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Περίληψη
Η παρούσα ηλεκτρονική δημοσίευση συνιστά το αποτέλεσμα 2.2. «Μελέτη για την πολιτισμική
μάθηση και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη» του έργου «Μια νέα
προσέγγιση στην πολιτισμική μάθηση για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και
προσφύγων (NEST) 1». Το έργο NEST έχει διάρκεια 36 μηνών (01 Δεκεμβρίου 2019 – 30
Νοεμβρίου 2022), συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus + (KA3) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και υλοποιείται από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση ANCE (GR), τον εκπαιδευτικό
οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (GR), την οργάνωση L.E.S.S. (IT), την οργάνωση KMGNE (DE) και το
Πανεπιστήμιο UPT (PT). Στόχος του έργου NEST είναι η ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών
και των προσφύγων στους πολιτισμούς υποδοχής, εφαρμόζοντας μια προσέγγιση
προσανατολισμένη στην πολιτισμική μάθηση.
Για το σκοπό αυτό, η μελέτη αυτή παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη των επόμενων
δραστηριοτήτων του έργου NEST. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει: α) στην παροχή γνώσεων στο
εταιρικό σχήμα υλοποίησης του έργου, που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των
αποτελεσμάτων του, β) στη μεταφορά γνώσεων μεταξύ των σχετικών παραγόντων και των
ενδιαφερομένων που εργάζονται στον τομέα της ένταξης και γ) στην παροχή συγκεκριμένων
πληροφοριών και γνώσεων στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ώστε να συμβάλουν στη
διαμόρφωση περισσότερο αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών.
Η εκπόνηση της μελέτης βασίστηκε στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το έργο, η οποία
περιελάμβανε δύο διακριτά αλλά συμπληρωματικά μέρη:
Το πρώτο μέρος αποτελείται από τη μελέτη γραφείου (desk study), η οποία παρείχε μια
επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης των προσφύγων και μεταναστών σε 4 χώρες (Ελλάδα,
Ιταλία, Πορτογαλία, Γερμανία) και πρότεινε ότι η πολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να
προωθήσει τον διαπολιτισμικό διάλογο, να αποτρέψει την ξενοφοβία και τη
ριζοσπαστικοποίηση και ως εκ τούτου, να συμβάλει στην ενεργό συμμετοχή των μεταναστών
και των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής. Επιπλέον, χαρτογράφησε μεθοδικά το
ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό τοπίο και διερεύνησε τις διάφορες πρακτικές και τα διαθέσιμα
εργαλεία για την πολιτισμική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης μιας συλλογής καλών
πρακτικών στις χώρες εταίρους του έργου NEST (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Γερμανία).
Το δεύτερο μέρος αφορά άμεσα μετανάστες/πρόσφυγες και αποτελείται από δυο πρωτογενείς
έρευνες: μια έρευνα που απευθύνεται σε μετανάστες/πρόσφυγες και μια που απευθύνεται σε
επαγγελματίες εκπαίδευσης που εργάζονται με τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο στις χώρες
εταίρους.
Οι ερωτήσεις της έρευνας έχουν συνταχθεί προσεκτικά ώστε να είναι απλές, αλλά παράλληλα
να διευκρινίζουν τις υποκειμενικές εμπειρίες των μεταναστευτικών και προσφυγικών
πληθυσμών σχετικά με την ένταξή τους στις κοινωνίες υποδοχής, με έμφαση στον πολιτισμό
και την πολιτισμική συμμετοχή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιλαμβάνονται οι ίδιοι και
οι εκπαιδευτικοί, με τους οποίους έχουν στενή επαφή και που γνωρίζουν τις εμπειρίες τους
από πρώτο χέρι. Το μέγεθος του δείγματος αποτελούνταν από 370 μετανάστες/πρόσφυγες και
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45 εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Τα δεδομένα
συλλέχθηκαν μέσω διαδικτυακών ερωτηματολογίων και κατ’ ιδίαν συνεντεύξεων, που
πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια πολιτισμικών μεσολαβητών σε όλες τις χώρες εταίρους,
μεταξύ Μαρτίου 2020 και Οκτωβρίου 2021.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας συμπληρώνει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από
τη μελέτη γραφείου για την ένταξη και την πολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και εκείνες από τη
συλλογή των σημερινών καλών πρακτικών. Ακόμα, παρέχει γνώσεις στο εταιρικό σχήμα του
έργου NEST, που αφορούν στην ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου και στην ανάπτυξη
του μαθήματος «Learn & Blend». Τέλος, η έρευνα NEST συμβάλλει στη διάδοση γνώσεων
σχετικά με τα προγράμματα πολιτισμικής μάθησης και ένταξης στην Ευρώπη και παρέχει τη
δυνατότητα σε φορείς, σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στο ευρύτερο κοινό να μάθουν
περισσότερα για τις θετικές και καινοτόμες πρακτικές που απευθύνονται σε πρόσφυγες και
αιτούντες άσυλο.

