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Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR),  παγκόσμια το 
2018, 70,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ως 
αποτέλεσμα διώξεων, συγκρούσεων, βίας ή παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ 
αυτών, υπάρχουν περίπου 25,9 εκατομμύρια πρόσφυγες, εκ  των οποίων οι μισοί είναι κάτω των 18 
ετών. Υπάρχει μια αναδυόμενη ανάγκη για την κατανόηση των ποικίλων συνθηκών μετανάστευσης, το 
πώς αυτές οι συνθήκες επηρεάζουν τα παιδιά και στο τι μπορούν να κάνουν οι επαγγελματίες υγείας 
και οι εθελοντές για την ευημερία αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους. Η κατανόηση του 
αντίκτυπου της μετανάστευσης στα παιδιά και τις οικογένειες στην ίδια τους την κοινότητα και τη χώρα 
υποδοχής είναι ένα πολυπαραγοντικό και διαπολιτισμικό ζήτημα. 
 
Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ΙΕΝΕ (Intercultural Education of Nurses in Europe) υπογραμμίζουν την 
ανάγκη κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας και των εθελοντών σε διαπολιτισμικά ζητήματα, 
στοχεύοντας στηπαροχή πολιτιστικά επαρκούς και συμπονετικής φροντίδας. Το πρόγραμμα IENE 8 
στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επαγγελματίες και εθελοντές που εργάζονται με 
μετανάστες και πρόσφυγες σχετικά με τις γονικές δεξιότητες, την φροντίδα υγείας της οικογένειας και 
την ψυχολογική στήριξη. 
 

 Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός 
διαδικτυακού καινοτόμου προγράμματος σπουδών, το 
οποίο θα περιλαμβάνει εργαλεία μάθησης και 
εκπαίδευσης για επαγγελματίες υγείας και εθελοντές, 
με στόχο να τη παροχή στήριξης, γνώσεων και δεξιοτήτων 
σχετικά με τις ανάγκες φροντίδας υγείας των γονέων και 
των παιδιών τους υπό τις δύσκολες συνθήκες που 
αντιμετωπίζουν. Ο κόμβος γνώσης του IENE (Κnowledge 
hub) θα χρησιμοποιηθεί για να μοιραστούν ιστορίες από 
επαγγελματίες, εθελοντές και πρόσφυγες σχετικά με 
γονικά ζητήματα δεξιότητες. 
Η ερευνητική ομάδα σχεδίασε έναν χάρτη 
περιεχομένου για ένα νέο καινοτόμο εκπαιδευτικό 
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πρόγραμμα για νοσηλευτές/τριες, άλλους 
επαγγελματίες υγείας και εθελοντές που θα τους 
επιτρέψει να παρέχουν υποστήριξη, γνώσεις και 
δεξιότητες σχετικά με τις ανάγκες για τη φροντίδα υγείας 
των γονέων και των παιδιών, που βρίσκονται κάτω από 
δύσκολες και μοναδικές συνθήκες. Στο παρόν στάδιο 
ετοιμάζεται η λεπτομερής εκδοχή του εκπαιδευτικού 
προγράμματος.   

  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων: EN, EL, DE, IT, RO. 
Κάθε χώρα-εταίρος θα εφαρμόσει το εκπαιδευτικό προγράμματα σπουδών σε επαγγελματίες υγείας 
και εθελοντές στις αρχές του 2020. 
 

 
 
Τα παραδοτέα από το πρόγραμμα IENE 8 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την παροχή 
πολιτισμικά επαρκούς και συμπονετικής φροντίδας στις οικογένειες προσφύγων και μεταναστών, 
βασισμένη στις γονικές δεξιότητες. 
  

  

Το έργο IENE 8 συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με έξι άλλους 
εταιρους: Πανεπιστήμιο Middlesex (UK), Asociatia EDUNET (RO), Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL), Ιατροί του Κόσμου - Ελλάδα , St. Augustinus Gruppe (DE) και C & B 
SOC.COOP, SOC, Κατάνια (IT). 
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