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Ανθρώπινα δικαιώματα 
αλλοδαπών στις φυλακές: 

ένα νέο δωρεάν διαδικτυακό 
μάθημα για υπαλλήλους 

φυλακών, διευθυντές φυλακών 
και εκπαιδευτές προσωπικού 

φυλακών θα συμβάλει στη 
βελτίωση της γνώσης και 
της ευαισθητοποίησης σε 

θέματα που σχετίζονται με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
ανάγκες ξένων κρατουμένων. 

Ευρωπαϊκό σχέδιο B-COMPETENT (2019-21), 
συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα 
Δικαιοσύνης, ξεκινά ένα νέο δωρεάν διαδικτυακό 
μάθημα που στοχεύει στην προετοιμασία 
του προσωπικού των φυλακών με μια σειρά 
διεπιστημονικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των αλλοδαπών κρατουμένων, έναντι της ΕΕ, 
καθώς και διεθνείς νόμους και πρότυπα.

Το διαδικτυακό μάθημα και εκπαιδευτικό 
υλικό σχεδιάστηκαν και προσαρμόστηκαν από 
7 συνεργάτες από την Ιταλία, την Ισπανία και 
την Αλβανία: Πανεπιστήμιο της Καμπανίας Luigi 
Vanvitelli, Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης-OSP-
DH, Ίδρυμα Bosch i Gimpera, Ένωση Αντιγόνων, 
Συνήγορος του πολίτη της Αλβανίας, European 
Center Foundation και Prodos Consulting .

Συμμετέχοντες

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι:

 » Διευθυντές φυλακών
 » Διοικητικό προσωπικό των φυλακών
 » Πολιτικό προσωπικό των φυλακών που 

περιλαμβάνει (ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, 
κοινωνικοί λειτουργοί, πολιτιστικοί 
μεσολαβητές, μεταφραστές, κλπ.) 

 » Αξιωματικοί φυλακών
 » Όλα τα υπεύθυνα άτομα που εργάζονται 

με αλλοδαπούς στις φυλακές.  

Περιεχόμενο και δομή

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο συνδυάζει 10 
ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) 
και 6 διαδικτυακά εργαστήρια (workshope 
online).

Διαδικτυακό μάθημα διαθέσιμο από τις 30 Ιουλίου 2021
Αίτηση για το μάθημα στο www.bcompetent.eu

B-ComPetent είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα για την Δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, GA. αριθ. 854040. Το 
περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αποτελεί ευθύνη των δημιουργών και δεν αντανακλά απαραιτήτως τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης  
(e-learning) 

Το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) θα 
παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το νομοθετικό 
πλαίσιο και τις βασικές πτυχές της διαχείρισης 
αλλοδαπών στις φυλακές: Ευρωπαϊκά πρότυπα 
στην καθημερινή εργασία με αλλοδαπούς 
κρατούμενους, το δικαίωμα πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη και άλλα δικαιώματα (επικοινωνία, 
υγεία), οι συνθήκες των γυναικών φυλακισμένων 
με ανήλικα παιδιά, η πρόσβαση στην εργασία, η 
αποκαταστατική δικαιοσύνη, για να αναφέρουμε 
μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα.

Βασικά σημεία:

 » 10 ενότητες (10 ώρες εκπαιδευτικού βίντεο)
 » Γλώσσα: Αγγλικά
 » Υπότιτλοι: Αλβανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, 

Ελληνικά, Ιταλικά, Σερβικά και Ισπανικά.
 » Οι ηλεκτρονικές ενότητες μπορούν να 

θεωρηθούν ως ένα πλήρες πακέτο ή επιλέγοντας 
εκπαιδευτικά βίντεο ενδιαφέροντος. 

 » Εξετάσεις με εναλλακτικές λύσεις μετά την 
ολοκλήρωση κάθε ενότητας.

 » Δωρεάν πρόσβαση σε εργαλεία αναφοράς 
και εκπαιδευτικούς πόρους: slide-t PPT 
(αγγλικα), βιβλιογραφία, σημαντικά άρθρα / 
δημοσιεύσεις.

 » Πιστοποιητικό συμμετοχής, το οποίο εκδίδεται 
κατόπιν αιτήματος.

Ενότητα online:

1. Έννοιες της «μετανάστευσης» και της «διεθνούς 
προστασίας» 

2. Διεθνής προστασία: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών

3. Κανονισμός για το διοικητικό καθεστώς των 
αλλοδαπών πολιτών 

4. Ευρωπαϊκά πρότυπα για τη συνεργασία με 
αλλοδαπούς κρατούμενους 

5. Θρησκευτική ελευθερία και φυλάκιση. 1-το 
μέρος : Γενικά χαρακτηριστικά

6. Θρησκευτική ελευθερία και φυλάκιση. 2-ρο 
μέρος: Η ριζοσπαστικοποίηση 

7. Το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη με 
ίσους όρους

8. Το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και 
σε άλλα δικαιώματα – 1-το μέρος:  Επικοινωνία 
και υγεία.

9. Το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και 
σε άλλα δικαιώματα – 2-ρο μέρος: Γυναίκες & 
παιδιά,  εργασία 

10. Θεωρία συγκρούσεων και εναλλακτικές λύσεις 
συγκρούσεων : αποκαταστατική δικαιοσύνη

διαδικτυακά εργαστήρια

Τον Νοέμβριο του 2021, θα πραγματοποιηθούν 6 διαδικτυακά εργαστήρια στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την 
Ελλάδα, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο. Κάθε εργαστήριο, με επικεφαλής τους εκπαιδευτές B-COMPETENT και καλά 
καταρτισμένους διεθνείς εμπειρογνώμονες, θα εξετάσει συγκεκριμένα ζητήματα μέσω μιας διεθνούς προσέγγισης, 
εστιάζοντας στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και περιπτωσιολογικών μελετών. Η συμμετοχή των συμμετεχόντων 
θα γίνει μέσω συζητήσεων πάνελ και συνάντησης ερωτήσεων και απαντήσεων με ειδικούς.  Κάθε διαδικτυακό 
σεμινάριο θα πραγματοποιείται στη γλώσσα της χώρας, διοργανωτής της δραστηριότητας.

Το διαδικτυακό μάθημα θα είναι διαθέσιμο 
στη διεύθυνση www.bcompetent.eu  
ξεκινώντας από τις  

30 Ιουλίου 2021
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

το μάθημα συμπληρώστε 
τη φόρμα sign up

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 

Consortium implementing the project is composed by:

Το ημερολόγιο και το πρόγραμμα για διαδικτυακά εργαστήρια 
θα είναι σύντομα προσβάσιμο στη διεύθυνση:
https://www.bcompetent.eu/workshop/ 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα: 
info@bcompetent.eu

S C A N  M E


