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Εισαγωγή
Από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020, η κοινοπραξία COSMIC έχει α
ναπτύξει, δοκιμάσει πιλοτικά και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα σπουδών για το «O3. Φρο
ντιστές χωρίς σύνορα: ένα πρόσωπο με πρόσωπο εκπαιδευτικό πακέτο για επαγγελματ
ίες ». Ο στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγε
λματιών να προσεγγίσουν, να εργαστούν σε συνεργασία, να υποστηρίξουν και να ενδυ
ναμώσουν τους άτυπους φροντιστές από τις κοινότητες των μεταναστών.
Οι τρεις ενότητες που αναπτύχθηκαν βάσει αυτού του IO είναι:


Φροντιστές με μεταναστευτικό υπόβαθρο CWMB: ποιοι είναι και οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν



Επιπτώσεις διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων στην αιτιολογία, τη διάγνω
ση, τη θεραπεία, την παροχή φροντίδας



Πέρα από την έννοια της πολιτιστικής ικανότητας: πώς να αντιμετωπίσετε την π
ολυμορφία στη φροντίδα

Αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο έχει δοκιμαστεί σε 4 χώρες και σε 64 επαγγελματίες, καλύ
πτοντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών τομέων που σχετίζονται με τον τομέα της υγ
ειονομικής περίθαλψης όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι κοινωνικοί λειτο
υργοί, οι κοινωνικοί εκπαιδευτικοί, οι μαθητές στον τομέα της υγείας και της κοινωνική
ς περίθαλψης, οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Χώρα

Αριθμός Συμμετεχόντων

Ιταλία

16

Νορβηγία

6

Σλοβενία

13

Ελλάδα

29

Ο σκοπός αυτής της έκδοσης είναι να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία, τ
ο περιεχόμενο και τα απαραίτητα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη
αυτής της εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς και η υ
ιοθέτησή της από εκπαιδευτές και ενδιαφερόμενους φορείς.

Γιατί αυτό το μάθημα;
Το μάθημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του IO3 του έργου έχει συγκεκριμένα πλεονεκ
τήματα που προσφέρει στους εκπαιδευόμενους:
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► Έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα
► Έχει αναπτυχθεί από οργανισμούς που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, δ
ιασφαλίζοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση στο θέμα
► Διατίθεται σε πολλές γλώσσες, συγκεκριμένα: EN, GR, IT, NOR, SI
► Προσφέρει θεωρητική και πρακτική εμπειρία στο θέμα
► Αξιολογήθηκε θετικά από τους πιλότους χρήστες

"

Από τους 59 ερωτηθέντες που
συμμετείχαν στις πιλοτικές δρα
στηριότητες, περισσότερο από
το 80% είχε καλή και εξαιρετικ
ή εντύπωση για το πρόγραμμα
σπουδών.

"
4

Μεθοδολογία
Ομάδα Στόχος
Το εκπαιδευτικό πακέτο σχεδιάστηκε για επαγγελματίες όπως: κοινωνικοί λειτουργοί
και επαγγελματίες υγείας, κοινωνικοί εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, φοιτητές
των προαναφερθέντων τομέων κ.λπ..

Πρακτικά ζητήματα
Βρείτε ένα ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον με τα κατάλληλα εργαλεία και την απαιτού
μενη προετοιμασία.

Υλοποίηση της εκπαίδευσης
Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως εξηγούνται στο Σχέδιο Μαθήματος που παρέχεται με
κάθε ενότητα του προγράμματος σπουδών. Όλα τα σχέδια μαθήματος περιλαμβάνο
νται στις επόμενες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι
Σύμφωνα με τον Gagne (1985) υπάρχουν εννέα βήματα για μια επιτυχημένη μέθοδο
μάθησης, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να αναπτύξουμε έναν οδηγό για τα πι
λοτικά εργαστήρια μας.
1. Κερδίστε προσοχή: αφήγηση ιστορίας, παρουσίαση ενός προβλήματος που
πρέπει να λυθεί και υπογράμμιση της σημασίας του - εξηγήστε πόσο σημαντικ
ό είναι να είστε σε θέση να εργαστείτε με CWMBs για τη δουλειά τους.
2. Παρέχετε έναν μαθησιακό στόχο: αυτό θα επιτρέψει στους μαθητές να κατ
ανοήσουν τον σκοπό του να είναι εκεί - να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους πρ
οκειμένου να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τα CWMBs πιο αποτελεσματικ
ά.
3. Υποκινήστε την ανάκληση προηγούμενων γνώσεων: αξιοποιήστε τις υπάρχ
ουσες γνώσεις (εάν υπάρχουν) και αξιολογήστε τυχόν προηγούμενες γνώσεις.
4. Παρουσιάστε το υλικό: παρουσιάστε τις ενότητες, την ακολουθία και τα εργ
αλεία εκμάθησης.
5. Παροχή καθοδήγησης για μάθηση: παρέχετε βοήθεια όπου χρειάζεται, αλλ
ά αφήστε τους να μάθουν μόνοι τους.
6. Παράνομη απόδοση: οι ασκήσεις και τα κουίζ θα πρέπει να τους επιτρέπου
ν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν.
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7. Παρέχετε σχόλια: χρησιμοποιήστε τα κουίζ και δώστε λεκτικά σχόλια σχετικ
ά με την πρόοδό τους.
8. Αξιολογήστε την απόδοση: χρησιμοποιήστε τα δεδομένα από τα κουίζ, την
άσκηση και τα ερωτηματολόγια μετά την αξιολόγηση για να παράσχετε πληρ
οφορίες προόδου.
9. Βελτιώστε τη διατήρηση και μεταφορά: εντοπίστε παρόμοια προβλήματα κ
αι εργασίες για να θέσετε τον μαθητή σε κατάσταση μεταφοράς.

