Μια νέα προσέγγιση στην πολιτισμική μάθηση για την κοινωνική ενσωμάτωση
των μεταναστών και προσφύγων (NEST)
Grant Agreement No: 612187-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Επαγγελματίες Εκπαίδευσης
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Α. Δημογραφικά στοιχεία

(Το ερώτημα αυτό είναι υποχρεωτικό)
1- Φύλο
Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες απαντήσεις
• Αρσενικό 
• Θηλυκό 
• Άλλο 

2- Ηλικία
Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες απαντήσεις
• 18-35 
• 36-49 
• 50-64 
• 65+ 
3- Χώρα προέλευσης
_______________________________
4- Ποια είναι η τρέχουσα θέση εργασίας σας;
________________________________
5- Έχετε ποτέ εργαστεί με μετανάστες/πρόσφυγες;
• Ναι, αυτό τον καιρό εργάζομαι με μετανάστες/πρόσφυγες 
•

•

Ναι, έχω εργαστεί με μετανάστες/πρόσφυγες στο παρελθόν

Όχι 

6- Έχετε εργαστεί με μετανάστες ή/και πρόσφυγες σε εθελοντική βάση;
• Ναι 
• Όχι 
7- Πόσο καιρό εργάζεστε με μετανάστες/πρόσφυγες;
Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες απαντήσεις
• 6 μήνες- 1 έτος 
• 2-5 χρόνια 
• 5-7 χρόνια 
• 7-10 χρόνια 
• 10+ χρόνια 
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8- Εργάζεστε κυρίως με μετανάστες ή πρόσφυγες;
• Μετανάστες 
• Πρόσφυγες 
• Και τα δύο 
9- Ποιες είναι οι κύριες εθνικότητες των μεταναστών/προσφύγων με τους
οποίους εργάζεστε;
• Χώρες της Μέσης Ανατολής 
Προσδιορίστε: _____________
•

Αφρικανικές χώρες 
Προσδιορίστε: ___________

•

Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
Προσδιορίστε: ______

•

Άλλες χώρες 
Προσδιορίστε: _________

10- Παρακαλείστε να κάνετε μια λεπτομερή περιγραφή των υπηρεσιών που
παρέχετε στους μετανάστες/πρόσφυγες με τους οποίους εργάζεστε:

11- Πώς θα περιγράφατε τη δουλειά σας με μετανάστες/πρόσφυγες με τους
οποίους εργάζεστε;
1
Καθόλου

2

3

4

5

Ουδέτερη

ικανοποιητική

6

7
Απόλυτα
ικανοποιητική

Αξιολόγηση

12- Παρακαλείστε να εξηγήσετε την προηγούμενη απάντησή σας:
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13- Γιατί εργάζεστε με μετανάστες/πρόσφυγες;
•

Ικανοποίηση 
Προσδιορίστε:_________________________

•

Για να συντηρήσω τον ευαυτό μου 
Προσδιορίστε:_________________________

•

Αίσθημα προσφοράς στην κοινωνία 
Προσδιορίστε: ___________________

•

Άλλο 
Προσδιορίστε:_________________________

Β. Τρέχον επίπεδο ένταξης μεταναστών/ προσφύγων
1- Πιστεύετε ότι οι μετανάστες/πρόσφυγες είναι καλά ενσωματωμένοι στην
κοινωνία υποδοχής τους;
Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες απαντήσεις
• Ναι 
• Όχι 
• Άλλο: ____

2- Κατά πόσο αισθάνεστε ότι οι μετανάστες/πρόσφυγες είναι ενταγμένοι στην
κοινωνία υποδοχής τους;
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1

2

3

Καθόλου

4

5

6

7

Μέτρια

Απόλυτα

Εκτίμηση

3- Σύμφωνα με τη γνώμη σας, ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που εμποδίζουν την
ένταξη των μεταναστών/προσφύγων στη χώρα υποδοχής τους;
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν
•

Έλλειψη ευαισθητοποίησης των πολιτών της χώρας υποδοχής για τους
μετανάστες/ πρόσφυγες 

•

Έλλειψη παροχής οικονομικών πόρων από την κυβέρνηση 

•

Έλλειψη ενδιαφέροντος των πολιτών της χώρας υποδοχής για τους
μετανάστες/ πρόσφυγες 

•

Οι πολίτες της χώρας υποδοχής φοβούνται «μη χάσουν τον πολιτισμό
τους»

•

Αύξηση ρατσιμού και ξενοφοβίας στη χώρα υποδοχής 

•

Οι μετανάστες/πρόσφυγες δεν είναι πρόθυμοι να ενταχθούν στην χώρα
υποδοχής 

•

Άλλο/α:______________________

Γ. Η σημασία του πολιτισμού για την ένταξη
1- Πιστεύετε ότι ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
ένταξης των μεταναστών/προσφύγων;
•

Ναι 

•

Όχι 

•

Προσδιορίστε: ___________________

2- Κατά τη γνώμη σας ποιες από τις ακόλουθες πτυχές είναι σημαντικές για την
ένταξη των μεταναστών/προσφύγων; (Επιλογή με σειρά προτεραιότητας)
•

Γλώσσα 

•

Θρησκεία 
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Πολιτιστικές δραστηριότητες (π.χ. αθλητισμός, πολιτιστικές

•

εκδηλώσεις, χορός, μουσική κλπ)



Άλλο/α:______________________

•

3- Πόσο πιστεύετε ότι οι μετανάστες/πρόσφυγες με τους οποίους εργάζεστε
κατανοούν τον πολιτισμό/ τις παραδόσεις/ τα ήθη/ τις συμπεριφορές της
κοινωνίας υποδοχής τους;
1

