RomABC ‐ The Next Dimension!
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η συνάντηση εργασίας με θέμα τον αλφαβητισμό των ενηλίκων
Ρομά που συνδιοργάνωσε η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ και η
Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής B.I.O, την Παρασκευή, 1 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Athens Cypria
Hotel στην Αθήνα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του
ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο
RomABC ‐ The Next Dimension! Το έργο RomABC ‐
The Next Dimension! αναμένεται να αναπτύξει το
πρώτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικό πρόγραμμα
σπουδών για τον λειτουργικό αναλφαβητισμό των
ενηλίκων Ρομά ενώ στοχεύει και στην υποστήριξη
δημιουργίας καταρτισμένου προσωπικού, ειδικού
να παρέχει επιμόρφωση στην πληθυσμιακή ομάδα
των Ρομά. Αποτελεί ένα πρότυπο πρόγραμμα φτιαγμένο για τους Ρομά με την συμμετοχή στην
συνδιαμόρφωση και την αξιολόγηση όλου του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού
υλικού από οργανισμούς Ρομά και εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, την Γερμανία,
την Ουγγαρία και την Ρουμανία. Το έργο συντονίζει ο οργανισμός JugendStil e.V. από την
Γερμανία.
Τις εργασίες συντόνισε ο κ. Ευθύμιος Μπάκας, τ. Γεν.
Γραμματέας Διαβίου Μάθησης και ο κ. Βασίλης
Πάντζος, Πρόεδρος της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ. Η εκδήλωση
έλαβε χώρα με την συμμετοχή εκπροσώπων
κυβερνητικών φορέων, πανεπιστημίων, οργανώσεων
της κοινωνίας πολιτών, εκπαιδευτικών οργανισμών,
και άλλων ειδημόνων. Μεταξύ άλλων παρευρέθησαν
η κα Αικατερίνη Γιάντσιου, Ειδική Γραμματέας για
την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κα. Αγγελική Λύτσιου,
υπεύθυνη του Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο κ. Κώστας
Παϊτέρης, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών, ο κ. Ηλίας Γιαννόπουλος,
δικηγόρος‐νομικός σύμβουλος επί σειρά ετών σε φορείς για Ρομά, ο κ. Παναγιώτης Στέφος,
Εκπ. Ενηλίκων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δομοκού, ο κ. Κωνσταντίνος Κατσινίκας, Εκπ.
Ενηλίκων σε Δημ. ΙΕΚ και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών Κορυδαλλού, η κα.
Ευθυμία Χασιώτου, Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας για Ρομά της ΜΚΟ Κλίμακα, η
κα Μυρτώ Λαιμού, Πρόεδρος του Κέντρου Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας Ρομά,

εκπρόσωποι Ο.Τ.Α. καθώς και αντιπροσωπείες οργανώσεων από την Γερμανία, τη Ρουμανία
και την Ουγγαρία.
Η εκδήλωση έκλεισε με την ανάπτυξη συζήτησης και παρεμβάσεις από μέλη του ακρωατηρίου,
που έθιξαν ζωτικά ζητήματα για την Ρομά κοινότητα και την ανάγκη βελτίωσης του βιοτικού
επιπέδου τους ως ένα καίριο ανθρωπιστικό κενό στη χώρα ενώ έντονο υπήρξε και το
ενδιαφέρον για την συγκρότηση ενός εθνικού δικτύου συνεργασίας καταπολέμησης του
αναλφαβητισμού.
Τα πρακτικά της συνάντησης εργασίας και οι προτάσεις που συζητήθηκαν αναμένεται να
δημοσιοποιηθούν εντός των ημερών.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις δράσεις που θα ακολουθήσουν σχετικά με το
έργο:
ROMABC: https://www.facebook.com/Romabc‐819777141484398/
EΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014804298934
Στοιχεία επικοινωνίας
EΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ: Τηλ. 2168092641, ellanpasserom@gmail.com, www.ellanpasse.gr
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Β.Ι.Ο.): Τηλ. 2106426221, biopolitics.org@gmail.com,
https://biopolitics.gr/