Ενότητες
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τρεις ενότητες, οι οποίες μπορούν να π
ροσφερθούν μαζί ή χωριστά, για να προσαρμόσουν την κατάρτιση στα ενδιαφέροντ
α και τις βασικές ικανότητες των συμμετεχόντων.

"

Η πλήρης εκπαίδευση θα πρέπε
ι να διαρκέσει περίπου 6 ώρες σ
υνολικά.

"

Ενότητα 1 - “ Επιπτώσεις διαφορετικών πολιτιστικών υποβάθρων
στην αιτιολογία, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την παροχή φροντίδ
ας ”

Πλάνο μαθήματος
Θέμα

Επιπτώσεις διαφορετικών πολιτιστικών υποβάθρων στην αι
τιολογία, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την παροχή φροντίδας

Διάρκεια

Max 2 hours

Περιληπτική
περιγραφή

Αυτή η ενότητα στοχεύει να εισαγάγει τους μαθητές στην έν
νοια του πολιτισμού και της διαπολιτισμικότητας και πώς δι
αφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα μπορούν να έχουν αντίκτ
υπο στην εμπειρία της φροντίδας.
Η ενότητα περιλαμβάνει μερικές θεωρητικές πληροφορίες γι
α το υπόβαθρο καθώς και πρακτικές ασκήσεις για την καλύ
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τερη κατανόηση των εννοιών και την προσπάθεια εφαρμογ
ής τους στην πράξη.
Στοχοι

Αυτό το μάθημα σκοπεύει να επιτρέψει στους συμμετέχοντε
ς να:
► Μάθετε βασικές έννοιες σχετικά με την πολιτιστική τ
αυτότητα και τη διαπολιτισμικότητα
► Κατανοήστε ποιες διαφορές μπορούμε να βρούμε στι
ς προσεγγίσεις για τη φροντίδα
► Μάθετε μερικές βασικές τεχνικές για να εξερευνήσετε
τις επιπτώσεις της κουλτούρας του εαυτού σας στην
εμπειρία φροντίδας

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα μ
πορούν:
► Εφαρμόστε τις βασικές έννοιες σε μια διαδικασία αυτ
οαξιολόγησης στα στοιχεία που ορίζουν την πολιτιστ
ική ταυτότητα του καθενός
► Ερμηνεύστε τη συμπεριφορά του άλλου / τον τρόπο
δράσης των πρακτικών υγείας και φροντίδας με μια
προσέγγιση πολιτισμικού σχετικισμού (αναγνωρίστε
την αξία των στοιχείων που ανήκουν στον πολιτισμ
ό των άλλων)
► Προσδιορίστε την ποικιλία της εμπειρίας φροντίδας
► Εξερευνήστε την προσέγγιση του πελάτη στη φροντί
δα αποφεύγοντας τα στερεότυπα και τις λανθασμένε
ς υποθέσεις

Υλικό

Λευκός πίνακας, μαρκαδόροι, υπολογιστές, προβολείς, λεμό
νια ή άλλα φρούτα, στυλό και μολύβια

Δραστηριότητες/ Παρουσιάσεις
Δραστηριότητα 1
(10 λεπτ’α)

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις διαφάνειες από το 1 έως το
4 προκειμένου να εισαγάγει την έννοια του πολιτισμού και ν
α κάνει τους συμμετέχοντες να προβληματιστούν σχετικά μ
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ε τις περίπλοκες πτυχές και τη δυναμικότητά του (παρέχοντ
αι σημειώσεις για τους εκπαιδευτές)
Δραστηριότητα 2
Πραγματοποιήστε την Άσκηση 1
(10 λεπτά)
Δραστηριότητα 3 (20 Ξεκινήστε από τα αποτελέσματα της άσκησης 1 για να παρα
λεπτά)
τηρήσετε τη διαφορά μεταξύ της πολιτιστικής ταυτότητας κ
αι της εθνικής ταυτότητας παρουσιάζοντας τη διαφάνεια 6
και εισαγάγετε την έννοια του πολιτιστικού παγόβουνου (δι
αφάνεια 7) για να εξηγήσετε πόσες πτυχές γίνεται ο πολιτισ
μός μας. (παρέχονται σημειώσεις για εκπαιδευτές)
Δραστηριότητα 4
(15 λεπτά)

Παρουσίαση των διαφανειών power-point από nr.8 έως
nr.10 (παρέχονται σημειώσεις για εκπαιδευτές) για να παρέχ
ονται στους συμμετέχοντες ορισμένες βασικές πληροφορίες
σχετικά με το πώς η φροντίδα μπορεί να επηρεαστεί από το
ν πολιτισμό και τον κίνδυνο χρήσης αποκλειστικά μιας προ
σέγγισης «πολιτιστικών ικανοτήτων».

