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Πεξίιεςε
Ο κεγάινο αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο αιιά ηδηαίηεξα ζηελ
Διιάδα θαη ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ησλ ρσξώλ απηώλ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ
εθαξκνγή ηεο πνιηηηζκηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη εηδηθόηεξα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Δίλαη ζαθέο όηη, νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο
παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηώλ, είλαη
απηνί πνπ απνηεινύλ ηε «γέθπξα» επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ηεο ρώξαο
ππνδνρήο. Σν ΔΑΠ σο θαηλνηόκν ίδξπκα παξνρήο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε
πινπνίεζε έλα πηινηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ
Σ.I.P.S. - “T-learning to Improve Professional Skills” ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο από
άιιεο ρώξεο.
Ζ παξνύζα έξεπλα αθνξνύζε ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο
αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο, σο
πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ
ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε: α) ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ
απέθηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., β) ηηο
δπζθνιίεο πνπ πηζαλόλ λα αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο
κεηαλάζηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζεσξνύλ όηη δελ εθπαηδεύηεθαλ επαξθώο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, θαη γ) ηηο πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ
βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σαπηόρξνλα, γηα ηε ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ
εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ, δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
T.I.P.S., γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξαρσξήζεθε από
ηνλ ίδην, ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ΔΑΠ, ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
T.I.P.S. θαη Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο
Μεζνδνινγίαο (Δ.Δ.Τ.Δ.Μ.), θo Αρηιιέα Κακέα.
Abstract
The HELLENIC OPEN UNIVERSITY, as an innovative distance educational
institution, it has coordinated a program which was named T.I.P.S. “T-learning to
Improve Professional Skills” in order to educate cultural mediators, in collaboration
with institutions from other countries. The purpose of this research was to investigate if
the participants of the program T.I.P.S. believe that their attendance at the program
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helped them, and to what extent, in their daily practice as cultural mediators. According
to their opinions they believe that the program helped them to a large extent and it
seems that they have a positive overview of it. Moreover, for a better understanding of
the program’s implementation, an interview took place with the person in charge of it,
the Assistant Professor at the Hellenic Open University, Mr. Achileas Kameas.
1. Δηζαγσγή
1.1. Μεηαλάζηεπζε θαη πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε
Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη έλα αξραίν θαη παγθόζκην θνηλσληθό θαηλόκελν από ηελ επνρή
ηνπ «Homo Sapiens». Δθαηνκκύξηα άλζξσπνη, κεηαμύ απηώλ πνιιά παηδηά, ήηαλ θαη
είλαη αλαγθαζκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο ιόγσ πνιέκνπ,
αλάγθεο, εμαζιίσζεο, βίαο θαη θαηαζηξνθώλ ηεο θύζεο. Ζ κεηαλάζηεπζε επεξεάδεη
άκεζα ή έκκεζα νινέλα θαη βαζύηεξα βαζηθέο πηπρέο ηνπ ζύγρξνλνπ θνηλσληθνύ,
νηθνλνκηθνύ θαη πνιηηηθνύ γίγλεζζαη θαη απαηηεί θπζηθά πνηθίιεο κνξθέο θνηλσληθήο
παξέκβαζεο (Υαηδή, 2004). Λέγνληαο κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη ε κόληκε ή πξνζσξηλή
κεηαβνιή ηνπ ηόπνπ εγθαηάζηαζεο ελόο αηόκνπ ή ελόο θνηλσληθνύ ζπλόινπ, ζεσξείηαη
δε σο κηα δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ κεραληθή αλαλέσζε θαη θζνξά ελόο
πιεζπζκνύ (Σζανύζε, 1999).
Ζ πνιππνιηηηζκηθόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ, σο απνηέιεζκα ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκώλ, έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα
πξαγκαηηθόηεηα θαη λέεο πξνθιήζεηο. Ζ ζύγρξνλε Δπξώπε απνηειεί αλακθηζβήηεηα
έλα παξάδεηγκα πνιπεζληθήο θαη πνιππνιηηηζκηθήο ζπλύπαξμεο, θνηλσληθνύ θαη
πνιηηηζηηθνύ πινπξαιηζκνύ. Απνηειεί ηε ζπλύπαξμε αλζξώπσλ, κε δηαθνξεηηθή
ζξεζθεία, ζπκπεξηθνξά, λννηξνπία, κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο, αληηιήςεηο θαη ήζε.
Γηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί πνπ θαινύληαη λα ζπκπνξεπηνύλ αιιά λα κελ αιινησζνύλ
(Αλδξνύζνπ θαη αι. 2001).
ην ηνπίν απηό θαινύληαη ηα θξάηε, κέιε λα αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο όπσο: ν
αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ πνπ νινέλα θαη απμάλεη ζηελ Δπξώπε. Ζ ελζσκάησζε ηνπο
έρεη θαηαζηεί έλα βαζηθό δήηεκα γηα ηηο Δπξσπατθέο ρώξεο, εηδηθόηεξα γηα ηηο ρώξεο
ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, ιόγσ ηεο έθηαζεο ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο κεγάιεο
ξνήο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξεπκάησλ. Σα βαιθαληθά θξάηε ζεσξνύληαη σο επί ην
πιείζηνλ ρώξεο απνζηνιήο ησλ κεηαλαζηώλ. ηε ζύγρξνλε θνηλσλία όκσο, έρνπλ γίλεη
δέθηεο δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ κεηαλαζηώλ, από ρώξεο ηεο Αζίαο θαη ησλ πξώελ
θνπκκνπληζηηθώλ θξαηώλ. Όπσο δηαηππώζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, δύν
δηαδηθαζίεο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ κεηαλαζηώλ. Ζ εμάιεηςε
ησλ αληζνηήησλ θαη ε απόθηεζε ηθαλνηήησλ (Αλδξνύζνπ θαη αι., 2001∙ Μαπξνκάηεο
θαη Σζηηζειίθεο, 2004). ηελ θαηεύζπλζε απηή, ην ΔΑΠ κέζσ ηεο ΑεμΑΔ, έδσζε ηε
δπλαηόηεηα ηεο παξνρήο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ζε ελδηαθεξόκελνπο γηα λα
επηκνξθσζνύλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηζκηθήο δηακεζνιάβεζεο, ώζηε νη πνιηηηζκηθνί
δηακεζνιαβεηέο λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ. Οη
Πνιηηηζκηθνί Γηακεζνιαβεηέο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο
ζπλνρήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο. Γηα λα είλαη
όκσο ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ ζην ξόιν ηνπο, πξέπεη λα αλαπηύμνπλ ηελ αληίιεςή
ηνπο γηα ηηο ζπκπεξηιακβαλόκελεο θνπιηνύξεο θαη επηπιένλ λα κάζνπλ λα
ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, από ηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ έσο ηελ
εθαξκνγή ησλ ζπλεξγαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη ησλ ηερληθώλ ελδπλάκσζεο (Halba,
2009, 2008).
