
 

 Εξειδικευμένο Εργαστήριο  

«Ο Άλλος κι Εγώ: Όψεις του Προσφυγικού»  

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου και Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 

 
Ξενοδοχείο «Σεμέλη», Λευκωσία 

 

«Ο Άλλος κι Εγώ: Όψεις του Προσφυγικού» 

Το διήμερο Εξειδικευμένο Εργαστήριο, αφορά την παρουσίαση των όψεων του 

προσφυγικού φαινομένου και στη σχέση του με την εκπαίδευση. Θα γίνει 
παρουσίαση  και ανάλυση των βασικών παραμέτρων του, μέσα από παραδείγματα 

της ελληνικής εμπειρίας. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 

Βιωματικό Εργαστήριο 1: Αλεξάνδρα Ανδρούσου και Χρήστος Στεφάνου  
Από το container στο σχολείο: μια πορεία γεμάτη εμπόδια και προσδοκίες 

 
Στο Εργαστήριο, μέσα από αφηγήσεις, μικρές  ταινίες  και παιδαγωγικές πρακτικές, 
θα αναλυθούν οι δυσκολίες της ένταξης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών 
στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί θα εργαστούν σε μικρές ομάδες και μέσα από 
παραδείγματα θα επεξεργαστούν τις παιδαγωγικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 
διαστάσεις της διαδικασίας της ένταξης.  

 
 

Βιωματικό Εργαστήριο 2: Αλεξάνδρα Βασιλείου και Βέρα Λάρδη 
Με Ποια Πλευρά Είσαι; 

  
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός στην ένταξη των προσφύγων και 
μεταναστών στην κοινότητα. Σε αυτό το Εργαστήριο θα διαπραγματευτούμε τους 
ρόλους που αναδύονται στη διαδικασία ένταξης (θύμα, θύτης, σωτήρας) και την 
εναλλαγή αυτών των ρόλων μέσα στη δυναμική σχέσεων της κοινότητας. 
 
 

 

 

 

 

 



 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ-ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ 

Η Αλεξάνδρα Ανδρούσου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής 

Μεθοδολογίας στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του  

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα κύρια ερευνητικά της 

αντικείμενα αφορούν τις διδακτικές πρακτικές, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

και την εκπαίδευση μειονοτικών ομάδων. Έχει  οργανώσει πολλά επιμορφωτικά 

προγράμματα σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια. Ασχολείται επίσης με την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά, σε ηλεκτρονική και συμβατική μορφή και με την 

παραγωγή επιμορφωτικών υλικών για εκπαιδευτικούς, όπως η ιστοσελίδα 

www.kleidiakaiantikleidia.net. Από το 1997 μέχρι και σήμερα, ανήκει στην πενταμελή 

επιστημονική επιτροπή του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 

(www.museduc.gr.). Από τον Μάρτιο του 2016 μέχρι και σήμερα είναι αντιπρόεδρος 

της Επιστημονικής Επιτροπής για τη στήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών των 

προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης, από 

τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι σήμερα, με ομάδα φοιτητών και φοιτητριών του 

Τ.Ε.Α.Π.Η., οργανώνει εκπαιδευτική παρέμβαση στο Κέντρο Φιλοξενίας του Ελαιώνα 

για τα παιδιά των προσφύγων.  

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2190 

 

Η Αλεξάνδρα Βασιλείου, Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας, είναι επαγγελματίας 

του Processwork και εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, ως ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια ενηλίκων, σύμβουλος οργανισμών, 

καθώς και συντονίστρια σε δράσεις στην κοινότητα (community work). Ως 

εκπαιδεύτρια ενηλίκων, έχει συνεργαστεί με πολυάριθμους φορείς, πανεπιστήμια, 

Μ.Κ.Ο. , με εστίαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επικοινωνία,  την επίλυση 

συγκρούσεων, τη διαπολιτισμικότητα, τη δυναμική της ομάδας,  στην 

περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Από την έναρξη της προσφυγικής 

κρίσης στην Ελλάδα, συνεργάζεται με ελληνικές και διεθνείς Μ.Κ.Ο. στην εκπαίδευση 

και εποπτεία του προσωπικού πεδίου (Διοτίμα – Κέντρο Γυναικείων Μελετών και 

Ερευνών, Παιδικά Χωριά S.O.S., Secours Islamique France, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 

κ.ά.).  

 

H Βέρα Λάρδη είναι θεατρολόγος και επαγγελματίας ηθοποιός. Αξιοποιεί το 

συμμετοχικό θέατρο, το θέατρο Playback και το ψυχόδραμα στην εμψύχωση 

ομάδων  με στόχο την προσωπική έκφραση, το χτίσιμο κοινότητας, την ενδυνάμωση 

και τη συσσωμάτωση. Συμπράττει με καλλιτέχνες, φεστιβάλ, ιδιωτικούς και 

δημόσιους φορείς σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που 

αφορούν την προσφυγική κρίση. (Φεστιβάλ Αθηνών, Biennale Αθήνας, Station 

Athens, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση κ.ά.) 

Παράλληλα, έχει εργαστεί στη Μ.Κ.Ο. ΑΡΣΙΣ, στο Relocation Scheme, στη φροντίδα 

http://www.kleidiakaiantikleidia.net/
http://www.museduc/
http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2190


οικογενειών και στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας, ως 

παιδαγωγός.  

Ο Χρήστος Στεφάνου είναι για δεύτερη χρονιά αποσπασμένος από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Συντονιστής Εκπαίδευσης στη Δομή 

Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών του Ελαιώνα. Έχει εργαστεί ως 

εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία του κέντρου της Αθήνας με 

μεγάλο ποσοστό μαθητών αλλοδαπής προέλευσης και έχει διδάξει σε εθελοντική 

βάση παιδιά πρόσφυγες σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ασχολείται με την 

οπτικοακουστική παραγωγή στο σχολείο και έχει αναλάβει αρκετές φορές τον ρόλο 

του διευκολυντή ομάδων εφήβων που θέλουν να εκφραστούν με συλλογικό τρόπο 

μέσω των οπτικοακουστικών μέσων. 

 


