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Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ην ηειηθό Σπλέδξην θαη ε
ηειεπηαία Δηαθξαηηθή Σπλάληεζε ζην Τνξίλν ηεο Ιηαιίαο ησλ εηαίξσλ ηνπ
εγθεθξηκέλνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο “Convicts Upskilling Pathways (CUP)” πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη από ην Erasmus+, Άμνλαο «Σηξαηεγηθέο Σπκπξάμεηο ζηελ
Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ» ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ην Ν.Π.Ι.Δ. Επάλνδνο.
Τελ πξώηε κέξα ηεο ζπλάληεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ησλ εθπξνζώπσλ ησλ
εηαίξσλ ηνπ έξγνπ ζηελ Φπιαθή ηνπ Τνξίλν όπνπ θαη ηνπο παξνπζηάζηεθαλ
αλαιπηηθά εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ πινπνηνύληαη
κέζα ζε απηή (καζήκαηα γεσπνλίαο, καζήκαηα καγεηξηθήο ηέρλεο, ην εξγαζηήξην
πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ην εξγαζηήξην Η/Υ θ.α.). Επίζεο, νη εθπξόζσπνη
επηζθέθηεθαλ ην παξάξηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Τνξίλν κε ηηο ηέζζεξηο ζρνιέο
(Πνιηηηθή Επηζηήκε, Ννκηθή, Φηινινγία θαη Επηζηήκεο ηνπ αζιεηηζκνύ) πνπ
ιεηηνπξγεί κέζα ζηε θπιαθή θαη ην νπνίν πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα θνίηεζεο ζηε
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε θξαηνύκελνπο/εο θαηά ηε δηάξθεηα έθηηζεο ηεο πνηλήο
ηνπο θαζώο θαη ηελ αζιεηηθή νκάδα ηνπ Rugby, ζπλνκίιεζαλ κε θξαηνύκελνπο θαη
κε ην πξνζσπηθό ηεο θπιαθήο θαη μελαγήζεθαλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θαηαζηήκαηνο.
Τελ δεύηεξε κέξα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Κνιιέγην Carlo Alberto, νη εξγαζίεο ηνπ
ηειηθνύ Σπλεδξίνπ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηάδηθνη θαη απαζρνιεζηκόηεηα:
Μαζήκαηα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο, ηελ δηνίθεζε θαη ηελ θνηλσλία» (“Convicts and
employability: lessons for practitioners, managers and society”). Καηά ηε δηάξθεηα
ησλ εξγαζηώλ παξνπζηάζηεθαλ από ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ
πνιύ ελδηαθέξνπζεο εηζεγήζεηο νη νπνίεο αθνξνύζαλ ηελ εκπεηξία από ηελ
νινθιήξσζε ησλ πηινηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επαλέληαμε ησλ

θξαηνπκέλσλ, γπλαηθώλ θαη αλδξώλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζηηο 6 επξσπατθέο θπιαθέο
ηνπ έξγνπ θαη πνπ βαζίζηεθαλ εμ νινθιήξνπ ζηνλ θαηλνηόκν κεζνδνινγηθό νδεγό
θαηάξηηζεο γηα ηελ αλάπηπμε βαζηθώλ θαη ηερληθώλ δεμηνηήησλ θξαηνπκέλσλ (soft,
basic, technical skills) πνπ είρε ήδε παξαρζεί θαη νξηζηηθνπνηεζεί ηνπο
πξνεγνύκελνπο κήλεο. Επίζεο, νη επηθεθαιήο εηαίξνη ησλ ηξηώλ ελνηήησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζαλ ηα απνηέιεζκαηα ηνπ θάζε ππνέξγνπ όπσο θαη ην ηειηθό
εξγαιείν επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζπλεγνξίαο γηα ηελ δηακόξθσζε πνιηηηθώλ θαη
πξαθηηθώλ επαλέληαμεο θαη, ελ ζπλερεία, παξνπζηάζηεθαλ θαη ηα πξώηα
ζπκπεξάζκαηα από ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξαθηηθώλ πνπ αθνξνύζαλ ηελ πξνώζεζε
ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ θξαηνπκέλσλ κέζα από ηελ πινπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ.
Τέινο, ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ Σπλεδξίνπ θαη κεηά ην πέξαο ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ
εηαίξσλ ηνπ έξγνπ αθνινύζεζε έλα ζηξνγγπιό ηξαπέδη -ζπδήηεζε γηα ηηο
δηαθνξεηηθέο όςεηο ησλ δεμηνηήησλ θαηάξηηζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο θαη ηελ νκαιή
ελζσκάησζε ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ηελ έληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πώο
κπνξεί λα γίλεη επξύηεξα ε πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ππνδνρή ηνπο
θαη ηελ δηεπθόιπλζε ηεο επαλέληαμήο ηνπο. Σην ζηξνγγπιό ηξαπέδη -ζπδήηεζε
ζπκκεηείραλ θαη αληάιιαμαλ απόςεηο θαη θαιέο πξαθηηθέο εθηόο από ηνπο εηαίξνπο
ηνπ πξνγξάκκαηνο, εξεπλεηέο, επαγγεικαηίεο θαη εθπξόζσπνη ηεο δηνίθεζεο, θνξέσλ
θαη ζσθξνληζηηθώλ δνκώλ ηεο Ιηαιίαο.
Σπληνληζηήο εηαίξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ απνηειεί κηα δηεζλήο ζύκπξαμε, είλαη ε
Compagnia di San Paolo (Project Leader) από ηελ Ιηαιία ελώ ζπλνιηθά ζην
πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ 7 εηαίξνη (Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri onlus,
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno Torino, Fondazione Emanuela Zancan onlus,
Human Rights 360 Civil non profit civil partnership, EPANODOS for the Social
Reintegration of Ex-offenders, European University Cyprus, Ministry of Justice and
Public Order of Cyprus, PIVught and Tirantes) από Ιηαιία, Οιιαλδία, Ειιάδα θαη
Κύπξν.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηνλ θάησζη ζύλδεζκν
https://www.cup-project.eu/en/