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1.2. Τν πξόγξακκα T.I.P.S.
Σν Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο (Δ.Δ.Τ.Δ.Μ.)
ηνπ ΔΑΠ αληηιακβαλόκελν ηελ αλαγθαηόηεηα γηα γξήγνξε θαη πιήξε θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή ελζσκάησζε αιιά θαη ζπκκεηνρή ζηηο επξύηεξεο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο
ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ην πηινηηθό πξόγξακκα T.I.P.S.
ζπκκεηέρνληαο ζηε θνηλνπξαμία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ρώξεο ηεο θνηλνπξαμίαο
επηιέρηεθαλ ζύκθσλα κε ηα εδαθηθά θξηηήξηα, θάζε έλα πνπ αληηπξνζσπεύεη θαη πνπ
απεηθνλίδεη ηα δηαθνξεηηθά κεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο νινθιήξσζεο
ζηελ Δπξώπε. Οη κεζνγεηαθνί ζπλεξγάηεο, Ηηαιία, Διιάδα θαη Γαιιία,
αληηπξνζσπεύνπλ ηηο ρώξεο όπνπ νη απνδεκεηηθέο ξνέο είλαη ζπρλέο θαη ηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο παξάλνκεο θαη πξνέξρνληαη από ηελ Αθξηθή. Ο απζηξηαθόο
ζπλεξγάηεο εμεγεί κηα ρώξα όπνπ ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηώλ είλαη εληειώο
ελζσκαησκέλε ζην εξγαηηθό δπλακηθό. Δλώ, ν πνισληθόο ζπλεξγάηεο, έλα λέν θξάηνο
κέινο ηεο ΔΔ, επεμεγεί κηα ρώξα, ε νπνία αληηκεησπίδεη απηήλ ηελ πεξίνδν ηηο
πξνθιήζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνπο αλαδεηνύληεο άζπιν θαη
ηνπο πξόζθπγεο. Σν έξγν είρε ρξεκαηνδνηεζεί από ηελ επξσπατθή θνηλόηεηα ζηα
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε, ππνπξόγξακκα LEONARDO DA
VINCΗ (Lifelong Learning Programe) θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην
πξόγξακκα ήηαλ δσξεάλ, θαηά ηελ πηινηηθή ηνπ θάζε (Halba, 2008). Σν πηινηηθό
επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ηνπ T.I.P.S., μεθίλεζε επίζεκα ζηηο 9 Μαξηίνπ 2009, κε ηελ
παξάδνζε ηεο πξώηεο ελόηεηαο «εηζαγσγή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ T.I.P.S.»
θαη έιεμε ηελ Πέκπηε 20 Απγνύζηνπ.
Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ πινπνηήζεθε κέζσ
ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ, γηαηί είλαη ην κνλαδηθό εμ Απνζηάζεσο
Παλεπηζηήκην ζηελ Διιάδα θαη είλαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Αλνηθηώλ
Παλεπηζηεκίσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή
ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ηεο ΑεμΑΔ (ςεθηαθή πιαηθόξκα, εηθνληθέο ηάμεηο) θαη ηε
δπλαηόηεηα λα εθαξκόζεη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσλίαο, όπσο ην
APT-V, ηε ρξήζε θηλεηώλ ζπζθεπώλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ απνηεινύλ ηζρπξέο
θαηλνηνκίεο ηνπ έξγνπ θαη ζρεηηθά άγλσζηα κέζα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Σν
πξόγξακκα απεπζύλζεθε ζε όζνπο επηζπκνύζαλ λα εθπαηδεπηνύλ θαη λα βειηηώζνπλ
ηηο δεμηόηεηεο ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη δηέζεηαλ κηθξή ηνπιάρηζηνλ
εκπεηξία ζηελ πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε. Απαξαίηεην ήηαλ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα
πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν κέζα από θηλεηό ηειέθσλν, θαζώο θαη πξόζβαζε από
θνξεηό ή πξνζσπηθό ππνινγηζηή, ελώ έπξεπε λα γλσξίδνπλ πνιύ θαιά ηελ αγγιηθή
γιώζζα. ηελ Διιάδα έδεημαλ ελδηαθέξνλ πεξηζζόηεξα από πελήληα άηνκα θαη
ππέβαιαλ ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηώκαηα θαη ηηο θόξκεο πξνεγγξαθήο. Αμηνζεκείσην
είλαη όηη ππεβιήζεζαλ αηηήζεηο θαη από όιε ηε ρώξα θαζώο θαη από άιιεο, όπσο
Γεξκαλία, Ηηαιία, Φηιαλδία. Με ηε δηαδηθαζία επηινγήο, επηιέρηεθαλ 25
εθπαηδεπόκελνη. Γηα ηελ θαιύηεξε ππνζηήξημε ηνπο, δεκηνπξγήζεθαλ ηξία θέληξα ηνπ
T.I.P.S, Πάηξα, Αζήλα, Ρέζπκλν. Κάζε θέληξν είρε εμνπιηζζεί κε έλα ππνινγηζηή κε
πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη κηα IPTV, κπνξνύζε δε λα θηινμελήζεη έσο 10
εθπαηδεπόκελνπο. ύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ
ειιεληθή ηάμε ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ: Δξγαδόκελνη επαγγεικαηίεο 19.
Αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξεηηθή εζληθόηεηα από ηε ρώξα πνπ δνπλ ήηαλ: 21, Έιιελεο, 1,
Αιβαλόο, 1, Ρνπκάλνο θαη 2, Ληβαλέδνη. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ην ελδηαθέξνλ
ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ έληνλν, αθνύ απηνί πνπ παξέκεηλαλ σο 30 Ηνπλίνπ ζηελ
ειιεληθή ηάμε ήηαλ 22 άηνκα.
Έρεη ινηπόλ εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα πνπ κειεηάεη
γεληθόηεξα ην δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ (Triantafyllidou & Gropas, 2007; Ληαλόο,
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2003; Ναμάθεο θαη Υιέηζνο, 2001; ηηαξόπνπινο, 2004), δηνξγαλώλεη θαη πινπνηεί
πξνγξάκκαηα γηα ηελ έληαμε ηνπο (Μπηγηιάθε, 2009; Βεξγίδεο θαη Καξαιήο, 1999;
Γεκεηξόπνπινο, 1998) λα θαηαγξαθνύλ θαη λα αλαιπζνύλ νη απόςεηο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ζαθέο όηη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηαγξαθήο
ζα ζηεξίμνπλ παξόκνηεο πξνζπάζεηεο ζπγθξόηεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Μπαγάθεο, 2001; Βατθνύζε θαη αι., 1999), πνπ ζα
ιεηηνπξγνύλ σο δηακεζνιαβεηέο κεηαμύ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ζηηο
ρώξεο ππνδνρήο.
