
Για την επίτευξη της 
Πολιτισμικής Ιδιότητας 
του Πολίτη για τις 
γυναίκες μετανάστριες 
και πρόσφυγες

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ INCOMMON



Το έργο InCommonToolbox 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(AMIF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την ένταξη των προσφύγων/
υγισσών  και των μεταναστών/στριών, 
με τη συμμετοχή εταίρων από την 
Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα 
και την Ισπανία. Το πρόγραμμα έχει 
υλοποιήσει, σε διάστημα άνω των δύο 
ετών (2018-2020), μια εξατομικευμένη 
μέθοδο κατευθυντήριων βημάτων 
που στοχεύει στο να μπορέσουν 
μετανάστριες και προσφύγισσες να 
επιτύχουν την ενεργό συμμετοχή τους 
στην κοινότητα υποδοχής μέσω του 
πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

Ο τελικός στόχος του έργου ήταν 
η παραγωγή ενός διαδικτυακού 
εργαλείου το οποίο συστηματοποιεί 
αυτήν την πορεία ολοκλήρωσης 
και δίνει τη δυνατότητα σε άλλους 
φορείς που ασχολούνται με ζητήματα 
ενσωμάτωσης στην ΕΕ να εφαρμόσουν 
τη μεθοδολογία InCommon στην 
καθημερινή τους εργασία ή / και τη 
μεταφορά τους σε άλλες ομάδες-
στόχους.

Η εργαλειοθήκη παρέχει τα στοιχεία 
για την υλοποίηση των βημάτων της 
πορείας προς την κοινωνική ένταξη και 
την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, 
μέσω της συμμετοχής των μεταναστριών, 
των υπηκόων τρίτων χωρών και των 
προσφυγισσών στον πολιτισμό.

Η μεθοδολογία πίσω από την εργαλειοθήκη 
είναι:

Το σετ εργαλείων παρέχει μεθοδολογικά έγγραφα, εκπαιδευτικό υλικό, παρουσίαση καλών 
πρακτικών και παραδειγμάτων πραγματικών εμπειριών, που μπορούν να υποστηρίξουν κάθε 
οργανισμό στην επιτυχή εφαρμογή της μεθοδολογίας InCommon.

Η μεθοδολογία δοκιμάστηκε σε μια ομάδα άνω των 400 γυναικών στην Αυστρία, την Κύπρο, 
την Ελλάδα και την Ισπανία.

InCommonToolkit (υλικό και παραδείγματα): www.documenta.es/web/incommon_toolkit

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ-  
INCOMMON,
το έργο

INCOMMON
TOOLBOX,
η εργαλειοθήκη

www.documenta.es/web/incommon

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο InCommon:

Η στενή συνεργασία και 
δικτύωση με τους τοπικούς 
φορείς και τους εθελοντές για 

να διευκολυνθεί 
ένας διπλός τρόπος 
ένταξης, που 

ενσωματώνει τις προοπτικές των 
μεταναστριών στην πολιτισμική 
ζωή της κοινότητας.
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Ο τρίτος πυλώνας είναι η 
ενδυνάμωση των μεταναστριών 
και η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησής τους 
μέσω της κατάρτισής 
τους σε Bασικές 
Iκανότητες και στην 

Hγεσία, που θα οδηγήσει σε 
πολιτιστικές παρεμβάσεις.
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Η αξιολόγηση των μεταναστριών 
σύμφωνα με την Κλίμακα 
Πολιτισμικής Ιδιότητας του Πολίτη, 

η οποία βοηθά στο 
να παρέχεται στις 
γυναίκες η σωστή 
υποστήριξη στην 

κατάλληλη στιγμή, ανάλογα με τις 
συνθήκες και τις ανάγκες τους.
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Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Οδηγός που συνδέει τους πόρους της εργαλειοθήκης με τη μεθοδολογία 
InCommon για την εφαρμογή της πορείας προς την ένταξη.

Περιγραφή των σταδίων της Κλίμακας  και της πλήρους μεθοδολογίας που 
ακολουθεί.

Συνολικά 40 καλές πρακτικές σε επίπεδο Ε.Ε., με στόχο την προώθηση της 
συμμετοχής μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Συνδέονται με τα 
επίπεδα της Κλίμακας Πολιτιστική Ιδιότητας του πολίτη

Υλικό εκπαιδευτικού εργαστηρίου διάρκειας 10 ωρών για την διαπολιτισμικότητα 
με ομάδα στόχο άτομα τα οποία επιθυμούν να γίνουν εθελοντές στην ένταξη 
των μεταναστών. Το εργαστήριο παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με τα 
βασικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός διαπολιτισμικού περιβάλλοντος χωρίς 
αποκλεισμούς.