Δραστηριότητα 5
(15 λεπτά)

Μετά από αυτήν την εισαγωγή, ο εκπαιδευτής περιλαμβάνει
συμμετέχοντες στην άσκηση 2: «Τα λεμόνια είναι όλα τα ίδι
α»; Ο στόχος είναι να τους κάνουμε να καταλάβουν στην π
ράξη το γεγονός ότι ακόμα κι αν ανήκουμε στην ίδια ομάδα
(τα λεμόνια) είμαστε όλοι διαφορετικοί ως άτομα.

Δραστηριότητα 6
(10 λεπτά)

Ο εκπαιδευτής εισάγει διαφάνειες power-point από nr.13 έως
nr.18 (παρέχονται σημειώσεις για εκπαιδευτές) προκειμένου
να παρέχει κάποιες τεχνικές για διάλογο με τον φροντιστή,
διερευνώντας τον αντίκτυπο του πολιτιστικού του υπόβαθρ
ο στη φροντίδα.

Δραστηριότητα 7
(20 λεπτά)

Μετά από αυτήν την εισαγωγή, ο εκπαιδευτής περιλαμβάνει
συμμετέχοντες σε ομαδική εργασία (άσκηση 3) Ο στόχος είν
αι να τους δοθεί η ευκαιρία να προσπαθήσουν να εφαρμόσ
ουν μερικές από τις τεχνικές που παρουσιάζονται στις διαφ
άνειες σε μια πρακτική περίπτωση.

Δραστηριότητα
Αξιολόγησης
λεπτά)

(10

Η αξιολόγηση πέντε δακτύλων - δείτε το συνημμένο

Συμβουλές για την υλοποίηση της εκπαίδευσης
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Λάβετε υπόψη την ετερογένεια της ομάδας
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Ασκήσεις
Άσκηση 1- Πολλαπλές ταυτότητες
Γράψτε στον πίνακα την ερώτηση:
«Ποιος / τι είμαι»
Πρώτον, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν 1 «ρόλο» από την καθημεριν
ή τους ζωή που τους καθορίζει ως επί το πλείστον κατά την απάντηση στην ερώτηση
. (2 λεπτά)
Καταγράψτε τις απαντήσεις στον πίνακα.
Στη συνέχεια, ζητήστε από όλους τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μια μεγαλύτ
ερη λίστα (τουλάχιστον άλλοι 5 "ρόλοι") με τους "ρόλους" που έχουν στην εκτέλεση τ
ων δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής (θα πρέπει να βγει: επαγγελματικός ρόλο
ς, εθνικότητα, μητέρα / πατέρας, χόμπι-όπως ένα ποδηλάτης, ποδοσφαιριστής κ.λπ.).
- 3 λεπτά
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Σχόλια: Παρατηρήστε πόσο συχνά ο αυτοπροσδιορισμός βάζει την εθνική ταυτότητ
α μεταξύ των πρώτων στοιχείων που καθορίζουν τα άτομα. Βοηθήστε τους συμμετέ
χοντες να προβληματιστούν σχετικά με την πολυπλοκότητα των «ρόλων» που συνθ
έτουν την «πολιτιστική τους ταυτότητα» και τη σημασία του να έχουν το δικαίωμα κ
αι τις προϋποθέσεις για να εκτελέσουν και να εκφράσουν όλα αυτά. Υπογραμμίστε ό
τι το να είστε «Ιταλικά» ή «Ελληνικά» κ.λπ. δεν είναι το μόνο στοιχείο που τα ξεχωρί
ζει από τα άλλα, και ότι έχουν πολλούς κοινούς ρόλους με έναν μετανάστη, εκτός απ
ό την εθνική ταυτότητα.
Άσκηση 2 - Τα λεμόνια είναι όλα τα ίδια;
Φέρτε ένα καλάθι με λεμόνι (ή οποιοδήποτε άλλο φρούτο): θα πρέπει να έχετε ένα γι
α κάθε συμμετέχοντα.
Κατ 'αρχάς, ρωτήστε τους συμμετέχοντες ποια λέξη παίρνει στο μυαλό τους αυθόρμη
τα εάν σκέφτονται για ένα λεμόνι (κανονικά, πρέπει να πουν πολύ γενικά πράγματα ό
πως: είναι κίτρινο, είναι φρούτο, είναι ξινό…).
Στη συνέχεια, ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να πάρει ένα λεμόνι και να εξοικειωθε
ί με αυτό: πρέπει να το αγγίξει, να παίξει με αυτό, να το παρατηρήσει προσεκτικά… Α
φήστε τους 30 δευτερόλεπτα να το κάνουν αυτό και στη συνέχεια ζητήστε από κάθε
συμμετέχοντα να περιγράψει το λεμόνι του (κανονικά, θα πρέπει να παρέχει πολλές λ
επτομέρειες: εάν είναι μεγάλο ή μικρό, έχει συγκεκριμένα σημάδια, αν μυρίζει κ.λπ.
Τώρα όλα τα λεμόνια αναμιγνύονται ξανά και κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να πάρει
το λεμόνι που επέλεξε πριν. Επέλεξαν το σωστό λεμόνι; Γιατί; Πώς το αναγνώρισαν; Π
οιες συγκεκριμένες δυνατότητες;