Δλ θαηαθιείδη, ζην άξζξν απηό γίλεηαη κηα θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ
ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο,
δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ
ελαζρόιεζε ηνπο, σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε
θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε: α) ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο
θαη ηθαλόηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
T.I.P.S., β) ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλόλ λα αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε
ηνπο κεηαλάζηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζεσξνύλ όηη δελ εθπαηδεύηεθαλ επαξθώο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S, θαη γ) ηηο πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ
βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σαπηόρξνλα, γηα ηε ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ
εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ, δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
T.I.P.S., γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξαρσξήζεθε από
ηνλ ίδην, ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ΔΑΠ, ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
T.I.P.S. θαη Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο
Μεζνδνινγίαο (Δ.Δ.Τ.Δ.Μ.), θo Αρηιιέα Κακέα.
2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
2.1. Σθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο
αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο, σο
πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. Δπηδηώθνληαο ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ ζηόρσλ
ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
1. Καηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο κεηά ην πέξαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζε πνην βαζκό ζεσξνύλ νη επηκνξθνύκελνη όηη :
1.1. Οη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην
κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα όζνλ αθνξά ηζηνξηθά, δεκνγξαθηθά θαη λνκνζεηηθά ζηνηρεία
θαζώο θαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηωλ κεηαλαζηώλ είλαη επαξθείο;
1.2. Οη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ θαιιηέξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ηνπο βνήζεζαλ ζηελ άζθεζε ηνπ ξόινπ ηνπο ωο Πνιηηηζκηθνί
Δηακεζνιαβεηέο;
1.3. Χξεζηκνπνίεζαλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο ηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο
επηθνηλωλίαο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάηωλ πνπ αληηκεηώπηζαλ;
2. Από ηελ κεηέπεηηα εκπεηξία ηνπο θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο
κεηαλάζηεο :
2.1. Θεωξνύλ νη επηκνξθνύκελνη θαη ζε πνην βαζκό όηη ήξζαλ ζε επαθή κε
δεηήκαηα θαη αληηκεηώπηζαλ πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία δελ είραλ πξνεηνηκαζηεί επαξθώο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S.;
2.2. Πνηεο είλαη νη πηζαλέο πξνηάζεηο ηωλ επηκνξθνύκελωλ γηα βειηίωζε
αληίζηνηρωλ επηκνξθωηηθώλ πξνγξακκάηωλ;
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3. Πνηνο είλαη ν θνηλσληθόο ξόινο ηνπ ΔΑΠ θαη ηεο ΑεμΑΔ απέλαληη ζηελ
θνηλσληθή νκάδα ησλ κεηαλαζηώλ κέζσ ηεο επηκόξθσζεο ησλ πνιηηηζκηθώλ
δηακεζνιαβεηώλ;
2.2. Σρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
Μηα επηζηεκνληθή κέζνδνο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνζαθήληζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, είλαη ε έξεπλα επηζθόπεζεο. ύκθσλα κε ηνπο Cohen θαη
Manion, (1994) ζηηο επηζθνπήζεηο ζπιιέγνληαη δεδνκέλα απνζθνπώληαο λα
πεξηγξαθεί ε θύζε ησλ ππαξρνπζώλ ζπλζεθώλ ή λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ζρέζεηο πνπ
ελππάξρνπλ αλάκεζα ζηα γεγνλόηα. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ηνλ Οθηώβξην έσο θαη
Γεθέκβξην ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2010-11 θαη γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ
επηιέρηεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε. Ζ πνζνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο παξάγεη
αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο
(Παξαζθεπόπνπινο, 1993β∙ Ρνύζνο & Σζανύζεο, 2002) θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη
πινύζηα δεδνκέλα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κε δπλαηόηεηα γελίθεπζεο ζε κεγάιν
δείγκα αλζξώπσλ (Bird θ. ζπλ., 1999). Θεσξείηαη ινηπόλ ε πνζνηηθή κέζνδνο,
θαηάιιειε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηρεηξνύκελεο έξεπλαο, δηόηη εμππεξεηεί ην ζθνπό
θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ δηεξεπλώληαη θαη επηπιένλ γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο.
Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηέζζεξεηο θάζεηο. ηελ πξώηε θάζε,
πξαγκαηνπνηήζεθε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε ζπκκεηέρνληα ηνπ πξνγξάκκαηνο
T.I.P.S., κε ζηόρν ηελ ηειηθή ζπγθξόηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ δεύηεξε θάζε,
ηα εξσηεκαηνιόγηα επηδόζεθαλ ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S,
ώζηε λα γίλεη ε παξαιαβή ηνπο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα. Αθνινύζεζε
εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απηή ηε θνξά κε ηνλ ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο, ζηελ ηέηαξηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ησλ
απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
2.3. Ο πιεζπζκόο θαη ην Γείγκα ηεο έξεπλαο
Δηδηθόηεξα, ζηελ έξεπλα απηή θαηαγξάθνληαη νη απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ
επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ελαζρόιεζε σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. ην πιαίζην
απηό, ζπιιέρζεθαλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. αιιά θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηεο παξερόκελεο επηκόξθσζεο. Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα T.I.P.S.,
όπσο πξναλαθέξζεθε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πέληε ρώξεο: Απζηξία, Γαιιία, Ηηαιία,
Πνισλία θαη Διιάδα. πλνιηθά νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ εθαηό. Ζ έξεπλα όκσο απηή
κειέηεζε ηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο ηάμεο. Δπνκέλσο, ν πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο
ήηαλ 22 εθπαηδεπόκελνη, ζήκεξα επαγγεικαηίεο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. Ο
πιεζπζκόο απηόο επηιέρζεθε θαζώο ζπκκεηείρε ζην ελ ιόγσ πξόγξακκα.
Τπνγξακκίδεηαη, όηη ηα 22 ππνθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ελεξγά κέρξη ην πέξαο
απηνύ. Πξέπεη επίζεο λα ηνληζζεί όηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο αθνξνύλ ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο ηεο ειιεληθήο ηάμεο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απηήο απνηειείηαη από
όζνπο εθπαηδεπόκελνπο δέρζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην θαη ην
απέζηεηιαλ κέρξη ηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2010. πλνιηθά επεζηξάθεζαλ 12
εξσηεκαηνιόγηα, δειαδή ην δείγκα απνηειεί ην 54,5% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ.
ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ελόο εθ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο,
πξνζδηνξίζηεθαλ όιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ επηηειεί ν πνιηηηζκηθόο
δηακεζνιαβεηήο ζηελ πξάμε, όηαλ έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε κεηαλάζηεο, αιιά θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά, όπσο θαη ν ηξόπνο πνπ ηα αληηκεησπίδεη. Ζ ζπλάληεζε απηή
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βνήζεζε λα νξηνζεηεζνύλ νη άμνλεο δηεξεύλεζεο θαη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ηειηθέο
εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Έηζη, ζπληάρζεθε ην εξσηεκαηνιόγην βάζεη ησλ γεληθώλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηελ
ζύληαμε θαη ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα (Javeau, 2000). Δίλαη
δειαδή, γξακκέλν θαηά ηξόπν ζαθή θαη ιηηό, ελώ έγηλε πξνζπάζεηα ώζηε λα
απνθεύγνληαη εηδηθνί όξνη θαη δηθνξνύκελεο θξάζεηο. Γηα ηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ
ηνπ θάζε ζεκαηηθνύ άμνλα ειήθζεζαλ ππόςε: α) ε θαηαιιειόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο εξώηεζεο όζνλ αθνξά ην ζθνπό θαη ηνπο εηδηθνύο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο, β) ε
θαηαιιειόηεηα ηεο ιεθηηθήο δηαηύπσζεο, γ) ε θαηαιιειόηεηα ηεο κνξθήο ηεο
απάληεζεο ηεο εξώηεζεο θαη δ) ε θαηαιιειόηεηα ηεο ζεηξάο ηεο εξώηεζεο (πρ. γεληθή
- εηδηθή). Δπίζεο, πξνηηκήζεθε ην β΄ πιεζπληηθό πξόζσπν, έηζη ώζηε, λα κελ
ζεσξεζνύλ νη απεπζπλόκελεο εξσηήζεηο αλαθξηηηθνύ ηύπνπ, αιιά δηεξεπλεηηθνύ, πνπ
επηδεηνύλ αηνκηθέο απαληήζεηο από ηνπο εξσηώκελνπο κέζα ζε έλα επξύηεξν πιαίζην
γελίθεπζεο θαη εμαγσγήο ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ.
Σν εξσηεκαηνιόγην απηό, πεξηειάκβαλε 46 εξσηήζεηο «θιεηζηνύ», «αλνηθηνύ» θαη
«εκη-αλνηθηνύ» ηύπνπ. Πξόθεηηαη γηα εξσηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα θσδηθνπνηεζνύλ θαη
λα πξνθύςνπλ έηζη δεδνκέλα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δέρηεθαλ, επεμεξγαζία κε ηε
ρξήζε εηδηθώλ ζηαηηζηηθώλ εξγαιείσλ. ηηο «θιεηζηνύ» ηύπνπ εξσηήζεηο, δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηώλ θαη νη απαληήζεηο θαζνξίδνληαη εθ ησλ
πξνηέξσλ, έηζη νη εξσηώκελνη θαινύληαη λα επηιέμνπλ κεηαμύ απηώλ. Δπνκέλσο, νη
εξσηήζεηο απηέο ζπκπιεξώλνληαη εύθνια, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη
πεξηνξίδνπλ ηνπο εξσηώκελνπο ζην ζέκα. Οη εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ είλαη
δνκεκέλεο θαη δηαηππσκέλεο, βάζεη ηεο πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert: θαζόινπ, ιίγν,
αξθεηά, πνιύ, πάξα πνιύ (Javeau, 2000∙ Παξαζθεπόπνπινο, 1993β). ηηο αλνηθηέο
ηύπνπ εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην, δελ πξνβιέπεηαη
απάληεζε θαη νη εξσηώκελνη έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα εθθξάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο,
ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, νξγαλώλνληαο ηελ απάληεζε ηνπο όπσο
εθείλνη ηελ ελλννύλ, ηόζν από άπνςε κνξθήο όζν θαη πεξηερνκέλνπ. Με ηηο αλνηθηνύ
ηύπνπ εξσηήζεηο είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε αθόκα θαη ησλ πην ιεπηώλ ζεκάησλ, ε
θαιύηεξε θαηαλόεζε γλσκώλ, ζηάζεσλ, θηλήηξσλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηεο ζεκαζίαο
πνπ απνδίδνπλ ζηηο δηάθνξεο όςεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο.
2.4 Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε έμη
επηκέξνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο:
ηνλ πξώην άμνλα «Καηαλόεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ δεηήκαηνο θαη ηωλ αλαγθώλ ηωλ
κεηαλαζηώλ» πεξηιακβάλνληαη πέληε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (εξσηήζεηο 1.1, 1.2,
1.3, 2, 3). Με ηηο εξσηήζεηο απηέο δηεξεπλάηαη αλ νη εθπαηδεπόκελνη κε ηελ εκπεηξία
πνπ απέθηεζαλ σο πνιηηηζκηθνί κεζνιαβεηέο κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο
T.I.P.S., ζεσξνύλ όηη νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ από ην πξόγξακκα είλαη επαξθείο θαη
ζε πνην βαζκό.
ην δεύηεξν άμνλα «Δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ηωλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ»
πεξηιακβάλνληαη δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (εξσηήζεηο 4 έσο 17) από
ηηο νπνίεο ε ηειεπηαία ρσξίδεηαη ζε επηά ππν-εξσηήζεηο (17.1 έσο 17.7). Με ηηο
εξσηήζεηο απηέο δηεξεπλάηαη θαηά πόζν νη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ εκπεηξία πνπ
απέθηεζαλ σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S.,
ζεσξνύλ όηη νη δεμηόηεηεο θαη νη ηθαλόηεηεο πνπ θαιιηέξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη επαξθείο θαη ζε πνην βαζκό. Οη πξώηεο πέληε εξσηήζεηο (από 4
έσο 9) αθνξνύλ γεληθόηεξεο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνιηηηζκηθνί
δηακεζνιαβεηέο όπσο ελζπλαίζζεζε, νξγάλσζε, αληίιεςε ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν
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ξόινο ηνπο, θ.αι. θαη νη ππόινηπεο (10 έσο 17) αθνξνύλ εηδηθόηεξεο θαη πην πξαθηηθέο
ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ώζηε λα δηεθπεξαηώλνπλ ηθαλνπνηεηηθά δεηήκαηα πνπ
αθνξνύλ ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο. Ζ ηειεπηαία εξώηεζε ηνπ άμνλα
(εξώηεζε 17), αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηηο ηερληθέο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ (conflict
resolution techniques), νη δεμηόηεηεο απηέο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηνπο
πνιηηηζκηθνύο δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη κεζνιαβνύλ αθόκε θαη ζε ζπγθξνπζηαθέο
θαηαζηάζεηο.
