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YETİŞKİN EĞİTİMİ 

2015 yılı «küresel» bir yeni mülteci kaydı 

sayısı krizi ile başladı ve bu, Avrupalılara 

yalnızca eğitim sektörü değil, toplum 

içinde bir bütün olarak büyük zorluklara 

sahip ülkeleri almayı öngörmektedir. Ev 

sahibi toplumlar sık sık her iki tarafta da zar 

zor yıkılan önyargıları dengede tutmayı 

göstermektedirler: mültecilerin sosyal 

katılım olanakları ve iletişim yolları eksik 

olduğu için, bölge halkları ile karşılaşma 

olanakları neredeyse hiçtir. Bu, mültecilerin 

toplumsal bütünleşmesini ciddi derecede 

kösteklemektedir, yeni “yabancı düş-

manlığı” dalgalarının gelişmesine yardımcı 

olmaktadır ve toplumun çoğunluğunu 

göçmen topluluklar içinde kültürler arası 

birlikte yaşama hazırlıksız bırakmaktadır.

Bu proje Avrupa Komisyonundan gelen destekle 
finanse edilmektedir. Bu bildirim yalnızca yazarın 
görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada 
içerilen bilgi ile yapılabilen herhangi bir kullan-
ımdan dolayı sorumlu tutulamaz. 
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Eğitim kurumları mülteci ve ev sahibi 

toplumların bütünleşmesi ve ayrılması 

arasında ki gerilimde önemli bir rol 

alabilirler. Yeni bir terim olan «Kaynaş-

tırma Yetişkin Eğitimi» bu açığı doldur-

maya çalışmakta ve kaynaştırmak 

amacıyla kapsamlı bir yetişkin eğitimi 

sorumluluğunu desteklemektedir. Bu, “(…) 

etnik yapıya, (…) sosyal veya ekonomik 

koşullara bakılmaksızın, tüm insanlar için 

eğitim olanaklarına erişilebilirlik anlamına 

gelmektedir. Out-Side-In, sosyal dışlanma 

tehdid i  yaşayan yet işk in  ve  yaş l ı 

mültecilere odaklanmaktadır. Bu nedenle, 

Out-Side-In, ön yargıları zayıflatmayı ve 

günümüzün göçmen topluluklarındaki 

çoklu bakış açılarının farkındalığını ve 

saygınlığını desteklemeyi amaçlayan 

gruplar arasında  yeni etkileşim olanakları 

ve iletişim kanalları sunarak, mültecileri 

yetişkin eğitiminde kaynaştırmak için 

çarpanların nitelendirilmesi taahhüt 

edilmektedir. 

Bu amaçla out-side – in  mültecilerle 
birlikte 5 modül öğrenim müfredatı 
geliştirmektedir.

Ÿ Modül 1:  Hedef grup mülteciler için 
geçmiş bilgi birikimi ve öz dönüşüm 
(kavramsal, hissi-dokunaklı seviye).

Ÿ Modül 2: Öğrenici gruplar için mülte-
ciler de dahil olmak üzere Yeni ayrımcı 
–karşıtı çalışmaların tali-matları 
(davranış seviyesi).

Ÿ Modül 3: Mültecilerle birlikte önyar-
gıları azaltmak ve ayrımcılık karşıtı 
bilinç için gözetimci grup yansımaları 
(kavramsal, dokunaklı –hissi seviye).

 
Ÿ Modül 4: Yenilikçi ve yaratıcı metotlar 

üzerinden kapsayıcı iletişim becerileri.

Ÿ Modül 5: Hedef mülteci grup için 
sürdürülebilir daha ileri seviyedeki 
stratejiler (yapısal seviye).

Bu modüller hedef grubun özel ihtiyaç 

analizlerine dayanmaktadır: vatandaşların 

ve mültecilerin birbirlerine karşı önyar-

gıları ve onlar için talep edilen öğretme 

kabiliyetlerinin yetişkin eğitiminin özel 

çarpanları ve son zamanlardaki artan çok 

kökenli-lik & öğrenme gruplarındaki çok-

kültürlülük hakkında.
Proje boyunca yetişkin eğitiminin 150 

çarpanı öğretim programı içinde ve 

dışında bilinir hale getirilmiştir. Buna ek 

olarak bütün çarpanların profesyonel 

sınıflandırması için 5 modülü de içeren bir 

el kitabı da basılacaktır.
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