RomABC – H Επόμενη Διάσταση!
Ημερίδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης
Δελτίο Τύπου
Η Ελλάν Πασσέ οργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την Ημερίδα ενημέρωσης &
ευαισθητοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος αλφαβητισμού «RomABC – H Επόμενη
Διάσταση» (The Next Dimension) στην Αθήνα, στις 4 Δεκεμβρίου 2018.
Η Ημερίδα, η οποία έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πολιτιστικού
Κέντρου του Δήμου Αθηναίων είχε σκοπό την ενημέρωση και την πληροφόρηση της Ρομά
κοινότητας και των αρμόδιων εκπαιδευτικών φορέων για την πορεία υλοποίησης του
ευρωπαϊκού προγράμματος «RomABC – H Επόμενη Διάσταση».
Το πρόγραμμα, του οποίου ηγείται ο γερμανικός εκπαιδευτικός οργανισμός JugendStil e.V.
και το οποίο υλοποιούν για την χώρα μας η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά
«Ελλάν Πασσέ» και η «Διεθνής Διοργάνωση Βιοπολιτική, Β.Ι.Ο», στοχεύει στην
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και την εκπαίδευση κατάλληλων εκπαιδευτών για
την επιμόρφωση λειτουργικά αναλφάβητων Ρομά πληθυσμών.
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τους
στόχους του προγράμματος όπως και για τον
τρόπο υλοποίησής του και πιο συγκεκριμένα
για την δημιουργία και την επεξεργασία ενός
εκπαιδευτικού
οδηγού
σπουδών
προορισμένου για εκπαιδευτές ειδικά
προσαρμοσμένου στις ανάγκες των Ρομά
κοινοτήτων, όπως και τη δημιουργία ενός
ειδικού λεξιλογίου στα μαθησιακά πεδία της
γραφής & ανάγνωσης, των μαθηματικών και των βασικών τεχνολογιών πληροφορικής,
προσαρμοσμένου ειδικά για να χρησιμοποιηθεί σε μαθήματα αλφαβητισμού λειτουργικά
αναλφάβητων ενήλικων Ρομά.
Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος φορέων της Ρομά κοινότητας
(εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, συλλόγων και σωματείων από όλη την Ελλάδα) καθώς και
εκπρόσωποι από αρμόδιες κρατικές αρχές, οργανισμούς και φορείς, μεταξύ άλλων η κ.
Ελένη Ιωαννίδου εκ μέρους της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, ο
κ. Ελευθέριος Δημητρίου από την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κ. Εύα
Σπαθαρά εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, ο ειδικευμένος επί των
Ρομά ζητημάτων δικηγόρος κ. Ηλίας Γιαννόπουλος, οι επιστημονικοί συνεργάτες της ΜΚΟ
Κλίμακα κ. Έφη Χασιώτου και κ. Φίλιππος Κατσικάρης, η εκπαιδευτικός κ. Αναστασία
Βαφέα, πρόεδρος της ΜΚΟ Σχεδία, ο κ. Κώστας Παϊτέρης, Πρόεδρος των Ελλήνων Ρομά

Διαμεσολαβητών καθώς και διαμεσολαβητές των Ρομά κοινοτήτων από δήμους της Αττικής
(κ. Χασιώτου-δήμος Χαλανδρίου, κ. Σταύρου, κ. Μηλιώτη και κ. Μπαλάσης-δήμος Αγίας
Βαρβάρας και κ. Γιώργος Κωνσταντίνου-δήμος Κερατσινίου).
Η Ημερίδα, υπό το συντονισμό της επιστημονικής συνεργάτη της Ελλάν Πασσέ κ. Δήμητρας
Νίκα, ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό από τον πρόεδρο της Ελλάν Πασσέ κ. Βασίλη
Πάντζο, καθώς και χαιρετισμό εκ μέρους της Ειδικής Γραμματείας από την κ. Ελένη
Ιωαννίδου.
Στη συνέχεια ο επιστημονικός συνεργάτης της Ελλάν Πασσέ κ. Άρης Καπαράκης
αναφέρθηκε, στην σημασία υλοποίησης του «RomABC – Η επόμενη διάσταση» σε σύνδεση
με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Ρομά κοινότητας στην Ελλάδα, καθώς και την σημασία
υλοποίησης αντίστοιχων προγραμμάτων. Οι επιστημονικοί συνεργάτες της Διεθνούς
Οργάνωσης Βιοπολιτική B.I.O., κ. Σταυρούλα Σπανέα και κ. Δημήτρης Πατσαλίδης
αναφέρθηκαν στις τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στην
εκπαίδευση εκπαιδευτών-πολλαπλασιαστών που ήδη έλαβε χώρα καθώς και την
αντίστοιχη εκπαίδευση λειτουργικά αναλφάβητων Ρομά η οποία προγραμματίζεται για την
άνοιξη του 2019.
Ο κ. Γεώργιος Βιλανάκης, συμμετέχων εκ της
Ρομά κοινότητας στην υλοποίηση του σχεδίου
αναφέρθηκε στις εμπειρίες που έχει
αποκομίσει από αυτό καθώς και στις
ευκαιρίες που ανοίγονται στην ελληνική Ρομά
κοινότητα από την συμμετοχή της σε
παρόμοια προγράμματα.
Στο
δεύτερο
μέρος
της
Ημερίδας,
διοργανώθηκε Στρογγυλή Τράπεζα, με τοποθετήσεις και συζήτηση σχετικά με τη σημασία
της καταπολέμησης του αναλφαβητισμού και του λειτουργικού αναλφαβητισμού και τις εν
γένει προκλήσεις και δυσκολίες που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν προκειμένου οι Ρομά
κοινότητες της χώρας μας να απολαύσουν, χωρίς δυσκολίες και παθογένειες, το βασικό
ανθρώπινο δικαίωμα της παιδείας.
Η Ελλάν Πασσέ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες και παριστάμενους
στην εκδήλωση.
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