Σχόλια: Όλα τα λεμόνια φαίνονται ίδια. Αλλά αν έχετε μια πιο προσεκτική ματιά, είν
αι όλα διαφορετικά και έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μια γενική ένωση δεν
αντιπροσωπεύει όλα τα χαρακτηριστικά του καρπού. Το ίδιο μπορεί να συμβεί στην
καθημερινή μας ζωή: τείνουμε να βάζουμε ανθρώπους και καταστάσεις σε κατηγορίε
ς. Η γενίκευση είναι φυσιολογική και είναι μια οικονομική διαδικασία που μας επιτρέ
πει να λαμβάνουμε αποφάσεις πιο γρήγορα, ωστόσο πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν π
ρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι αυτές οι γενικές πληροφορίες μας λένε όλα για το μ
εμονωμένο μέλος της ομάδας. Παρόλο που τα άτομα μπορεί να ανήκουν σε μια πολι
τιστική περιοχή, έχουν τη δική τους ταυτότητα και διαφορετικές σχέσεις που διαμορ
φώνουν τη στάση και τις απόψεις τους.
Άσκηση 3 - Παιχνίδι ρόλων
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Παρουσιάστε στην τάξη αυτό το σενάριο:
Είστε κοινωνικός λειτουργός. Έχετε ενημερωθεί ότι θα συναντήσετε την Έιμι.
Είναι 45 χρονών γυναίκες καταγωγής Γκάνας που ζουν στη χώρα σας. Είναι η φροντι
στής της μητέρας της, της Λούσι, η οποία είναι 85 ετών, τυφλή και με τα συμπτώματ
α της εμφάνισης άνοιας. Η Λούσι είχε ζήσει στη Γκάνα μέχρι 6 μήνες πριν, όταν μετακ
όμισε μαζί της, καθώς η άλλη κόρη της Μαίρη πέθανε ξαφνικά λόγω αυτοκινητιστικο
ύ ατυχήματος.
Η Έμι έρχεται να σε δει να ζητήσεις βοήθεια.
Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχετε σχετικά με τον πολιτισμό της Γκάνας: Ο πολιτισ
μός της Γκάνας εκτιμά τον σεβασμό για τους ηλικιωμένους. Σε γενικές γραμμές, είναι
επίσης μια κουλτούρα αλληλεξάρτησης μέσα στην οποία τα παιδιά είναι η «κοινωνική
ασφάλιση» των γονιών τους και αναμένεται να τα φροντίζουν στα μεγαλύτερα χρόνι
α τους, ιδιαίτερα όταν είναι αδύναμα. Σε αυτό το παραδοσιακό πλαίσιο, η φροντίδα
των ηλικιωμένων θα θεωρούσε θεϊκή ευσέβεια. Αυτή η έννοια της φροντίδας, στο πλ
αίσιο της Γκάνας, έχει τις ρίζες της στον πολιτισμό των ανθρώπων. Ο πολιτισμός της
Γκάνας είναι πολύ πνευματικά προσανατολισμένος και είναι σύνηθες να πιστεύουμε σ
τις υπερφυσικές δυνάμεις ως πηγή δύναμης.
Πρώτα ζητήστε από την τάξη να κάνει μια υπόθεση για τις ανάγκες και την κατάστα
ση της Amy.
Στη συνέχεια, σηκώστε έναν εκπαιδευόμενο για να παίξετε το ρόλο της Amy και δώστ
ε της αυτό το σενάριο (βεβαιωθείτε ότι η υπόλοιπη τάξη δεν το βλέπει)
Είστε η Amy, 45 ετών γυναίκες από τη Γκάνα. Προέρχεστε από μια πολύ πλούσια οικο
γένεια και ολοκληρώσατε την εκπαίδευσή σας στις ΗΠΑ, όπου αποκτήσατε MBA. Αυτ
ή τη στιγμή εργάζεστε ως οικονομικός διευθυντής σε μια πολυεθνική εταιρεία στο [όν
ομα της χώρας]. Έχετε δύο παιδιά 14 και 8 ετών, το τελευταίο νοητικά αντιμετωπίζετ
αι με διαταραχή εκφραστικής ομιλίας. Ο σύζυγός σας σας κατηγόρησε για αυτά τα π
ροβλήματα αναπηρίας και σας χώρισε όταν το παιδί ήταν μόλις δύο ετών.
Πριν από 6 μήνες, λάβατε τα τραγικά νέα ότι η μικρότερη αδερφή σας Mary πέθανε σ
ε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Γκάνα. Ήταν η φροντιστής της μητέρας σας, της Λού
σι, που είναι 70 ετών, τυφλή και με τα συμπτώματα της εμφάνισης άνοιας. Αφού πέθ
ανε η Μαρία, η ευθύνη για τη φροντίδα της Λούσι μετακυλίθηκε σε εσάς, σύμφωνα μ
ε την παράδοση, και αποφασίσατε να την φέρετε να ζήσει μαζί σας. Η αλλαγή του πλ
αισίου ήταν πολύ αρνητική για τη Λούσι που τώρα είναι πολύ συγκεχυμένη. Έχετε πρ
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οβλήματα στη συμφιλίωση εργασίας και φροντίδας και αποφασίσατε να ζητήσετε τη
βοήθεια των κοινωνικών υπηρεσιών. Ζητήστε από την τάξη να πάρει συνέντευξη απ
ό την Amy για να ελέγξει τις παραδοχές τους:
Τι θα ρωτούσαν; Τι πρέπει να εξερευνήσουν; Επιβεβαιώθηκαν οι υποθέσεις τους;