Το εργαλείο παρέχει:

Αναφορικά με την εργαλειοθήκη

Κλίμακα της Πολιτισμικής Ιδιότητας του πολίτη

Πολιτισμική συμμετοχή

Εκπαίδευση για εθελοντές

Ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν οι 
μετανάστριες και οι γυναίκες πρόσφυγες στις ικανότητες που θα τους βοηθήσουν 
να αλληλεπιδρούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, να γνωρίζουν  τις σχέσεις 
μεταξύ του δικού τους πολιτισμού και της αυτού της κοινότητας φιλοξενίας, 
να εκφράσουν και να στείλουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις πολιτιστικές 
δραστηριότητες  και, τέλος, να γνωρίζουν  τη σημασία της μεταγνωστικής 
ικανότητας  ως εργαλείο για την προσωπική ανάπτυξη και αλληλεπίδραση στην 
κοινότητα.

Η υπολογιζόμενη διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 35 ώρες. Ο σχεδιασμός 
του προγράμματος είναι ευέλικτος: Ο/Η εκπαιδευτής/τρια είναι ελεύθερος/η 
να το προσαρμόσει στο επίπεδο της Κλίμακας της Πολιτισμικής Ιδιοτητας του 
πολίτη  των συμμετεχουσών, τις προηγούμενες δεξιότητες και γνώσεις τους ή 
ακόμα και το τοπικό πλαίσιο.

Η Κλίμακα της Πολιτισμικής Ιδιοτητας του πολίτη στην πράξη: Πραγματικά 
παραδείγματα τοπικών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους 
συμμετέχοντες στο έργο InCommon.

Έκθεση έργων που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό της ΕΕ που διοργάνωσε 
το έργο InCommon για την προώθηση της πολιτιστικής έκφρασης μέσω της 
φωτογραφίας, της μουσικής και της αφήγησης.

Η πλατφόρμα InCommon είναι ανοικτή στις συνεισφορές άλλων επαγγελματιών 
του χώρου για την εφαρμογή Κλίμακας της Πολιτισμικής Ιδιοτητας του πολίτη   . 
Η μόνη απαίτηση είναι η εγγραφή.

Το σετ εργαλείων διατίθεται σε 4 γλώσσες: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική και 
Ισπανική.

Εκπαίδευση για  μετανάστριες και γυναίκες  πρόσφυγες

Εικονικές Εκδηλώσεις

Ο λογαριασμός μου

Γλώσσες

Εμπειρίες

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τις Βασικές Ικανότητες (Ψηφιακή, Προσωπική, 
Κοινωνική Και Μεταγνωστική Ικανότητα και Ικανότητες που Σχετίζονται Με Την 
Ιδιότητα του Πολίτη, Πολιτισμική Γνώση και Έκφραση), προσθέτοντας την 
εκπαίδευση για την Ηγεσία για τις συμμετέσουσες στα ανώτερα στάδια της 
Κλίμακας της Πολιτιστική Ιδιότητας του Πολίτη.



ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε 
το έγγραφο 
“Σχετικά με την 
εργαλειοθήκη”.

Ελέγξτε την 
μεθοδολογία 
InCommon 
“CCS Cultural 
Citizenship”.

Έναρξη της προσέλκυσης 
και της αξιολόγησης των 
συμμετεχόντων:

Αξιολόγηση των 
δικαιούχων (ομάδα 
στόχου) μέσα από εις 
βάθος συνέντευξη.
Πρόσληψη εθελοντών.
Χαρτογράφηση και 
επικοινωνία με τους 
τοπικούς ενδιαφερόμενους 
για τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμά σας.

Ορισμός των ομάδων 
για την εκπαίδευση και 
την προσαρμογή των 
εκπαιδευτικών υλικών 
στην ομάδα σας:

Εκπαίδευση στην 
διαπολιτισμικότητα 
για εθελοντές/τριες.
Εκπαίδευση στις 
Βασικές Ικανότητες 
για τις μετανάστριες.
Εκπαίδευση στην 
Ηγεσία.

Πραγματοποίηση 
της εκπαίδευσης.

