Αθήνα, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
Νέο πρόγραμμα EU–Pri: Μία προσέγγιση για τον τρόπο διδασκαλίας
της αγωγής του πολίτη σε τροφίμους φυλακών
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, σε συνεργασία με
το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και με
την υποστήριξη του ιδρύματος Robert Bosch Stiftung, είναι ο συντονιστής του προγράμματος EU–
Pri: Μία προσέγγιση για τον τρόπο διδασκαλίας της αγωγής του πολίτη σε τροφίμους φυλακών.
Το πρόγραμμα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας της Αθήνας και
περιλαμβάνει την πραγματοποίηση εργαστηρίων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και την επιστήμη,
όπως ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και δίκτυα 5G.
Το πρόγραμμα στοχεύει στον εμπλουτισμό των γνώσεων ενήλικων μαθητών/τροφίμων σε φυλακές,
σε θέματα σχετικά με την αστική και ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, να τους ενημερώσει για τις
ευρωπαϊκές αξίες και την ίδια στιγμή να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους
δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στο πλαίσιο της κοινωνίας του σχολείου και να
λάβουν αποφάσεις για θέματα που τους αφορούν. Ο κύριος στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να
καλλιεργηθεί ένα πιο συμπεριληπτικό και δημοκρατικό σχολικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε άνδρες τρόφιμους φυλακών ηλικίας 25 έως 30 ετών που έχουν αποφοιτήσει από
σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρακολουθούν μαθήματα για να περάσουν στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εβδομαδιαία εργαστήρια αποτελούμενα από ομάδες εργασίας, ώστε οι
συμμετέχοντες να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους να δουλεύουν ομαδικά και να συνεργάζονται. Τα
εργαστήρια είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τις αξίες της αγωγής του πολίτη και βασισμένα στο
πλαίσιο αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης. H ομάδα εργασίας λειτουργεί σαν ένα συμβούλιο
μαθητών, τα μέλη του οποίου έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως μεσολαβητές μεταξύ άλλων
μαθητών και των εκπαιδευτών, να διαπραγματεύονται με τους εκπαιδευτές και το συμβούλιο της
φυλακής, και ταυτόχρονα να αναγνωρίζουν τις ανάγκες του σχολείου τους, να τις αξιολογούν και να
προτείνουν αντίστοιχες λύσεις. Την ίδια στιγμή, η ομάδα εργασίας πρέπει επίσης να μεταφέρει τη
γνώση/εμπειρία της σε άλλους μαθητές μέσα από εργαστήρια και σεμινάρια.
Η εκπαίδευση στη φυλακή και κυρίως η αγωγή του πολίτη, στοχεύει στην ενδυνάμωση των τροφίμων
με γνώμονα να τους προετοιμάσει για τη μελλοντική επανένταξή τους στην κοινωνία, ως ενεργούς
πολίτες που συμμετέχουν στα κοινά, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες να επιστρέψουν
σε εγκληματικές συμπεριφορές.
Η πρόκληση για το πρόγραμμα είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις των μαθητών/τροφίμων και να τους
ενθαρρύνει, ώστε να επανεξετάσουν τις αξίες τους και τις συμπεριφορές τους ως πολίτες της χώρας
και της Ευρώπης γενικότερα, αλλά και να τους δώσει την ευκαιρία να εισακουστούν και να σκεφτούν
ως μέλη της απέναντι πλευράς (όπως πχ. εκπαιδευτικοί, προσωπικό φυλακής, κοινωνία κ.ά.).

Το πρόγραμμα EU–Pri: Μία προσέγγιση για τον τρόπο διδασκαλίας της αγωγής του πολίτη σε
τροφίμους φυλακών πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ιδρύματος Robert Bosch Stiftung.
Πληροφορίες προς τους δημοσιογράφους:
Υπεύθυνοι έργου: Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης, Ερευνητής & Project Manager
Δώρα Κατσαμώρη, Εκπαιδεύτρια & Project Coordinator
Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Υπεύθυνη Επικοινωνίας για το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος:
Έλενα Γαλυφιανάκη, egalif@iit.demokritos.gr, 210 650 3197
Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο:
Ιστοσελίδα EU–Pri: Μία προσέγγιση για τον τρόπο διδασκαλίας της αγωγής του πολίτη σε τροφίμους
φυλακών: http://eu-pri.demokritos-dev.eu/#
Ιστοσελίδα Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος:
https://www.iit.demokritos.gr/

https://www.facebook.com/skel.demokritos
https://twitter.com/iit_demokritos