Διαφάνειες Power point
Κατεβάστε το υλικό εδώ: https://cosmicproject.eu/download/328/

Ενότητα 2- “ Φροντιστές με μεταναστευτικό υπόβαθρο CWMB - πο
ιοι είναι και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ”
Πλάνο μαθήματος
Θέμα

Φροντιστές με μεταναστευτικό υπόβαθρο CWMB - ποιοι είν
αι και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν

Διάρκεια

Max 2 hours

Περιληπτική
περιγραφή

Αυτή η ενότητα στοχεύει να εισαγάγει τους μαθητές
► Τι είναι ένας άτυπος φροντιστής, ποιοι είναι και καθή
κοντα που κάνουν
► Τι είναι το CWMB;
► Ποιες προκλήσεις είναι κοινές και συγκεκριμένες για τ
ο CWMB;
Η ενότητα περιλαμβάνει μερικές θεωρητικές πληροφορίες γι
α το υπόβαθρο καθώς και πρακτικές ασκήσεις για την καλύ
τερη κατανόηση των εννοιών και την προσπάθεια εφαρμογ
ής τους στην πράξη.

Στόχοι
Αυτό το μάθημα σκοπεύει να επιτρέψει στους συμμετέχοντε
ς να:
1. Μάθετε βασικές έννοιες σχετικά με τους άτυπους φ
ροντιστές,
2. CWMB - ποιες είναι οι προκλήσεις τους
3. Γιατί αντιμετωπίζουν διπλό κίνδυνο αποκλεισμού
Μαθησιακά
αποτελέσματα

With the completion of the lesson, participants will be able to:
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1. Εφαρμόστε τις βασικές έννοιες που είναι ένας άτυπος
φροντιστής
2. Γιατί οι μετανάστες φροντίζουν να αντιμετωπίσουν κ
ίνδυνο διπλού αποκλεισμού;
3. Ποιες είναι οι προκλήσεις για τις ομάδες CWMB που
έρχονται στη χώρα / περιοχή τους
Υλικό

Λευκός πίνακας, δείκτες, υπολογιστής, προβολέας, στυλό κα
ι μολύβια

Δραστηριότητες/ Παρουσιάσεις
Activity 1
(15 min)

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις διαφάνειες από το 1 έως το
5, προκειμένου να εισαγάγει την έννοια των άτυπων φροντι
στών και να κάνει τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τις περί
πλοκες πτυχές και τη δυναμικότητά του

Activity 2
(20 min)

Εκτελέστε άσκηση αριθ. 1. 1 άτομο από κάθε ομάδα πρέπει
να παρουσιάσει τα πράγματα που συζητήθηκαν σχετικά με
το «τι είναι η καθημερινή ζωή ενός φροντιστή και πού παίρ
νουν βοήθεια ως φροντιστές

Activity 3 (15 min)

Ξεκινήστε από τα αποτελέσματα της άσκησης 1 ως αφετηρί
α - Γνωρίζοντας αυτό για τους άτυπους φροντιστές, πώς γί
νεται αυτό σε μια χώρα που δεν γνωρίζετε και σε ένα εντελ
ώς άλλο περιβάλλον. Πηγαίνετε στη διαφάνεια 7 - 10 για ν
α μάθετε ποιες είναι οι ομάδες μεταναστών στη χώρα σας π
ου πιθανώς έχουν τον πιο δύσκολο χρόνο

Activity 4
(15 min.)

Εκτελέστε άσκηση αριθ. 2. Κάντε σημειώσεις σε ομαδική εργ

Activity 5
(5 min.)
Activity 6
(10 min.)
Activity 7
(20 min.)

Short break

ασία, ώστε ένα άτομο να μπορεί να συνοψίσει τους άλλους

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της άσκησης 2
Διαφάνεια 12-16. Εδώ θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση για
συγκεκριμένες ομάδες, τις ομάδες που είναι σχετικές για κά
θε χώρα.
Συνδυάστε τη γνώση της άτυπης φροντίδας - κίνδυνος απο
κλεισμού των μεταναστών -
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Activity (10 min)
Πραγματοποιήστε την άσκηση 3
Evaluation Activity Η αξιολόγηση πέντε δακτύλων - δείτε το συνημμένο
(10 min)

Συμβουλές για την υλοποίηση της εκπαίδευσης
Λάβετε υπόψη την ετερογένεια της ομάδας
Είναι η ομάδα μεγάλη ή μικρή;

