
Ενταξιακή 

εκπαίδευση ενηλίκων

 για τους πρόσφυγες

Το 2015 ξεκίνησε με μια “οικουμενική” κρίση 

καταγραφής νέων προσφύγων που φέρνει 

αντιμέτωπες τις Ευρωπαϊκές χώρες υποδο-

χής με μια ισχυρή πρόκληση, όχι μόνο στον 

εκπαιδευτικό τομέα, αλλά στην κοινωνία ως 

σύνολο. Ερωτήσεις που αφορούν γενικά την 

πολιτική συμπληρώνονται από άλλες που 

αφορούν την καθημερινή ζωή και την στενή 

συνύπαρξη της πλειονότητας των κοινωνιών 

υποδοχής και των προσφύγων. Στις κοινω-

νίες υποδοχής συχνά παρατηρείται μια παγί-

ωση προκαταλήψεων η οποία κάμπτεται 

πολύ δύσκολα και από τη μια πλευρά και από 

την άλλη: καθώς οι ευκαιρίες κοινωνικής 

συμμετοχής και οι τρόποι επικοινωνίας των 

προσφύγων είναι περιορισμένοι, δημιουρ-

γούνται ελάχιστες ευκαιρίες συνάντησης με 

τους ντόπιους. Το γεγονός αυτό παρεμποδίζ-

ει την κοινωνική ένταξη των προσφύγων, 

καλλιεργεί νέους τρόπους “εχθρικής 

αντιμετώπισης του ξένου” και αφήνει την 

πλειονότητα της κοινωνίας απροετοίμαστη 

για διαπολιτισμική συνύπαρξη με τις κοινό-

τητες των μεταναστών.    

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έντυπο 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συντάκτη, 
και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτό. 
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Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί μπορούν να 

έχουν έναν καταλυτικό ρόλο στην τάση που 

δημιουργείται μεταξύ ένταξης και διαχωρι-

σμού των προσφύγων και των κοινωνιών 

που τους υποδέχονται. Ο νέος όρος “ενταξια-

κή εκπαίδευση ενηλίκων” επιδιώκει να 

γεφυρώσει αυτό το χάσμα και να παράσχει 

μια ολοκληρωμένη ενταξιακή δέσμευση για 

την εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτό σημαίνει την 

πρόσβαση στις ευκαιρίες εκπαίδευσης για 

όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από “(…) 

την εθνικότητα, (…) τις κοινωνικές ή οικονο-

μικές συνθήκες”. Το Out-Side-In εστιάζει 

σ τ ο υ ς  ε ν ή λ ι κ ε ς  κ α ι  η λ ι κ ι ω μ έ ν ο υ ς 

πρόσφυγες που βιώνουν την απειλή του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Το Out-Side-In ως 

εκ τούτου αναλαμβάνει την αναβάθμιση των 

προσόντων των επαγγελματιών που προω-

θούν τους πρόσφυγες στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, παρέχοντας νέες ευκαιρίες διά-

δρασης και κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα 

σε αυτές τις ομάδες, επιδιώκοντας να 

αμβλύνει τις προκαταλήψεις και να προω-

θήσει την ευαισθητοποίηση και το σεβασμό 

στις ποικίλες οπτικές στις σημερινές κοινω-

νίες που χαρακτηρίζονται από τη μετανά-

στευση.

Το Out-Side-In αναπτύσσει ένα πρόγραμμα 

ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  5  ε ν οτ ή τ ω ν  γ ι α  το υ ς 

επαγγελματίες της ένταξης, προετοιμάζο-

ντάς τους για την ενταξιακή εκπαίδευση 

ενηλίκων των προσφύγων:

Ÿ Ενότητα 1: Γνώση του υπόβαθρου και 

αναστοχασμός του εαυτού για την ομάδα 

στόχου των προσφύγων (γνωστικό, 

συγκινησιακό επίπεδο).

Ÿ Ενότητα 2:  Οδηγίες για την επο-

πτεία/συντονισμό νέων μεθόδων ενά-

ντια στις διακρίσεις για ομάδες εκπαιδ-

ε υ ο μ έ ν ω ν  π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν 

πρόσφυγες (συμπεριφορικό επίπεδο).

Ÿ Ενότητα 3: Εποπτεία αναπαραστάσεων 

της ομάδας για τη μείωση των προκατα-

λήψεων και  ευαισθητοποίηση για μια 

ενδο-ομαδική σύμπνοια απαλλαγμένη 

από διακρίσεις, σε ομάδες που περιλαμ-

βάνουν πρόσφυγες (γνωστικό, συγκινησι-

ακό επίπεδο).

Ÿ Ενότητα 4: Ενταξιακές επικοινωνιακές 

δεξιότητες μέσα από καινοτόμες και 

δημιουργικές μεθόδους.

Ÿ Ενότητα 5: Βιώσιμες στρατηγικές προβο-

λ ή ς  γ ια  τ ις  ο μ ά δ ε ς  σ τόχο υ  τ ων 

προσφύγων (δομικό επίπεδο).

Αυτοί οι τομείς βασίζονται σε μια ανάλυση 

των συγκεκριμένων αναγκών της ομάδας 

στόχου: στις προκαταλήψεις που έχουν οι 

πολίτες και οι πρόσφυγες αντίστοιχα ο ένας 

για τον άλλο και στις συγκεκριμένες ανάγκες 

των επαγγελματιών της εκπαίδευσης ενηλί-

κων σχετικά με τις απαιτούμενες διδακτικές 

ικανότητες που δημιουργεί η σημερινή αύξη-

ση της ετερογένειας και της διαπολιτισμικό-

τητας στις ομάδες εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια του έργου, 150 επαγγελμα-

τίες της εκπαίδευσης ενηλίκων εξοικειώνο-

νται με το εκπαιδευτικό υλικό του Out-Side-

In. Επιπρόσθετα, αναπτύσσεται ένα εγχειρί-

διο  που περιλαμβάνει και τις 5 ενότητες για 

την επαγγελματική αναβάθμιση των ενταξι-

ακών προσόντων των επαγγελματιών της 

εκπαίδευσης ενηλίκων.  
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