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Διακπαηική εκπαίδεςζη ζηελεσών κοινωνικήρ επανένηαξηρ ζηο πλαίζιο ηος 

ππογπάμμαηορ από ηο  International Training Centre ηος International Labour 

Organization (ITC-ILO) 

 
ε ηξηήκεξε εθπαίδεπζε κεηείραλ ζπλεξγάηεο ηεο ΕΠΑΝΟΔΟΤ θαη επηζηεκνληθό 

πξνζωπηθό ηωλ θαηαζηεκάηωλ θξάηεζεο Νέωλ Απιώλα, Γπλαηθώλ Θήβαο θαη 

Υαιθίδαο, ζηηο 29 & 30 Ινπλίνπ θαη ηελ 1ε Ινπιίνπ. Η εθπαίδεπζε πινπνηήζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ Επξωπαϊθνύ έξγνπ ERASMUS+  ‘Convicts Upskilling Pathways’ (CUP), 

ηνπ νπνίνπ εηαίξνο είλαη κεηαμύ άιιωλ θαη ν θνξέαο καο, ΕΠΑΝΟΔΟ, θαη ωο 

ζηόρν είρε ηε βηωκαηηθή εκπινθή ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζηελ αλάπηπμε κηαο 

θαηλνηόκνπ κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ηωλ 

θξαηνπκέλωλ  απνζθνπώληαο ζηελ βειηίωζε ηεο απαζρνιεζηκόηεηάο ηνπο κεηά ηελ 

απνθπιάθηζε. Σεο εθπαίδεπζεο εγήζεθε ην International Training Centre ηνπ 

International Labour Organization (ITC-ILO) θαη ζε απηό κεηείραλ Εθπαηδεπηέο, 

πληνληζηέο εθπαίδεπζεο, Κνηλωληθνί Επηζηήκνλεο θαη  άιινη εκπιεθόκελνη ζην 

αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ηωλ θξαηνπκέλωλ ζπλεξγάηεο  ηωλ Εηαίξωλ ηνπ έξγνπ 

CUP από ηελ Ειιάδα, ηελ Ιηαιία, ηελ Κύπξν θαη ηελ Οιιαλδία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο απνθηήζεθαλ γλώζεηο, αληαιιάρζεθαλ εκπεηξίεο, 

δόζεθαλ θαηεπζύλζεηο θαη μεθίλεζε ε παξαγωγή ηωλ κεζνδνινγηθώλ εξγαιείωλ 

εθπαίδεπζεο ηωλ θξαηνπκέλωλ (Γπλαηθώλ, Αλδξώλ θαη Νέωλ) κε κηα νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηωλ βαζικών ικανοηήηων (basic skills), ηωλ 

ηεσνικών δεξιοηήηων (technical skills) πνπ αθνξνύλ γιώζζα, αξηζκεηηθή θαη  

πιεξνθνξηθή αιιά θαη ηωλ κοινωνικών δεξιοηήηων (soft skills) ηωλ 

εθπαηδεπνκέλωλ θξαηνπκέλωλ ζεκείν ζην νπνίν έγθεηηαη θαη  ε θαηλνηνκία ηνπ 

παξόληνο έξγνπ.  

ην πιαίζην απηό,  ν θνξέαο καο κε ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην πξόγξακκα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δ/ληέο θαη ην πξνζωπηθό ηωλ  

Καηαζηεκάηωλ  Κξάηεζεο πνπ κεηέρνπλ ζην έξγν θαη εηδηθόηεξα ηωλ Κ.Κ. Νέωλ 

Απιώλα, Γπλαηθώλ Θήβαο θαη Αλδξώλ Υαιθίδαο ζρεδηάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηωλ 

εμήο εξγαζηεξίωλ: Κνπηηθήο-Ραπηηθήο γηα 30 Γπλαίθεο ζην Κ.Κ. Ειεώλα Θήβαο, 

ηξωκαηνπνηίαο γηα 60 Άλδξεο ζην Κ.Κ. Υαιθίδαο θαη Μεραλνινγίαο απηνθηλήηωλ 

ζε ζπλδπαζκό κε ζέκαηα Οδηθήο αζθάιεηαο γηα 20 Νένπο ζην ΕΚΚΝΑ. ηελ 

επόκελε θάζε ηνπ έξγνπ, ζηα κέζα επηέκβξε, ζα πινπνηεζεί έλα "Peer Learning 

one-day workshop" όπνπ ζα παξνπζηαζηνύλ αλά ρώξα ηα εξγαιεία πνπ 

αλαπηύρζεθαλ, πξηλ απηά εθαξκνζηνύλ ζηα Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο  κε ηε λέα 

ζρνιηθή ρξνληά. 



Η εθπαίδεπζε ζρεδηάδεηαη λα δηαξθέζεη από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2020 έωο ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2021 θαη ζα αθνξά ηηο ηξεηο ελόηεηεο – soft, basic, technical, skills - θαη ζηελ 

νινθιήξωζή ηεο ζα γίλεη έλα άλνηγκα πξνο ηελ Κνηλόηεηα κε πξόζθιεζε ελ δπλάκεη 

εξγνδνηώλ πξόζπκωλ λα δώζνπλ λέεο επθαηξίεο εξγαζηαθήο θαη θνηλωληθήο 

επαλέληαμεο ζηνπο εθπαηδεπζέληεο θξαηνπκέλνπο, επζύο κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. 

Με απηό ηνλ ηξόπν  ε παξέκβαζε ζα έρεη ηθαλνπνηήζεη ην ζηόρν ηνπ έξγνπ αθελόο, 

αιιά ην θπξηόηεξν ζα ζπλεγνξήζεη ζηελ άξζε ηνπ ζηίγκαηνο κε ην νπνίν έξρνληαη 

αληηκέηωπνη νη απνθπιαθηζκέλνη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο επαλέληαμήο ηνπο. 

 

 
 

 


