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Εταίροι του 

Προγράμματος

3 Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
 3 Πανεπιστήμια
 4 Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις



Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι 

συμβατικός εταίρος του προγράμματος 

• Επ. Υπεύθυνη: Τριανταφυλλιά (Λίνα) Παπαδοπούλου, Αν. 

Καθηγήτρια, Έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου και Πολιτισμού, Νομική Σχολή, ΑΠΘ

• Ερευνήτρια: Δέσποινα Νάτση, LL.M, Νομικός, Ερευνήτρια, 

Μέλος ερευνητικού προγράμματος TOGETHER, Εκπαιδεύτρια 

ενηλίκων στα ανθρώπινα δικαιώματα



Σκοπός του Προγράμματος

• Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR, 2019) ο αριθμός των προσφύγων που έχουν την δυνατότητα να 
σπουδάσουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι σημαντικά μικρότερος 
συγκριτικά με τους υπόλοιπους συνομήλικούς τους. Μόλις το 3 % των 
προσφύγων παγκοσμίως έχει πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
όταν το ποσοστό για άτομα χωρίς προσφυγικό υπόβαθρο είναι 37 %.  

• Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης μεταξύ των μελών 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητριών/τών και ακαδημαϊκού 
προσωπικού, με στόχο την ενσωμάτωση προσφύγων και 
μεταναστών/ριών, που χαίρουν διεθνούς προστασίας.



Ομάδες στόχοι του προγράμματος

• Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας – εμπλέκονται δεκαοκτώ (18) 

πρόσφυγες στο πρόγραμμα 

• Φοιτητές/τριες - εμπλέκονται στο πρόγραμμα περισσότερες/οι 

από εκατό (100) φοιτήτριες/τές από ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια 

• Προσωπικό πανεπιστημίων (ακαδημαϊκό και διοικητικό)

• Περισσότεροι από τριάντα (30) συνεργαζόμενοι εταίροι 



Κύρια παραδοτέα του προγράμματος

1. Ένας διαδραστικός ηλεκτρονικός χάρτης (Χάρτης Καλωσορίσματος Προσφύγων) 

που προσδιορίζει τις δράσεις ένταξης και τα ρυθμιστικά μέτρα εισαγωγής που έχουν 

αναληφθεί από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

2. Ένα εκπαιδευτικό πακέτο e-learning που θα βοηθάει τους/τις φοιτητές/τές να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους με στόχο να συμβάλλουν στην προώθηση της ένταξης 

των προσφύγων τόσο στο περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στην 

κοινωνία.

3. Ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που θα απευθύνονται στο προσωπικό της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ικανότητάς τους να σχεδιάζουν και 
να εφαρμόζουν στρατηγικές για την ένταξη των προσφύγων στο πανεπιστήμιο.



Χάρτης Καλωσορίσματος Προσφύγων

https://together.pixel-online.org/refumap.php



Χάρτης Καλωσορίσματος Προσφύγων

 Οι πρωτοβουλίες που έχουν χαρτογραφηθεί έχουν στόχο να ωφελήσουν 

πρόσφυγες που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους, ερευνητές/τριες, το προσωπικό των Πανεπιστημίων (ακαδημαϊκό και 

διοικητικό), φοιτήτριες/τές και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

 Στον Χάρτη έχουν καταγραφεί περισσότερες από 200 πρωτοβουλίες 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων από 25 χώρες.

 Οι πρωτοβουλίες που έχουν καταγραφεί στον Χάρτη είναι διαθέσιμες στα 

αγγλικά, ελληνικά, πορτογαλικά και ιταλικά. 



Χάρτης Καλωσορίσματος Προσφύγων

Οι πρωτοβουλίες που έχουν καταγραφεί στον χάρτη αφορούν τις εξής κατηγορίες:

 Οικονομική υποστήριξη προσφύγων

 Υπηρεσίες υγείας

 Γραφείο βοήθειας και υποστηρικτικών υπηρεσιών για πρόσφυγες

 Στέγαση προσφύγων 

 Δραστηριότητες για ενίσχυση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων του προσωπικού 

 Μαθήματα γλώσσας και άλλα εισαγωγικά μαθήματα για πρόσφυγες 

 Δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης για φοιτητές 

 Αναγνώριση προηγούμενων σπουδών των προσφύγων

 Κοινωνικές εκδηλώσεις

 Διδασκαλία και υποστήριξη ομοτίμων για φοιτητές/τριες πρόσφυγες

 Πανεπιστημιακές πολιτικές για πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση



Χάρτης Καλωσορίσματος Προσφύγων

Ο Χάρτης έχει εμπλουτιστεί με πραγματικές ιστοριών ανθρώπων που έχουν 

εμπλακεί στις πρωτοβουλίες των Πανεπιστημίων. Σύνδεσμος στο YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCQipB99O5Ycc5VHrhFAHtnw/videos

https://www.youtube.com/channel/UCQipB99O5Ycc5VHrhFAHtnw/videos


Eπαιδευτικό πακέτο e-learning

Πρόκειται για διαδικτυακό εκπαιδευτικό πακέτο που απευθύνεται σε φοιτήτριες και 
φοιτητές και στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να γίνουν 
αρωγοί στην ένταξη των προσφύγων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην 
κοινωνία συνολικά.

• Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 

• Διαπολιτισμικές δεξιότητες και κοινωνική ένταξη 

• Ένταξη των προσφύγων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

• Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών 

• Πρακτικές Δραστηριότητες 

Εκπαιδευτική επίσκεψη δώδεκα (12) φοιτητριών/των στο Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα
στην Πορτογαλία. 



Κατευθυντήριες Οδηγίες

 Δέσμη κατευθυντήριων οδηγιών που απευθύνεται στο ακαδημαϊκό και 

διοικητικό προσωπικό των Πανεπιστημίων με στόχο να βελτιώσουν τις 

δυνατότητες σχεδιασμού και εφαρμογής στρατηγικών ένταξης των 

προσφύγων.

 Αναμένεται να είναι διαθέσιμες τον Οκτώβριο, οπότε θα ολοκληρωθεί και το 

πρόγραμμα TOGETHER. 



Ευχαριστούμε πολύ!! 

Δέσποινα Νάτση, LL.M, Νομικός, Ερευνήτρια, 

Μέλος ερευνητικού προγράμματος TOGETHER, 

Εκπαιδεύτρια ενηλίκων στα ανθρώπινα 

δικαιώματα