ηνλ ηξίην άμνλα «Δίθηπν πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ θαη αμηνπνίεζε ηωλ ΤΠΕ»
πεξηιακβάλνληαη πέληε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (από 18 έσο 20). Με ηηο εξσηήζεηο
απηέο νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ σο
πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο (Ηληεξλεη,
θηλεηό ηειέθσλν, ηειεόξαζε) πνπ γλώξηζαλ αιιά θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ζην
πξόγξακκα, εάλ ηνπο βνήζεζαλ ζηελ κεηέπεηηα ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο
θαη ζε πνην βαζκό.
ηνλ ηέηαξην άμνλα «Δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη πνιηηηζκηθνί
δηακεζνιαβεηέο» πεξηιακβάλνληαη έμη εξσηήζεηο (21 θαη 22.1), δηεξεπλώληαη νη
δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλόλ αληηκεηώπηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ
ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο. Ζ πξώηε εξώηεζε (εξώηεζε 21) είλαη θιεηζηνύ
ηύπνπ εξώηεζε κε ππνεξσηήκαηα (21.1 έσο 21.4) πνπ αθνξνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
ληώζνπλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο, ηα νπνία κπνξεί
λα είλαη ζεηηθά (επραξίζηεζε, απηνπεπνίζεζε) ή αξλεηηθά (άγρνο, αίζζεκα
απνκόλσζεο). Ζ επόκελε αλνηθηνύ ηύπνπ εξώηεζε (εξώηεζε 22) δεηά από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα αλαθέξνπλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεηώπηζαλ, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί κία νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ δπζθνιηώλ πνπ νη
πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο αληηκεησπίδνπλ.
ην πέκπην άμνλα «Πξνηάζεηο ηωλ επηκνξθνύκελωλ γηα βειηίωζε αληίζηνηρωλ
πξνγξακκάηωλ» πεξηιακβάλνληαη δώδεθα εξσηήζεηο (από 23 έσο 29). Γηεξεπλώληαη νη
βειηηώζεηο πνπ ζεσξνύλ νη ζπκκεηέρνληεο όηη πξέπεη λα γίλνπλ ζην T.I.P.S. Τπάξρνπλ
δύν εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (ε εξώηεζε 23 θαη ε εξώηεζε 26 κε ηέζζεξα
ππνεξσηήκαηα 26.1 έσο 26.4), όπνπ δεηείηαη από ηνπο ίδηνπο λα απαληήζνπλ γηα
πηζαλέο βειηηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο
αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, ππάξρνπλ πέληε εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ
(εξσηήζεηο 24.1, 25.1, 27, 28 θαη 29) όπνπ ηνπο δεηείηαη λα απαληήζνπλ γηα πηζαλέο
βειηηώζεηο πνπ αθνξνύλ πξαθηηθή εμάζθεζε, ην phrasebook (δει ην βηβιίν
κεηαθξαζκέλσλ θξάζεσλ) θαη άιιεο πηζαλέο πξνηάζεηο.
ηνλ έθην άμνλα «Χαξαθηεξηζηηθά ηωλ επηκνξθνύκελωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S»
πεξηιακβάλνληαη 24 εξσηήζεηο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (από 30 έσο 43). ύκθσλα κε
ηνλ Bell (2001), νη πξνζσπηθέο εξσηήζεηο θαιύηεξα λα κέλνπλ γηα ην ηέινο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ γηα λα κελ επεξεαζηνύλ νη εξσηώκελνη αξλεηηθά θαζώο νη
εξσηήζεηο αθνξνύλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (Παξαζθεπόπνπινο,1993β) θαη
επηπιένλ είλαη εξσηήζεηο «ξνπηίλαο», νη νπνίεο απαληώληαη εύθνια, δελ θνπξάδνπλ
γηαηί δελ απαηηνύλ ζθέςε, θξίζε ή πνιύ ρξόλν.
Απνηειέζκαηα – Σπδήηεζε
Ζ έξεπλα απηή αθνξνύζε ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., ζρεηηθά κε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο
αιιά θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο σο
πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ
ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε: α) ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ
απέθηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., β) ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλόλ
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λα αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη γηα ηηο νπνίεο
ζεσξνύλ όηη δελ εθπαηδεύηεθαλ επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S,
θαη γ) ηηο πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σαπηόρξνλα, γηα ηε ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ,
δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S., γηα ηα
παξαπάλσ δεηήκαηα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξαρσξήζεθε από ηνλ ίδην,
Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ΔΑΠ, ππεύζπλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη
Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο
Μεζνδνινγίαο, θν Αρηιιέα Κακέα.
Όζνλ αθνξά ηελ ζηάζε ηωλ ζπκκεηερόληωλ δηαπηζηώζεθε όηη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζην πξόγξακκα T.I.P.S. αθνύ όινη νη εθπαηδεπόκελνη ζα πξόηεηλαλ ζε
θάπνηνλ λα παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρν πξόγξακκα θαη θαλέλαο δελ δηαηύπσζε θάπνην
ιόγν πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ παξόηξπλζε από κέξνπο ηνπο κε ζπκκεηνρήο ζην
πξόγξακκα, πξνο άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο. Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη ην πξόγξακκα
θάιπςε ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ απόθηεζε λέσλ
επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ
πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Ζ ζεηηθή ζηάζε ηνπο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα
επηβεβαηώλεηαη θαη από ηε ζπλέληεπμε ηνπ θνπ Αρηιιέα Κακέα, αθνύ όπσο αλαθέξεη:
«…Γεληθά ηα ζρόιηα πνπ πήξακε, θάλακε κηα ηειηθή εκεξίδα όπσο μέξεηε, θαη κηα
ηειηθή ζπλάληεζε εδώ ζηε ρώξα, ηα ζρόιηα πνπ πήξακε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο
ήηαλ ζεηηθά, καο είπαλ όηη έγηλαλ θαιύηεξνη ζηε δνπιεηά ηνπο κεηά ην έξγν…».
Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ δεηήκαηνο θαη ησλ αλαγθώλ ησλ κεηαλαζηώλ,
παξαηεξνύληαη ηα εμήο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ από
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα T.I.P.S., γηα ζέκαηα κεηαλαζηεπηηθήο λνκνζεζίαο,
ηνπο βνήζεζαλ πεξηζζόηεξν από όηη νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ γηα ηζηνξηθά θαη
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ωζηόζν ζεσξνύλ όηη ην πξόγξακκα δελ
ηνπο βνήζεζε αξθεηά όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ησλ κεηαλαζηώλ
αθνύ δελ ηνπο παξόηξπλε λα ζθεθηνύλ πάλσ ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.
Γηα ηηο γεληθόηεξεο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη
πνπ θαιιηέξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξαηεξνύληαη ηα εμήο: Οη
ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ηνπο βνήζεζε πνιύ ζηελ πξάμε ε δεμηόηεηα ηεο
πξνζεθηηθήο αθξόαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ. Οη δεμηόηεηεο πνπ
αθνξνύλ ηελ αληίιεςε ησλ νξίσλ ηνπ ξόινπ ηνπο σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη
ηεο νξγάλσζεο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ηνπο βνήζεζαλ αξθεηά θαη θάπσο
ιηγόηεξν νη δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ηελ απόθηεζε
«ελζπλαίζζεζεο» ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ.
Γηα ηηο εηδηθόηεξεο θαη πην πξαθηηθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνιηηηζκηθνί
δηακεζνιαβεηέο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζην ξόιν ηνπο, ηηο νπνίεο
θαιιηέξγεζαλ νη εθπαηδεπόκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηαθάλεθαλ ηα
εμήο. Οη ίδηνη ζεσξνύλ όηη βνεζήζεθαλ αξθεηά από ην πξόγξακκα, ζε ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ κεηαλαζηώλ από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, ηελ
πιεξνθόξεζε ηνπο γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, ηελ ελζάξξπλζε ηνπο
ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πηζαλέο δηαθξίζεηο ελαληίνλ ηνπο. Δπίζεο βνεζήζεθαλ
αξθεηά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πγεηνλνκηθήο ηνπο πεξίζαιςεο θαζώο θαη ζε
ζέκαηα επίιπζεο ελδννηθνγελεηαθώλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ. Φαίλεηαη όκσο
όηη βνεζήζεθαλ ιηγόηεξν από ην πξόγξακκα, ζην λα κπνξνύλ λα εληζρύνπλ ηελ
απηνεθηίκεζε ησλ κεηαλαζηώλ, λα ηνπο ζπκβνπιεύνπλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
απνθαηάζηαζε θαη γηα ηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Από ηηο
ηερληθέο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ, ζεσξνύλ όηη πεξηζζόηεξν αμηνπνίεζαλ ηε ζπκκεηνρή
ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ ελζσκάησζε δηαθόξσλ αιιαγώλ θαη ηελ αληαιιαγή
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εηθόλαο. Ληγόηεξν αμηνπνίεζαλ ηηο ηερληθέο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο βαζηζκέλε ζε
θαλόλεο, ηελ αληη-ηερληθή αληίδξαζεο, ηελ ηερληθή ηνπ θνηλνύ ζηόρνπ θαη ηέινο ηελ
ηερληθή ηεο ζπκβνιηθήο αιιαγήο ξόινπ.
ην ζεκείν απηό λα ηνληζζεί όηη ην πξόγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη ηειηθώο
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ, βαζίζηεθε
ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ΑεμΑΔ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αξρέο
κάζεζεο ησλ ελειίθσλ. Σν έξγν ρξεζηκνπνίεζε λέεο ηερλνινγίεο, ηηο ηξεηο
ηερλνινγηθέο πιαηθόξκεο: e-learning platform, TV platform θαη mobile platform. Σα
πεξηερόκελα ησλ καζεκάησλ ήηαλ πξνζβάζηκα κέζσ ησλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη
θαζεκία από ηηο πιαηθόξκεο, ελώ γηα θάζε πιαηθόξκα, αλαπηύρζεθε εμεηδηθεπκέλν
εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν. Ζ ππνζηήξημε ηεο ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο θηλεηώλ
ζπζθεπώλ θαη δηαδηθηύνπ ζα έπξεπε λα εληζρύεη ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ( Αβνύξεο &
Κόκεο, 2003)
θαη επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο εηθνληθήο
καζεζηαθήο θνηλόηεηαο, θαζώο ηνπο έδηλε ηε δπλαηόηεηα εηζόδνπ ζηε Γηθηπαθή Πύιε
θαη ρξήζεο ππεξεζηώλ forum θαη blog (Καβαζαηδόπνπινο, 2001). Ζ Γηθηπαθή Πύιε
επέηξεπε ηελ πξόζβαζε ζην T.I.P.S. mobile phrasebook, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηηο πην
ζεκαληηθέο θξάζεηο θαη εθθξάζεηο κεηαθξαζκέλεο ζε πεξηζζόηεξεο από κηα μέλεο
γιώζζεο, θαη ζην T.I.P.S. e-book, ην νπνίν παξείρε πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο
πνιηηηζκηθέο ή ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο, έζηκα, ζπλήζεηεο θιπ. Δπνκέλσο νη
νπνηεζδήπνηε αηηίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ή όρη ησλ ζπκκεηερόλησλ από ην πξόγξακκα
ζα πξέπεη επίζεο λα αλαδεηεζνύλ θαη αίηηα ζηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε.
πγθεθξηκέλα γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα
παξαηεξνύκε όηη: Οη ίδηνη ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο σο πνιηηηζκηθνί
δηακεζνιαβεηέο ζε κεγάιν βαζκό ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο, σζηόζν δελ ηα
ρξεζηκνπνίεζαλ πνιύ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο πνιηηηζκηθνύο
δηακεζνιαβεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιεο ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ
ζην πξόγξακκα. Δπνκέλσο, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή
πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο) θαίλεηαη όηη παξνπζίαζε δπζθνιίεο. Σα ελ ιόγσ εξγαιεία
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο σο πεγέο πιεξνθόξεζεο ή επηθνηλσλίαο κε θνξείο ή κε ηνπο
κεηαλάζηεο θαη όρη κε άιινπο πνιηηηζκηθνύο δηακεζνιαβεηέο. Όζνλ αθνξά ην
απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο, νη κηζνί εξσηώκελνη ζεσξνύλ όηη
ε ρξήζε απηώλ ζπλέβαιε από θαζόινπ έσο ιίγν ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεηώπηζαλ σο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. Γηα παξάδεηγκα όπσο δηαπηζηώζεθε,
ην phrasebook (δει ην βηβιίν κεηαθξαζκέλσλ θξάζεσλ) δελ βνήζεζε ηδηαίηεξα ζηελ
πξάμε αθνύ νη κηζνί ζπκκεηέρνληεο ην ρξεζηκνπνίεζαλ από θαζόινπ έσο ιίγν.
