
ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ;
Το έργο RefugeesIN αρχικά απευθύνεται σε όσους 
εργάζονται με πρόσφυγες και σε οργανώσεις της 
Κοινωνίας των Πολιτών, σε ειδικούς σε θέματα 
μετανάστευσης και ένταξης και σε εκπαιδευτές 
ενηλίκων. 

Το έργο έχει ως στόχο την ενημέρωση σχετικά με 
την παγκόσμια προσφυγική κρίση και την  εξάλειψη 
των στερεοτύπων καθώς και την  προώθηση του 
διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης.

ΣΕ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ!  
Οι συνέταιροι του RefugeesIN θέλουν να σε γνωρίσουν! 
Μπορείς να συμμετέχεις στα Συνέδρια και στα Φεστιβάλ 
Ταινιών του RefugeesIN, τα οποία θα πραγματοποιηθούν 
στην Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την 
Ιρλανδία και την Ελλάδα τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 
2018. 

Ιστοσελίδα του RefugeesIN: 
http://refugeesinproject.eu

Σελίδα του RefugeesIN στο facebook: 
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ
ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!

http://refugeesinproject.eu

ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ ΤΟ 
ΠΑΚΕΤΟ  
REFUGEESIN !
Επισκέψου τον σύνδεσμο 
refugeesinproject.eu/el/pack.html
για να βρεις περισσότερες πληροφορίες 
για το εκπαιδευτικό πακέτο RefugeesIN 
και να μάθεις πως μπορείς να το αποκτήσεις! Έργο Αρ. 2016-1-PT01-KA204-022983

Το παρόν έργο έχει χρηματοδοτηθεί με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αντανακλά τις προσωπικές απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 
για κάθε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός της.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

http://refugeesinproject.eu
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN/
http://refugeesinproject.eu
https://www.refugeesinproject.eu/el/pack.html


TO
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΑΚΕΤΟ
REFUGEESIN 
Είναι τώρα 
διαθέσιμο!  

Το πρωτοποριακό πακέτο βασίζεται στον 
κινηματογράφο και περιλαμβάνει ένα σύνολο 
εκπαιδευτικών πηγών και υποστηρικτικό 
υλικό για την εφαρμογή του Κύκλου 
Μαθημάτων του RefugeesIN: 

• Φυλλάδιο «Πραγματικές ιστορίες 
– Από το φυγείν στο ανήκειν»  
(PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/el/pack/brochure.html
26 πραγματικές ιστορίες ένταξης προσφύγων, 
οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή 
έμπνευσης για τους νεοεισερχόμενους πρόσφυγες.

• Κατάλογος Ταινιών (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/el/pack/catalogue.html
Συλλογή από 24 ταινίες που παρουσιάζουν 
επιτυχημένες ιστορίες (φανταστικές και αληθινές) 
κοινωνικής ένταξης προσφύγων. 

Ο Κατάλογος περιλαμβάνει:  

12 ταινίες μεγάλου μήκους 
Επιλεγμένες από κάθε συνέταιρο, οι οποίες 
παρουσιάζουν φανταστικές και αληθινές ιστορίες 
refugeesinproject.eu/el/pack/catalogue/films.html

12 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους
Τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Κύκλου 
Μαθημάτων του RefugeesIN
refugeesinproject.eu/el/pack/catalogue/
documentaries.html

• Κύκλος Μαθημάτων 
 (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/el/pack/course.html
Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, που αποτελείται 
από 6 διδακτικές ενότητες, και έχει ως στόχο 
την ανάπτυξη και καλλιέργεια των δεξιοτήτων 
των εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε να μπορούν να 
κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των προσφύγων 
και να συμβάλλουν στην προώθηση της ομαλής 
τους ένταξης στην κοινωνία.

• Οδηγός (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/el/pack/guide.html
Ο Οδηγός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και 
φορείς του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων 
και σε όσους απασχολούνται σε οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών. Προσφέρει μια εισαγωγή 
στην προσέγγιση του RefugeesIN  και παρουσιάζει 
ευέλικτους τρόπους για τη χρήση του Πακέτου.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πιστεύεις ότι ο Ευρωπαϊκός κινηματογράφος και 
το Πακέτο RefugeesIN μπορούν να συμβάλλουν 
στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 
προσφύγων; Αν ναι, συμπλήρωσε την δήλωση 
συμμετοχής και εξήγησε περιληπτικά πως 
σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις το Πακέτο.
refugeesinproject.eu/el/actions/support/
declaration.html

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Η χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου RefugeesIN 
επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι δηλώνονται 
ξεκάθαρα η πηγή και το έργο και δεν 
τροποποιούνται τα επιμέρους περιεχόμενά του. 
Οργανισμοί που δεν ανήκουν στους συνεταίρους 
του έργου και επιθυμούν να τροποποιήσουν τα 
περιεχόμενα του πακέτου θα πρέπει να ζητήσουν 
σχετική άδεια από την εταιρία AidLearn                                 
(Πορτογαλία).
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