Βιβλιογραφία
Eurocarers, Definition and value of informal carers in society, Retrieved: 22.10.2019,
source: https://eurocarers.org/
Eurocarers, 2018, Informal carers’ skills and training – a tool for recognition and
empowerment,
Retrieved:
22.10.2019,
source:
https://eurocarers.org/wpcontent/uploads/2018/09/Eurocarers-Skills-and-training_final.pdf
European Commission, 2018, Informal care in Europe - Exploring Formalisation,
Availability
and
Quality,
Retrieved:
22.10.2019,
source:
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19681&langId=en
UN International Organisation for Migration IOM, 2019, Who is a migrant, Retrieved:
22.10.2019, source: https://www.iom.int/who-is-a-migrant
World Economic Forum, 2019, What is the migrant situation in your country? Retrieved:
22.10.2019, source: https://www.weforum.org/agenda/2016/08/these-4-maps-mightchange-how-you-think-about-migration-in-europe/
Norwegian Institute of Public Health, 2018, What is migration health, Retrieved:
22.10.2019,
source:
https://www.fhi.no/en/hn/migration-health/hva-ermigrasjonshelse/
Norwegian Institute of Public Health, 2018, Health in Immigration Population,
Retrieved: 22.10.2019, source: https://www.fhi.no/en/op/hin/groups/health-immigrantpopulation/

-

Statistics of Canada, 2012, Portrait of caregivers Canada 2012, Retrieved: 22.10.2019,
sourcehttps://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-652-x/89-652-x2013001-eng.htm

-

Ασκήσεις
Άσκηση 1- Συζήτηση για άτυπους φροντιστές
► Γνωρίζετε άτυπους φροντιστές και πώς είναι η καθημερινή τους ζωή; (3 λεπτά
)
► Ξέρετε πού λαμβάνουν βοήθεια για το άτομο που φροντίζουν και για τον εαυτ
ό τους; (2 λεπτά)
► Συζητήστε και γράψτε μερικά παραδείγματα (5 λεπτά)
► Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της συζήτησης (10 λεπτά)

Σχόλια: Προσδιορίστε τις κύριες αντιλήψεις των συμμετεχόντων για τους άτυπους φ
ροντιστές και τις γνώσεις τους σχετικά με την καθημερινή ζωή ενός άτυπου φροντιστ
ή.
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Άσκηση 2 - Συζήτηση για τους μετανάστες στη χώρα σας
► Ποιες είναι οι 3 μεγαλύτερες ομάδες μεταναστών στη χώρα / περιοχή σας; (4 λ
επτά)
► Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους μεταναστεύουν στην / τη χώρα ή την πε
ριοχή σας; (4 λεπτά)
► Διαφέρουν οι λόγοι και τι αντίκτυπο έχει αυτό; (4 λεπτά)
► Οι άτυποι φροντιστές από συγκεκριμένες χώρες θα έχουν περισσότερες προκλ
ήσεις από άλλες; (3 λεπτά)
► Συνοψίστε τα αποτελέσματα της συζήτησης (10 λεπτά)

Σχόλια: Μεταβείτε στα επίσημα στατιστικά στοιχεία για να βρείτε τις μεγαλύτερες κα
ταστροφές με μεταναστευτικό υπόβαθρο και εκείνη που θα έχει τις περισσότερες προ
κλήσεις. Μπορεί να μην είναι πάντα αυτό που νομίζετε!

Άσκηση 3 - Συζήτηση για το CWMB
► Γιατί μπορούμε να πούμε ότι το CWMB αντιμετωπίζει «διπλό κίνδυνο» αποκλ
εισμού; (3 λεπτά)
► Ποιος θα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αρχίσετε να επικοινωνείτ
ε με την ομάδα μεταναστών φροντιστών; Προσπαθήστε να βρείτε μερικές λύσ
εις (3 λεπτά)
► Συζητήστε το υπόβαθρο για αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις ομάδες μεταναστώ
ν που πιστεύετε ότι θα ωφελήσουν το μεγαλύτερο μέρος του έργου COSMIC
(4 λεπτά)

Σχόλια: Καταγράψτε τις προτάσεις των συμμετεχόντων και παρουσιάστε τις στην ομ
άδα

Διαφάνειες Power point
Κατεβάστε τις διαφάνειες εδώ: https://cosmicproject.eu/download/334/

Ενότητα 3- “Πώς να αντιμετωπίσετε την ποικιλία στην παροχή φρ
οντίδας”
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Πλάνο μαθήματος
Θέμα

Πώς να αντιμετωπίσετε την ποικιλία στην παροχή φροντίδ
ας

Διάρκεια

MAX 2 hours

Περιληπτική
περιγραφή

Αυτή η ενότητα στοχεύει στην εισαγωγή της έννοιας ενός μ
ετανάστη που παρέχει άτυπη φροντίδα, παρουσιάζει τη δια
φορά στην παροχή περίθαλψης σε διαφορετικούς πολιτισμ
ούς, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, για να δείξει πώς
αυτές επηρεάζουν τη φροντίδα και να εξηγήσουν τις έννοιες
της αντιμετώπισης αυτής της ποικιλομορφίας την παροχή φ
ροντίδας.

