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ΗΜΕΡΙ∆Α  
διάχυσης των αποτελεσµάτων του   

" ΠΕΓΑ-Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης  
στην Πρωτοβάθµια Κοινωνική Πρόνοια" 

                                                                                                                  
Η Ηµερίδα για τη διάχυση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Επικαιροποίησης Γνώσεων 

Αποφοίτων " ΠΕΓΑ-Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην Πρωτοβάθµια 
Κοινωνική Πρόνοια", το οποίο υλοποιήθηκε στο Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήµης του ∆ΠΘ στην Κοµοτηνή,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) 2007-2013 και συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο και εθνικούς πόρου, µε συντονιστή  φορέα το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
(Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης), συνεργαζόµενα ιδρύµατα το ΤΕΙ  Αθήνας 
(Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας) και το ΤΕΙ Κρήτης (Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας) και συµπράττοντες 
φορείς το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα Καισαριανής του ΕΚΠΑ, και το Κέντρο Θεραπείας 
Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) πραγµατοποιείται το   

 
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9.30 - 14.00  στο Αµφιθέατρο του     
Τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης  στην Κοµοτηνή, 

(οδός Π. Τσαλδάρη 1, πλησίον του ΚΤΕΛ Ροδόπης) 

Σκοπός της Ηµερίδας είναι να παρουσιαστούν οι θεµατικές που µελετήθηκαν και διδάχθηκαν στο 
πλαίσιο του ΠΕΓΑ, και να τεκµηριωθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι και οι αποδόσεις του. Επίσης, να γίνει 
γνωστό το διδακτικό υλικό θεωρίας, έρευνας  και πρακτικής σε αιφνίδιες και χρόνιες καταστάσεις 
κρίσεων, που παρήχθη από τους διδάσκοντες, µέλη ∆ΕΠ και ΕΠ για τις ανάγκες του  συγκεκριµένου 
έργου, το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί στις υπηρεσίες άµεσης κοινωνικής παρέµβασης, υγείας-ψυχικής 
υγείας, εξαρτήσεων, κ.ά. Μείζονος σηµασίας πτυχές της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης στην Κοινωνική 
Εργασία εµπλουτίζονται  µε την οπτική της Τυπικής Εκπαίδευσης, εκείνης των προπτυχιακών 
φοιτητών, ενώ πτυχές της κοινωνικής αλληλεγγύης παρουσιάζονται "έµπρακτα" µέσα από τις εµπειρίες 
των φοιτητών που συνέβαλαν στην εξελισσόµενη, οξεία  και µαζική προσφυγική κρίση.   

Η Ηµερίδα δίδει την ευκαιρία στους µετέχοντες/χουσες στην επιµόρφωση κοινωνικούς λειτουργούς και 
τους/τις διδάσκοντες/σκουσες- µέλη ∆ΕΠ και ΕΠ να επαναδιατυπώνουν τη δέσµευση της επιστήµης και 
της πρακτικής τους στην αξιοποίηση των ειδικευµένων παρεµβάσεων σε καταστάσεις κρίσης σε 
συνδυασµό µε την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων τους:  
για ασφαλή και προστατευµένη µετακίνησή τους στη χώρα εγκατάστασής τους, να µην υποβάλλονται σε 
αυθαίρετη κράτηση, βασανιστήρια, σκληρή, ή ταπεινωτική µεταχείριση, ή σε τιµωρία,  να µην στέλνονται 
πίσω σε µια χώρα όπου θα απειλείται η ζωή ή η ελευθερία τους,  στην εργασία, τη στέγαση, την 
εκπαίδευση, την υγεία και την ψυχική υγεία,  και των δικαιωµάτων των παιδιών αιτούντων άσυλο και 
προσφύγων να απολαµβάνουν ειδικής προστασίας.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 
 9.30   ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 

10.00  Καλωσόρισµα  
Θ. Καλλινικάκη, Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας ∆ΠΘ, επιστ. υπεύθυνη της πράξης ΠΕΓΑ 
 
10.15 – 11.45 
1η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Κρίσεις και αξιοπρέπεια  
 
10.15  Προβολή βίντεο και φωτογραφιών  
φοιτητές/φοιτήτριες Ζ΄ εξαµήνου-Κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο του  µαθήµατός 
τους Επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην Κοινωνική Προστασία  
 

10.45 Κρίση και αξιοπρέπεια 
Χαράλαµπος Πουλόπουλος, Αναπλ.  Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας ∆ΠΘ. 
 
11.15  Συζήτηση 
 
11.45 – 12.15 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ  
 
12.15-14.00 
2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Παρεµβάσεις στις καταστάσεις κρίσης την εποχή της κρίσης 
 
Η προσφυγιά και η προσφορά  αλλάζουν τους ανθρώπους: εµπειρίες προσφοράς εθελοντικής 
εργασίας στις υπηρεσίες διαχείρισης των προσφυγικών ροών στο ∆ήµο Σάµου 
∆ηµήτρης Άνθιµος, Έλενα Καρατζίδου, Εύη Μακρή, Ιάσων Χατζηγεωργίου, και Αλεξία- 
Σταυρούλα Χαρακίδα, φοιτητές Τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης. 
   
Οι προσδοκίες και η εµπειρία των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα επικαιροποίησης 
γνώσεων σε παρεµβάσεις στις καταστάσεις κρίσης   
Γιώργος Μπασδάρης, Κοινωνικός Λειτουργός Παιδαγωγικός Σύµβουλος Βορείου Ελλάδος, Παιδικά 
Χωριά SOS, µέλος της οµάδας επιµόρφωσης ΠΕΓΑ- κύκλος ∆ΠΘ.  
 
Συζήτηση: Σκέψεις, προβληµατισµοί και προτάσεις για επιµόρφωση και εξειδίκευση στην πρακτική της 
Κοινωνικής Εργασίας 
 
14.00 ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΦΩΣΗΣ στους επιµορφωµένους στην 
πράξη ΠΕΓΑ- κύκλος ∆ΠΘ. 
   
14.30. Χορήγηση βεβαιώσεων συµµετοχής στην Ηµερίδα. 