2

3

Καθόλου

4
Μέτρια

5

6

7
Απόλυτα

Κατανόηση

Δ. Αξίες
1- Από την εμπειρία σας, παρακαλούμε να ταξινομήσετε τις αξίες τις οποίες οι
μετανάστες / πρόσφυγες υποστήριζουν λιγότερο σε αυτές που υποστηρίζουν
περισσότερο.
Όλες οι απαντήσεις πρέπει να είναι διαφορετικές και να έχουν κατατάσσονται σε
σειρά. Κάντε διπλό κλικ ή σύρετε και αποθέστε στοιχεία στην αριστερή λίστα για να
τα μετακινήσετε προς τα δεξιά - το στοιχείο υψηλότερης κατάταξης θα πρέπει να
βρίσκεται επάνω δεξιά, μετακινώντας το στο χαμηλότερο στοιχείο κατάταξης.
Οι επιλογές σας

Η κατάταξή σας

Οι άνθρωποι είναι συμπονετικοί
Άτομα που έχουν στενούς φίλους
Άτομα που έχουν πολλούς φίλους
Οι άνθρωποι είναι οικονομικά σταθεροί
Οι άνθρωποι είναι φιλικοί
Άτομα που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα
Άτομα που έχουν ενσυναίσθηση
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2- Παρακαλείστε να κάνετε αναφορά σε αξίες (διαφορετικές από τις
ανωτέρω) που εκτιμούν οι μετανάστες/πρόσφυγες.

3- Πώς θα μπορούσαν οι αξίες της αυξημένης ανοχής να ενισχυθούν / να
γίνουν ορατές στην κοινωνία υποδοχής μέσω του εκπαιδευτικού έργου;

4- Πώς πιστεύετε ότι οι μετανάστες/πρόσφυγες θα μπορούσαν να
ενσωματωθούν καλύτερα και να αισθανθούν ότι ανήκουν στην κοινωνία
υποδοχής;
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν
•

Προώθηση του διαλόγου μεταξύ νεοαφιχθέντων και άλλων μεταναστών για την καλύτερη
κατανόηση της χώρας υποδοχής 

•

Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη αξία της ένταξης και την αξία άλλων πολιτισμών 

•

Αξιοποίηση αποτελεσματικότερων πολιτικών που υποστηρίζουν όχι μόνο την οικονομική
και γλωσσική ένταξη, αλλά και την πολιτισμική ένταξη σε δομικό/οικονομικό επίπεδο 

•

Άλλο/α:_______________________
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5. Παρακαλείστε να προσδιορίσετε επιπλέον τρόπους με τους
οποίους, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσενα βελτιωθεί η ένταξη των
μεταναστών/προσφύγων στη χώρα υποδοχής τους
Αναπτύξτε ελεύθερα την απάντησή σας

Γ. Εργασία με μετανάστες
1- Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η εργασία που κάνετε με τους
μετανάστες/πρόσφυγες συμβάλλει στην ένταξή τους;
1

2

3

Καθόλου

4

5

6

Μέτρια

7
Απόλυτα

2- Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η εργασία με
μετανάστες/πρόσφυγες για να διευκολυνθεί η πολιτισμική τους ένταξη;
Επιλέξτε αυτό/αυτά που ισχύουν
•

Προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό της
χώρας υποδοχής (εκθέσεις, μουσικές συναυλίες, βραδιές φαγητού, λέσχη βιβλίου κλπ) 

•

Διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των μεταναστών και των
προσφύγων στη χώρα 

•

Ενθάρρυνση των ντόπιων να γνωρίσουν τον πολιτισμό της χώρας προέλευσης των
μεταναστών/ προσφύγων 

•

Προαιρετικά μαθήματα για τις γλώσσες των μεταναστών / προσφύγων σε επίσημο
σχολικό περιβάλλον 

•

Αντιστοίχιση εταίρου χώρας υποδοχής σε μετανάστη / πρόσφυγα 
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•

Άλλο/α:_______________________
3- Πολιτιστικές Ικανότητες

Σε ποιο βαθμό

Καθόλου

συμφωνείτε με

Σε μικρό

Σε μέτριο

βαθμό

βαθμό

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

κάθε μία από τις
ακόλουθες
δηλώσεις;
Γνωρίζω την
ετερότητα του
πολιτιστικού
υπόβαθρου των
προσφύγων και
μεταναστών με
τους οποίους
εργάζομαι.
Οι υφιστάμενες
μέθοδοι και
πρακτικές πρέπει
να προσαρμοστούν
ώστε να
ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των
προσφύγων και
των μεταναστών
Πιστεύω ότι οι
μετανάστες και οι
πρόσφυγες είναι
πολιτισμικά
ενταγμένοι στην
κοινωνία υποδοχής
4- Πρακτικές εφαρμογής:
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Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με

Καθόλου Σε μικρό

την ακόλουθη δήλωση;

βαθμό

Σε μέτριο

Σε πολύ

βαθμό

μεγάλο
βαθμό

Θα ήμουν πρόθυμος να
χρησιμοποιήσω νέους τύπους
πρακτικών για να υποστηρίξω
την ένταξη των προσφύγων και
των μεταναστών
5- Παρακαλείστε να προσδιορίσετε πώς κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε να
βελτιωθεί η εργασία με μετανάστες/πρόσφυγες:
Αναπτύξτε ελεύθερα την απάντησή σας

6- Από την αλληλεπίδρασή σας με μετανάστες/πρόσφυγες, ποιες ενέργειες θα
προτείνατε να γίνουν από την τοπική κοινότητα προκειμένου να
διευκολυνθεί η ένταξή τους στην κοινωνία υποδοχής;
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