Χρησιμοποιήστε 
τις δραστηριότητες 
κατάρτισης για να 
οργανώσετε μικρές 
τοπικές παρεμβάσεις 
και έργα που αφορούν 
τους εθελοντές και τους 
ενδιαφερόμενους. Η 
ενότητα “Πολιτισμική 
Συμμετοχή” και 
“Εμπειρίες” μπορεί να 
προσφέρει μία κάποια 
έμπνευση.

Αξιολογήστε τις 
δραστηριότητες 
και σκεφθείτε 
την υποστήριξη 
που πρέπει να 
παρέχεται στους 
δικαιούχους στη 
συνέχεια.

Δώστε στις 
συμμετέχουσες και 
στους/ις εθελοντές/
ντριεςτη δυνατότητα 
να οργανωθούν σε 
ομάδες και να έχουν 
την ευκαιρία να 
σχεδιάσουν τις δικές 
τους δραστηριότητες 
με την υποστήριξή 
σας.
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Εφαρμογή του πλήρους προγράμματος:



Οι γυναίκες μετανάστριες  του έργου 
INCOMMONστην ΑΥΣΤΡΙΑ κατάγονταν 
κυρίως από το Αφγανιστάν, το Ιράν, το 
Ιράκ, τη Συρία, την Ινδία, το Κονγκό, 
τη Σομαλία, την Αίγυπτο, την Κίνα, το 
Μαρόκο, την Ουκρανία, το Αζερμπαϊτζάν, 
το Ουζμπεκιστάν και τη Βραζιλία. Ο 
κοινός παράγοντας για όλες σχεδόν 
τις μετανάστριες είναι η πρόκληση της 
εκμάθησης γερμανικών και η εύρεση 
επαρκών οικονομικών μέσων για ενεργό 
συμμετοχή στις πολιτιστικές προσφορές. Το 
δίκτυο των εθελοντών/τριών διαδραμάτισε 
καθοριστικό ρόλο ως διαπολιτισμικοί 
διαμεσολαβητές και έχει καθοδηγήσει 
πολλές πολιτιστικές ανταλλαγές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
117 μετανάστριες συμμετείχαν στα 
προγράμματα Βασικών Ικανοτήτων και 
Ηγεσίας. Το ευρύ φάσμα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων κάλυψε τις ανάγκες όλων 
σχεδόν των συμμετεχουσών γυναικών: 
επισκέψεις στο Δημοτικό Θέατρο στο 
Klagenfurt για να διερευνήσουν πώς μπορεί 
να ευθυγραμμιστεί η πολιτιστική συμμετοχή 
και οι οικονομικές ευκαιρίες, επισκέψεις σε 
εκθέσεις τέχνης για να προβληματιστούν 
για κρίσιμα ζητήματα όπως η διατήρηση 
της φύσης, η φροντίδα για το περιβάλλον 
και η καινοτομία στον αστικό σχεδιασμό, το 

Διασκεδαστικό Μαγειρικό Γεγονός «Ψωμί 
και Νερό», το οποίο τονίζει τη δύναμη 
του πολιτισμού για την εξασφάλιση της 
παγκόσμιας ειρήνης.

Η ομάδα-στόχος στην ΚΥΠΡΟ περιλάμβανε 
κυρίως γυναίκες από τις Φιλιππίνες και 
ορισμένες γυναίκες από τη Ζιμπάμπουε 
που μετανάστευσαν στην Κύπρο για 
λόγους εργασίας. Η ομάδα ήταν ανάμικτη 
και αποτελείτο από γυναίκες που έφτασαν 
πρόσφατα στην Κύπρο καθώς και γυναίκες 
που ήταν στην Κύπρο εδώ και μερικά 
χρόνια. Οι γυναίκες προσεγγίστηκαν  μέσω 
των ηγετών της κοινότητας τους  και ήταν 
πρόθυμες να συμμετάσχουν σε όλες τις 
δραστηριότητες του έργου InCommon .