Στόχοι

Αυτό το μάθημα σκοπεύει να επιτρέψει στους συμμετέχοντε
ς να:
1. Μάθετε τις βασικές έννοιες της άτυπης φροντίδας
2. Κατανοήστε τις βασικές έννοιες της πολιτιστικής π
οικιλομορφίας και ταυτότητας και εξερευνήστε τις πρ
οκλήσεις που αντιμετωπίζει η φροντίδα
3. Μάθετε τις τεχνικές του τρόπου αντιμετώπισης τη
ς ποικιλομορφίας στην παροχή φροντίδας

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα μ
πορούν:
1. Αναγνωρίστε την ποικιλομορφία των παρόχων φρ
οντίδας στην παροχή φροντίδας
2. Προσδιορίστε και εξερευνήστε τις προκλήσεις των
μεταναστών που παρέχουν φροντίδα
3. Μάθετε να αντιμετωπίζετε την ποικιλομορφία στη
ν παροχή φροντίδας

Υλικό

Λευκός πίνακας, υπολογιστής, προβολέας, βιβλία, στυλό,
χαρτιά, καπέλο

Δραστηριότητες/Παρουσιάσεις
Δραστηριότητα 1
(15 λεπτά)

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις διαφάνειες από το 1 έως τ
ο 4 προκειμένου να εισαγάγει τις έννοιες της ενότητας.
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Δραστηριότητα 2
(20 λεπτά)

Εκτελέστε την άσκηση αρ. 1. Κάθε συμμετέχων πρέπει να π
αρουσιάσει την εμπειρία και τις σκέψεις του σχετικά με την
Πολιτιστική ποικιλομορφία και τους μεταναστών φροντιστέ
ς Μετά από αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στην ομάδα.

Δραστηριότητα 3
(15 λεπτά)

Προχωρήστε με τις διαφάνειες 6-8 για να αποκτήσετε τις γ
νώσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της διαφορετικ
ότητας σε προσωπικό επίπεδο.

Δραστηριότητα 4
(20 λεπτά)

Εκτελέστε την άσκηση αρ. 2. Κάθε ένας από τους συμμετέχ
οντες θα πρέπει να προσφέρει πιθανές λύσεις για τις προκλ
ήσεις που αντιμετωπίζουν οι άτυποι φροντιστές.

Δραστηριότητα 5
(5 λεπτά)

Σύντομο διάλειμμα

Δραστηριότητα 6
(10 λεπτά)

Συνεχίστε με τη διαφάνεια 10 για να μάθετε σχετικά με τις
μεθόδους για το πώς να αντιμετωπίσετε την ποικιλομορφία
στην παροχή φροντίδας σε επίπεδο οργανισμού.

Δραστηριότητα 7
(20 λεπτά)

Εκτελέστε την άσκηση αρ. 3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να α
ποκτήσουν την κατανόηση σχετικά με την αντιμετώπιση τη
ς πολιτιστικής πολυμορφίας.

Δραστηριότητας
Συζητήστε τις ασκήσεις με τους συμμετέχοντες. Τι μάθαμε;
Αξιολόγησης (10 min)
Μας έδωσε μια εικόνα για το πώς να αντιμετωπίσουμε την
ποικιλομορφία στην παροχή φροντίδας;

Συμβουλές για την υλοποίηση της εκπαίδευσης
Λάβετε υπόψη την ετερογένεια της ομάδας
Είναι η ομάδα μεγάλη ή μικρή;
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Ασκήσεις
Άσκηση 1-Η εμπειρία μου από την πολιτιστική ποικιλομορφία στην παροχή φρ
οντίδας
Στους συμμετέχοντες δίνεται ένα φύλλο χαρτιού και ένα στυλό. Οι ακόλουθες ερωτήσ
εις γράφονται στον πίνακα:
► Τι σημαίνει η πολιτιστική πολυμορφία για εσάς;
► Έχετε εμπειρία να συνεργαστείτε με τους μετανάστες φροντιστές;
► Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε όταν εργαζόσασταν με τους πα
ρέχοντες φροντίδα μεταναστών; Ή ποιες προκλήσεις πιστεύετε ότι θα αντιμετ
ωπίσετε όταν εργάζεστε με τους παρέχοντες φροντίδα μεταναστών;
► Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να λύσετε αυτές τις προκλήσεις;
Οι συμμετέχοντες πρέπει να γράψουν τις απαντήσεις τους. Οι απαντήσεις παρουσιάζ
ονται από κάθε συμμετέχοντα και συζητούνται μαζί στην ομάδα.
Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να διερευνήσει τις γνώσεις και την εμπειρία των σ
υμμετεχόντων σχετικά με την πολιτιστική πολυμορφία στην παροχή φροντίδας. Στόχ