Φαίλεηαη επνκέλσο όηη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο δελ ζπλέβαιε ζε ηθαλνπνηεηηθό
βαζκό ζηελ επειημία ηεο κάζεζεο θαη επνκέλσο ζηνλ ζπλδπαζκό ηεο εθπαίδεπζεο
ζηελ πξάμε κε ηελ εθκάζεζε επί ησ έξγσ (Halba, 2009).
Σηο δηαπηζηώζεηο απηέο θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη θαη ν ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θνο Αρηιιέαο Κακέαο ζηε ζπλέληεπμε ηνπ αλαθέξεη: «…Όκσο
απηέο νη ίδηεο ηερλνινγίεο ήηαλ απηέο πνπ δεκηνύξγεζαλ θαη πξνβιήκαηα ζην έξγν
θαζόηη γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ησλ θηλεηώλ ηξίηεο γεληάο ηόηε ήηαλ αθξηβή, άξα
θάπνηνη από ηνπο θνηηεηέο καο δπζθνιεύηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηό ην πιηθό λα
πξνζπειάζνπλ απηό ην πιηθό θαη ην ίδην θαη ε APT-V ε δηαδξαζηηθή ηειεόξαζε ε
νπνία ήηαλ θαη είλαη αθόκε έλα ζρεηηθά άγλσζην κέζν ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα.
Άξα απηά πνπ ζην έξγν ήηαλ πξνβιήκαηα ηειηθά απνδείρζεθαλ θέξδνο γηα καο γηαηί
αλαγθαζηήθακε λα ηα δνύκε, λα ηα γλσξίζνπκε, λα ηα ιύζνπκε…».
Γηαθαίλεηαη επνκέλσο όηη, ηα πξνβιήκαηα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο είηε απηά
θαζνξίδνληαλ από ηελ ειιηπή γλώζε ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, είηε από ηελ δπζθνιία ηεο εθαξκνγήο απηώλ ιόγσ απμεκέλνπ θόζηνπο
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αιιά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηερλνινγηθήο αδπλακίαο ησλ ππεπζύλσλ,
δεκηνύξγεζαλ πξνβιήκαηα ηα νπνία δπζρέξαηλαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ
δηακεζνιαβεηώλ. Δπνκέλσο, ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό πιαίζην (Κνιηάδεο, 1996∙
Vygotsky, 1978) πνπ αμηνπνηήζεθε από ην Δ.Δ.Τ.Δ.Μ. ζηα πιαίζηα ηεο ΑεμΑΔ
θαίλεηαη λα κελ ζπλέβαιε αξθεηά ζηελ ελίζρπζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ
πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ. Όπσο άιισζηε ηνλίδνπλ, θαη νη Μπίηζεο, Παπαδάθεο,
Σδακαξίαο & Φαλνπξάθεο (2001), ε επηηπρία ησλ εμ απνζηάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ εμαξηάηαη από ηελ επηηπρεκέλε εκπινθή ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ
επηθνηλσλίαο.
Γηα ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. θαη
άιισλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ θαζώο θαη ηε γεληθόηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην
πξόγξακκα δηαθάλεθαλ ηα εμήο: Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόγξακκα ζα
έπξεπε λα έρεη κεγαιύηεξε ρξνληθή δηάξθεηα θαη λα έρεη πεξίνδν πξαθηηθήο
εμάζθεζεο. Μάιηζηα πξνηείλνπλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε θέληξα ζπγθέληξσζεο
κεηαλαζηώλ, ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη Μ.Κ.Ο. πνπ αζρνινύληαη κε ηνπο κεηαλάζηεο.
Δπίζεο επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε επαθήο κε αληίζηνηρεο νξγαλώζεηο θαη θνξείο ηνπ
εμσηεξηθνύ.
Με ηε δηεύξπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ θαίλεηαη όκσο λα
ζπκθσλεί ν ππεύζπλνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν θνο
Κακέαο αλαθέξεη «…λνκίδσ νη ηέζζεξηο κήλεο πνπ δηήξθεζε ην έξγν ήηαλ
ηθαλνπνηεηηθόο ρξόλνο εθεί κάιινλ δελ ρξεηάδεηαη βειηίσζε, βέβαηα αλ πξνζηεζεί λέν
πιηθό ηόηε ζα δνύκε πσο ζα ην ρεηξηζηνύκε…». Θεσξώληαο όηη ε επέθηαζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο αληηηίζεηαη ζην πιαίζην εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΑΠ ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη:
«….Σν ΔΑΠ έρεη έλα ηξόπν λα κεηξάεη, πνπ είλαη δηεζλώο απνδεθηόο, λα κεηξάεη ην
θόξην, ελόο νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ν νπνίνο ιέεη, όηη πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη δέθα κε δώδεθα ώξεο κειέηεο αλά εβδνκάδα, έλα πξόγξακκα πνπ
απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο. Έηζη, άξα κε βάζε απηό δηακνξθώλεη θαλείο ηε ρξνληθή
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, λνκίδσ ε δηάξθεηα ηνπ T.I.P.S. ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή».
Ωζηόζν ζπκθσλώληαο κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνλίδεη «…ζα πξόηεηλα θαη θάηη παξαπάλσ, όρη κόλν ζε κέξε πνπ
ζπγθεληξώλνληαη κεηαλάζηεο, αιιά θαη ζε κέξε όπνπ νη κεηαλάζηεο βξίζθνπλ
δπζθνιίεο ζην λα ζπλελλνεζνύλ, ή λα δερηνύλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη,
όπσο γηα παξάδεηγκα λνζνθνκεία, ΚΔΠ ή όπνηα άιια, λνκαξρίεο θαη ινηπά, ηνπηθή
απηνδηνίθεζε όπνηα άιια ζεκεία δειαδή θάπνηνο κεηαλάζηεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα
ζπλδηαιαγεί κε ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία θηινμελείηαη θαη βξίζθεη δπζθνιίεο…».