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Οι γυναίκες ήταν πολύ πρόθυμες 
να συμμετάσχουν σε πολλά από τα 
εργαστήρια που οργανώθηκαν ειδικά 
εκείνα που αφορούσαν την ψηφιακή 
παιδεία. Οι οργανωμένες δραστηριότητες 
περιελάμβαναν επισκέψεις σε πολιτιστικούς 
χώρους, Ψηφιακή Διηγηση Ιστορίας, θέαση 
θεατρικού έργου για τους μετανάστες και 
δημιουργικές δραστηριότητες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ έχει εμπλέξει  γυναίκες 

πρόσφυγες που ήρθαν πρόσφατα στη 
χώρα και μετεγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή. Αυτή είναι μια πολύ συγκεκριμένη 
ομάδα γυναικών που πέρασαν από τραύμα 
στο πολύ πρόσφατο παρελθόν τους 
και προσπαθούσαν να δεχτούν τη νέα 
αναγκαστική πραγματικότητα τους. Όλες 
οι γυναίκες άρχισαν να συμμετέχουν στο 
έργο, απρόθυμα, καθώς αντιμετώπιζαν 
αρκετά εμπόδια όπως οικογενειακές 
υποχρεώσεις, έλλειψη χρόνου, χαμηλή 
αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Μέσα 
από τη συμμετοχή τους στο έργο InCommon 
και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, οι 
γυναίκες αισθάνθηκαν  ότι εξακολουθούν να 
έχουν τον έλεγχο του πεπρωμένουτους και 
καταλήξαν να θέλουν να συμμετέχουν και 
σε μελλοντικές δραστηριότητες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Αυτό που τους κίνησε το ενδιαφέρον 
περισσότερο ήταν οι ομοιότητες που είχε 
ο πολιτισμός τους με τον πολιτισμό της 
Ελλάδας και ακόμη και αν ήθελαν μια 
μέρα να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, 
άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι μπορεί να 
έχουν μια καλή ζωή και στην ΕΕ. Επιπλέον, 
απολάμβαναν πραγματικά τις παρεμβάσεις 
καθώς βασίζονταν στις ιδέες τους και 
οργανώνονταν από αυτούς και τελικά είχαν 
ως αποτέλεσμα μια πολύ ενθουσιώδη 
ομάδα προσφύγων που λαχταρούσαν να 
συμμετέχουν στις εικονικές εκδηλώσεις 
και ανυπομονούσαν να συμμετέχουν 
στις μελλοντικές δραστηριότητες και να 
οργανώσουν τις δικές τους.

Η ομάδα-στόχος στην ΙΣΠΑΝΙΑ αποτελείτο  
κυρίως από γυναίκες από τη Λατινική 
Αμερική και άλλες ανατολικές χώρες όπως 
τη Ρωσία, τη Μολδαβία και την  Ουκρανία. 
Η πλειοψηφία ήταν νεοαφιχθείσες και 
έφτασαν στο έργο InCommon μέσω 
φορέων που ήταν υπεύθυνοι για  την 
πρώτη υποδοχή μεταναστών και για άλλα 
έργα  που πρόσφεραν μαθήματα ισπανικής 
γλώσσας για τους μετανάστες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Η εκπαίδευση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση 
στις ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και την ιδιωτική ζωή, 
τα στυλ επικοινωνίας και τη γλώσσα του 
σώματος σύμφωνα με τους διαφορετικούς 
πολιτισμούς και την έκφραση των 
συναισθημάτων και των συμβόλων μέσω 
της τέχνης. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες 
που ζητήθηκαν ήταν οι περιηγήσεις και 
οι επισκέψεις στους πολιτιστικούς και 
εκπαιδευτικούς χώρους  της πόλης.

ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΥΠΡΟ

ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ



Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δέσμη εργαλείων ή συμβουλές για 
τη χρήση της μεθοδολογίας InCommon, επικοινωνήστε με τους τοπικούς 
εταίρους ή στείλτε μας e-mail:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  incommon@documenta.es

ΙΣΠΑΝΙΑ
DOCUMENTA: info@documenta.es
EAPN: presidenciaeapncantabria@gmail.com

ΑΥΣΤΡΙΑ
KIST CONSULT: office@kist-consult.com
GAIN AND SUSTAIN: office@gainandsustain.eu

ΚΥΠΡΟΣ
EDITC: info@editc.com
SKE KATO POLEMIDION: skepolem@cytanet.com.cy

ΕΛΛΑΔΑ
DIMITRA: euprojects@dimitra.gr
MUNICIPALITY OF LARISSA: plan@larissa-dimos.gr 

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, DGforMigrationandHomeAffairsστο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης776199.

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο 
τις απόψεις του δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των 
πληροφοριών που περιέχει.

Ιστοσελίδα έργου InCommon:
www.documenta.es/web/incommon

Πλατφόρμα εργαλειοθήκης InCommon:
www.documenta.es/web/incommon_toolkit

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Εταίροι έργου:

www.documenta.es/web/incommon


