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Νέο μεθοδολογικό 
παράδειγμα 

• HOME Narratives 

• Δημόσιες Αφηγήσεις  – εκπαιδευτικές προσδοκίες & 
διαδρομές 

• Αναστοχαστικός διαπολιτισμικός  διάλογος -  
Συνεργατική νοημοσύνη – διαπολιτισμικές κοινότητες 
μάθησης 



Home Narratives

• Κινητικότητα – διάβαση συνόρων 
• Μεθοριακότητα 
• Θυματοποίηση/τραύμα vs δρώντα άτομα  
• Πολλαπλές συνδέσεις / νοηματοδοτήσεις του οικείου χώρου 
• Διαστάσεις οικείου χώρου:

▫ Χωρική -  ‘Ξεριζωμός’
▫ Χρονική  - πατρίδα ως μυθικός τόπος - επιστροφής
▫ Υλική  
▫ Σχεσιακή  - απώλεια βιωμένων εμπειριών



Εκπαιδευτικές 
διαδρομές 

• Το παρελθόν ανακατασκευάζεται  ΩΣ μέρος μιας δημιουργικής 
διαδικασίας επανακαθορισμού της ταυτότητας

• Οραματική ‘σκαλωσιά’ για την οικοδόμηση του παρόντος 
• Nέες διαδρομές για διατήρηση μιας προσωπικής αίσθησης 

ιστορικότητας (Warner 1994: 171). 

• Η χαμένη γενιά (Deane, 2016)
• Διακεκομμένη και ελλιπής φοίτηση 
• Πολλαπλά εκπαιδευτικά συστήματα  
• Υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες 
• Πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση και επιλογές  
• Advocacy 



Αναστοχαστικός 
διάλογος 

• Δημόσιοι χώροι συμπερίληψης και 
μετασχηματισμού

• Τοπική δικτύωση κοινότητας και πανεπιστημίων 
• Διάχυση – συλλογική νοημοσύνη – διαπολιτισμικό 

κοινωνικό κεφάλαιο –δράσεις παιδιών

• Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα & υποδομές 
• Συντονισμός, αναδιάρθρωση & πιστοποίηση 

προγραμμάτων 
• Διαμόρφωση πλαισίων διαπολιτισμικής  ικανότητας  
• Συμπεριληπτική/διαφοροποιημένη  

παιδαγωγική vs ανθρωπιστική διάσταση 
• Διαπολιτισμική εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
• Διαμεσολάβηση   
• http://intercultural.upatras.gr/index.php/intercultu

ral-forum/
 

http://intercultural.upatras.gr/index.php/intercultural-forum/
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Συμπεράσματα  
• Η εκπαίδευση προσφύγων σημαντικός αναπτυξιακός  παράγοντας:

• Μάθησης, ένταξης & ευημερίας

• Οικοδόμησης κοινωνικής ιθαγένειας  (Marshall, 2009). 

• Κοινωνικοποίησης και οικοδόμησης παγκόσμιας ταυτότητας 

• Κοινωνικής ασφάλειας και συνοχής 

• Συμπεριληπτικής κοινωνικής οικοδόμησης



Σας Ευχαριστώ! Ερωτήσεις; 

earvanitis@upatras.gr
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