυνατότθτα
χοριγθςθσ Πιςτοποιθτικοφ Παρακολοφκθςθσ ςε όςουσ ςυμμετζχοντεσ το
επικυμοφν, εφόςον επιτφχουν ςε γραπτι αξιολόγθςθ.
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Επιςτημονική
Ευθφνη:
Χριςτίνα
Ζαραφωνίτου
Κακθγιτρια
Εγκλθματολογίασ, Διευκφντρια του ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ», Πρόεδροσ του ΔΣ
τθσ Επανόδου & Καλλιόπη Δημητροφλη, Νομικόσ, Αντιπρόεδροσ του ΔΣ τθσ
Επανόδου.
Κεντρικόσ υντονιςμόσ: Φωτεινι Μθλιϊνθ Εγκλθματολόγοσ, δρ. Νομικισ,
Διευκφντρια Επανόδου.
Τπεφθυνη εκπαίδευςησ: Μυρτϊ Αραβανι, Κοινωνικι Λειτουργόσ,
Συνεργάτισ Επανόδου.
Τποςτήριξη: Μάρκα Λεμπζςθ, Κοινωνιολόγοσ, ΜΔΕ Εγκλθματολογίασ,
Συνεργάτισ Επανόδου.

3