ος του είναι επίσης να εξετάσει πιθανές τεχνικές αντιμετώπισης της πολιτιστικής ποικ
ιλομορφίας.
Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να αναγνωρίσει τις διαφορές στην ποικιλομορφία
της παροχής φροντίδας, να εισαγάγει διαφορετικές πολιτιστικές προοπτικές των παρ
όχων φροντίδας και να διατυπώσει προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών τ
ων διαφορών.
Άσκηση 3 - Το λουλούδι
Στους συμμετέχοντες δίνεται ένα φύλλο χαρτιού, ένα στυλό και έχουν οδηγίες να σχε
διάσουν ένα λουλούδι. Δεν δίνονται περαιτέρω οδηγίες από αυτό. Αφού κάθε συμμετ
έχων ολοκληρώσει το σχέδιό του, τους ζητείται να δείξουν το σχέδιό τους σε άλλους
συμμετέχοντες. Συζητούνται τα ακόλουθα ερωτήματα:
► Τι είδους λουλούδι σχεδιάσατε και γιατί;
► Παρατηρήσατε ότι κάθε συμμετέχων σχεδίαζε ένα διαφορετικό λουλούδι; Γιατ
ί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;
► Πώς θα συνδέατε αυτήν την άσκηση με την πολιτιστική πολυμορφία; Πώς θα
απαντούσατε σε αυτήν την ποικιλομορφία;
Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να αναγνωρίσει ότι κάθε άτομο αντιλαμβάνεται τ
α πράγματα διαφορετικά, κάτι που δεν σημαίνει ότι είναι λάθος. Αλλά μάλλον, αυτό μ
ας κάνει διαφορετικούς και πολιτιστικά πλούσιους. Ο στόχος αυτής της άσκησης είνα
ι να ανακαλύψει πώς να ανταποκριθεί σε αυτές τις διαφορές

Διαφάνειες Power point
Κατεβάστε τις διαφάνειες εδώ: https://cosmicproject.eu/download/337/

Εργαλείο Αξιολόγησης
Στο τέλος κάθε ενότητας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο εργαλείο αξιολ
όγησης: ζητήστε από τους μαθητές να σχεδιάσουν το σχήμα του χεριού τους σε ένα
φύλλο χαρτιού και να το συμπληρώσουν σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
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Παράρτημα 1- Φόρμα Συναίνεσης
Αυτό είναι ένα υπόδειγμα φόρμας συναίνεσης που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε.
Εγώ, ________________________________________________________, δηλώνω
υπεύθυνα ότι:


Συναινώ να συμμετέχω στην πιλοτική δράση του παραδοτέου 3 του ευρωπαϊκού
έργου “Community for Migrant Informal Carers, project number: 2018-1-NO01KA204-038801”, η οποία διοργανώνεται από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και
Παιδιού στην Αθήνα.



Έχω ενημερωθεί σχετικά με το έργο και έχω κατανοήσει τους στόχους του.



Έχω ενημερωθεί ότι θα γίνει λήψη φωτογραφιών και ότι θα χρησιμοποιηθούν για
εσωτερική χρήση από τους διοργανωτές και τους εκπαιδευτές.



Έχω το δικαίωμα να μην απαντήσω στις ερωτήσεις που θα μου τεθούν και να
διακόψω τη συμμετοχή μου στη δράση οποιαδήποτε στιγμή. Κατά τη διάρκεια της
δράσης ή στο τέλος της μπορώ να ζητήσω να αλλάξω ή να διαγράψω ορισμένες από
τις παρατηρήσεις που έκανα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου.



Το όνομα μου δε θα δημοσιοποιηθεί ούτε θα επικοινωνηθεί σε κάποιον εκτός της
ομάδας του έργου.



Οι πληροφορίες που θα παρέχω θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του
παρόντος έργου και της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του.



Κάθε συμμετέχοντας οφείλει να σεβαστεί τα προσωπικά δεδομένων των υπόλοιπων
συμμετεχόντων. Κατανοώ πλήρως πως οποιαδήποτε πληροφορία γίνει διαθέσιμη
κατά τη διάρκεια της δράσης είναι εμπιστευτική.



Η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και είμαι ελεύθερος/η να αποχωρήσω οποιαδήποτε
στιγμή χωρίς αιτιολόγηση.



Έχω λάβει την πρόσκληση με τις πληροφορίες της δράσης, έχω διαβάσει και έχω
κατανοήσει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Τόπος και ημερομηνία: _________________________________
Υπογραφή Συμμετέχοντα
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Παράρτημα 2- Φόρμα Αξιολόγησης
Αυτό είναι ένα υπόδειγμα φόρμας αξιολόγησης που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε.
1

2

3

4









Ποια είναι η γενικότερη εντύπωση σας για το πρόγραμμα
μαθημάτων;
Σε ποιο βαθμό το μάθημα ικανοποίησε τις προσδοκίες σας;
Πως θα βαθμολογούσατε τη συνάφεια του περιεχομένου σε
σχέση με τα θέματα του μαθήματος;
Πόσο κατάλληλες ήταν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιήθηκαν; (ποικιλία δραστηριοτήτων, πρακτικά
παραδείγματα, καθοδήγηση, κλπ)
Πως θα βαθμολογούσατε την χρηστικότητα και τη δομή του
μαθήματος;
Πως θα βαθμολογούσατε το Μάθημα 1: Φροντιστές υγείας με
μεταναστευτικό υπόβαθρο- ποιοι είναι και ποιες είναι οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
Πως θα βαθμολογούσατε το Μάθημα 2: Αντίκτυπος του
διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου στην αιτιολογία, τη
διάγνωση, τη θεραπεία και την παροχή φροντίδας
Πως θα βαθμολογούσατε το Μάθημα 3: Πώς να διαχειριστείτε
τη διαφορετικότητα στην παροχή φροντίδας
Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος; Αν ναι, παρακαλούμε αναλύστε.
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Άλλα σχόλια σχετικά με το μάθημα:
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