Οη εθπαηδεπόκελνη θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ην phrasebook (δει ην βηβιίν
κεηαθξαζκέλσλ θξάζεσλ), εθηόο από ιίγνπο νη νπνίνη θαη πξόηεηλαλ ζπγθεθξηκέλεο
βειηηώζεηο, όπσο ην λα ππάξρεη θαη ζε έληππε κνξθή, λα πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξεο
θξάζεηο θ.αι. Γηαπηζηώζεθε όηη επηζπκνύλ πεξηζζόηεξε εθπαίδεπζε θπξίσο ζηηο
ζεκαηηθέο ελόηεηεο «ηνκείο εθαξκνγήο ζηελ πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε θαη ε
ςπρνινγία ηνπ πνιηηηζκηθνύ δηακεζνιαβεηή» θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ζηηο ζεκαηηθέο
ελόηεηεο «εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε». Σηο
αιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ αλαδηακόξθσζε ηνπ πιηθνύ ν ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαίλεηαη λα ηηο ππνζηεξίδεη: «…απηό είλαη εύθνιν λα γίλεη, αλ ππάξρεη ηέηνηα
απαίηεζε δηόηη πξνθαλώο γηα λα γίλνπλ νη ερνγξαθήζεηο πξώηα έρνπλ γξαθηεί ηα
θείκελα, λαη ζα κπνξνύζε λα κπαίλεη ζαλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηελ πιαηθόξκα θαη από
θεη θαη πέξα όπνηνο ζέιεη ην εθηππώλεη….».
Δπηπιένλ γηα ηηο πηζαλέο βειηηώζεηο ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο αληίζηνηρσλ
πξνγξακκάησλ αλαθέξεη «…Λνηπόλ ην ζεκηλάξην T.I.P.S. πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηνπ
T.I.P.S., ήηαλ έλα πηινηηθό ζεκηλάξην. Πξνθαλώο κπνξνύλ λα γίλνπλ βειηηώζεηο, όπσο
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γηα παξάδεηγκα λα δηεπξπλζεί ην πεξηερόκελν. Να κπνπλ θαη άιιεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο
λα γίλεη ίζσο πην πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα λα κεηαθξαζηεί
θάπνην πεξηερόκελν πνπ έρεη εηνηκαζηεί ζε άιιεο γιώζζεο, θαη βέβαηα ρξεηάδεηαη
ζπλερή επηθαηξνπνίεζε απηό γηαηί ν ρώξνο είλαη δσληαλόο θαη ζπλερώο έρνπκε λέεο
εμειίμεηο. Όκσο ην έξγν T.I.P.S. έιεμε. Σώξα απηό ζα δνύκε αλ ζα ην θάλνπκε ζηα
πιαίζην επόκελνπ έξγνπ ή αλ ζθεθηνύκε σο Παλεπηζηήκην λα δηαζέζνπκε θάπνην
ζεκηλάξην ζην αληηθείκελν».
Όζν γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ Διιήλσλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ θαη
απηώλ από άιιεο ρώξεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πξόγξακκα θαη ηνλ ηξόπν ηεο
επηθνηλσλίαο απηήο ηνλίδεη «….Ζ πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε είλαη Δπξσπατθό
δήηεκα δελ είλαη δήηεκα θάζε ρώξαο. Πσο ζα κάζεη ν Έιιελαο πνιηηηζκηθόο
δηακεζνιαβεηήο, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θνπιηνύξαο ηνπ Γάιινπ κεηαλάζηε πνπ
έξρεηαη ζηε Διιάδα. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο είλαη λα κηιήζεη κε έλαλ Γάιιν πνιηηηζκηθό
δηακεζνιαβεηή, λα αληαιιάμνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα αληαιιάμνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο.
Άξα πξέπεη λα ππάξρεη απηή ε επηθνηλσλία. Πσο ζα γίλεη απηό; Ννκίδσ κέζσ κηαο
πιαηθόξκαο θνηλσληθνύ ινγηζκηθνύ, γηαπηό θαη κεηο ην πξνηείλακε απηό ζηελ πξόηαζε
καο. Θα κπνξνύζε θάζε ρώξα λα αλαπηύμεη ην ηνπηθό ηεο δίθηπν θαη όιεο νη ρώξεο
καδί λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα επξσπατθό δίθηπν κέζσ κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο πνπ
κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κηα ραξά, ζα κπνξνύζε βέβαηα λα έρεη παξακείλεη αλνηρηή
θαη ε πιαηθόξκα ηνπ T.I.P.S., αιιά δπζηπρώο απηό δελ έγηλε, απηό είλαη απόθαζε ηνπ
ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ, ηεο Ηηαιηθήο FOR.COM όπνπ εκείο δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε
θάηη…».
Σπκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο
Ζ γεληθόηεξε εηθόλα επνκέλσο είλαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα T.I.P.S.
πηζηεύνπλ όηη βνεζήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό θαη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη
ζε απηό. Ωζηόζν αλαγλσξίδνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο
ηερλνινγίαο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα πξνβιήκαηα απηά θαίλεηαη λα
έρνπλ εληνπηζηεί από ην Δ.Δ.Τ.Δ.Μ. ηνπ ΔΑΠ.
πλνπηηθά, θάπνηεο πξνηάζεηο κπνξεί λα δηαηππσζνύλ ζην πιαίζην απηήο ηεο έξεπλαο
κε βάζε ηα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα λα:
α) Οξγαλσζνύλ θαη άιια πξνγξάκκαηα ΑεμΑΔ εθπαίδεπζεο πνιηηηζκηθώλ
δηακεζνιαβεηώλ θαζώο απμάλεηαη ζπλερώο ε ξνή ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ρώξα καο.
β) Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξαθηηθήο εμάζθεζεο, νη εθπαηδεπόκελνη, ζε θέληξα
ππνδνρήο κεηαλαζηώλ, ΚΔΠ, λνζνθνκεία, ηεισλεία, θαη γεληθόηεξα ζηηο αξκόδηεο
ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
γ) Παξέρεηαη έληππν πιηθό ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπηπιένλ, λα δηεπξπλζεί ην πεξηερόκελν ησλ ζεκαηηθώλ
ελνηήησλ, κε εμεηδίθεπζε θαη πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά δεδνκέλα.
δ) Γίδεηαη πεξαηηέξσ βαξύηεηα ζηελ ελεκέξσζε θαη εμάζθεζε ρξήζεο ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ. Δπηπιένλ, λα δεκηνπξγεζεί πιαηθόξκα ινγηζκηθνύ γηα ηελ ελεκέξσζε
θαη επηθνηλσλία ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ, όρη κόλν ησλ ειιήλσλ αιιά θαη
απηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ.
ζη) Αμηνπνηεζνύλ θαη άιια εθπαηδεπηηθά κέζα θαη εξγαιεία παξάιιεια κε ηελ
εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Blended Learning).
Αθόκε κηα πξόηαζε πνπ μεπεξλά ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο έρεη ζρέζε κε ηελ:
α) Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ πνιηηηζκηθώλ δηακεζνιαβεηώλ ζε άιιεο ρώξεο
ηεο θνηλνπξαμίαο δηεμαγσγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί
ζύγθξηζε κε ηηο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηεο ειιεληθήο ηάμεο.
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