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Abstract: This study aimed at examining the pedagogical frame of Paulo Freire’s theory in 

adult socially excluded groupseducation and especially refugees. Through a bibliographic 

research it examines whether the principles of the Paulo Freire’s theory reinforce the 

expectations and address the particular needs of socially excluded groups, such as refugees. 

More specifically, in relation to the structure of the paper in the beginning are presented the 

main fields of reference and the theoretical background of the study.It examines the concept 

and the need for adult education. Finally, it presents the characteristics of the refugees as 

trainees, while the paper concludes with a critical evaluation. 
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Πεπίλητη: To άξζξν παξνπζηάδεη ην πιαίζην εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλεο νκάδεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνζθχγσλ ππφ ην πξίζκα ηεο 

παηδαγσγηθήο ζεσξίαο ηνπ Paulo Freire. Μέζα απφ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, εμεηάδεη θαηά 

θαηά πφζν νη αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Paulo Freire εληζρχνπλ ηηο πξνζδνθίεο θαη θαιχπηνπλ ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, φπσο είλαη νη πξφζθπγεο. Δηδηθφηεξα, 

ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηεο εξγαζίαο ζηελ εηζαγσγή παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά πεδία αλαθνξάο 

θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο κειέηεο. Eμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη 

ε αλάγθε ηεο χπαξμεο επηκφξθσζεο ελειίθσλ.Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξνζθχγσλ σο εθπαηδεπφκελνη, ελψ ηελ εξγαζία θαηαθιείεη κία θξηηηθή απνηίκεζε. 

Λέξειρ κλειδιά: Δθπαίδεπζε ελειίθσλ, Paulo Freire, θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο, 

πξφζθπγεο 

Διζαγυγή 

Ζ αλα ρείξαο εξγαζία παξνπζηάδεη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Paulo Freire  γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εζηηάδνληαο ζηε δπλακηθή ηεο φηαλ απηή απεπζχλεηαη ζε εππαζείο 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο, φπσο είλαη νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο, απνηειψληαο 

ηαπηφρξνλα κία δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο. Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ άιισζηε είλαη έλα 
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ζπλερψο αλαπηπζζφκελν πεδίν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, εληάζζνληαο πιένλ ζηνπο 

θφιπνπο ηεο φιν θαη πεξηζζφηεξεο νκάδεο θαη θνηλσληθά ζηξψκαηα πιεζπζκνχ (Jarvis, 

2004:205).  

Ο Paulo Freire ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζρεδηάδνληαο 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηνλ αιθαβεηηζκφ, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο αλαζηνράδνληαλ 

πάλσ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλννχζαλ ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο ηνπο κέζα ζε έλα 

θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ ζχλνιν(McLaren&Leonard, 1996). Ο ίδηνο δηακφξθσζε θαη 

πινπνίεζε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα αιθαβεηηζκνχ πνπ ζηφρεπε ζηελ θξηηηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηλσληθά θαηαπηζκέλσλ, ψζηε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

θαη λα εθθξάζνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο θαη ηειηθά λα επέιζεη ε θνηλσληθή αιιαγή  (Freire, 

1977:30-32). Ζ εμειηζζφκελε ζθέςε ηνπ Freire αθνξνχζε κία πξνζέγγηζε πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζην καζεηή, αληηκεησπίδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν σο πξσηαγσληζηή ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζεσξεί ηε δηδαζθαιία σο πνιηηηθή δηαδηθαζία, σο πξάμε γλψζεο 

θαη σο δεκηνπξγηθή πξάμε (Tutorialletter, 501/3/2015).  

χκθσλα κε ηελ Williams (1996:59),ε ζεσξία ηνπ Freire αλαδεηθλχεη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ελέπλεπζε κεγάια θηλήκαηα, ηα 

νπνία έιαβαλ ρψξα ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ζπλδχαδαλ ζηνηρεία Υξηζηηαληζκνχ θαη 

Μαξμηζκνχ, ζενινγηθή νινθιήξσζε ηεο νπνίαο απνηειεί ε ιεγφκελε Θενινγία ηεο 

Απειεπζέξσζεο(Jarvis, 2004:132).Ζ ξηδνζπαζηηθή εθδνρή ησλ αξρψλ ηεο ζεσξίαο ηνπ Freire 

βέβαηα ίζσο ζήκεξα εθαξκφδεηαη κφλν απφ ην ίδξπκα «Paulo Freire». 

Ζ εξγαζία κέζα απφ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα παξνπζηάδεη ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

ζχκθσλα κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ Freire  θαη εμεηάδεη θαηά πφζν νη αξρέο απηέο εληζρχνπλ 

ηηο πξνζδνθίεο θαη θαιχπηνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, 

φπσο είλαη νη πξφζθπγεο.  

1. Η εκπαίδεςζη ενηλίκυν 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ελζσκαηψζεθε ζηηο πνιηηηθέο ησλ 

δηαθφξσλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Ο νξηζκφο ηεο Unesco, φπσο δηαηππψζεθε  

ζηε Γηαθήξπμε ηεο πλδηάζθεςεο ηνπ Νατξφκπη ην 1976  

(RecommendationsontheDevelopmentofAdultEducation: DeclarationofNairobiConference) 

γηα ηε  δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη κάζεζε αλαθέξεη φηη: «... δειώλεη έλα ρσξίο όξηα ζρήκα πνπ 

απνβιέπεη ζηελ αλακόξθσζε ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.... Η εθπαίδεπζε θαη ε 

κάζεζε δελ πεξηνξίδνληαη ζηε ζρνιηθή θνίηεζε, πξέπεη λα επεθηείλνληαη ζε νιόθιεξε ηε δσή 

ηνπ αλζξώπνπ, λα πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο δεμηόηεηεο θαη όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο γλώζεο, λα 

ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα δπλαηά κέζα θαη λα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο γηα 

πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο θαη νη ζρεηηθέο κε ηε κάζεζε 

δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά, νη λένη άλζξσπνη θαη νη ελήιηθνη όισλ ησλ ειηθηώλ 

εκπιέθνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, πξέπεη λα ζεσξεζνύλ σο 

ζύλνιν». 
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Σν πξψην επίζεκν θείκελν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε είλαη ε Λεπθή Βίβινο (EuropeanCommission, 1995), ε νπνία αλαθέξεη: «Η 

εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε, πεξηζζόηεξν απ’ ό,ηη ζην παξειζόλ, ζα απνηειέζνπλ ηηο θύξηεο 

ζπληζηώζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θαζελόο, ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ, ηεο θνηλσληθήο πξνόδνπ 

θαη ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Τν κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε αθηηλνβνιία ηεο, ζα 

πξνθύςνπλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό από ηελ ηθαλόηεηά ηεο λα παξαθνινπζήζεη ηελ θίλεζε πξνο 

ηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο». 

Σέινο, ν νξηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (Rogers, 1999:55) 

αλαθέξεη φηη:«ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ αθνξά νπνηαδήπνηε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα ή 

πξόγξακκα ζθόπηκα ζρεδηαζκέλν από θάπνηνλ εθπαηδεπηηθό θνξέα, γηα λα ηθαλνπνηήζεη 

νπνηαδήπνηε αλάγθε θαηάξηηζεο ή ελδηαθέξνλ, πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δσήο ελόο αλζξώπνπ πνπ έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ε θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηνπ δελ είλαη πιένλ ε εθπαίδεπζε. Η «ζθαίξα» ηεο, 

επνκέλσο, θαιύπηεη κε επαγγεικαηηθέο, επαγγεικαηηθέο, γεληθέο, ηππηθέο θαη κε ηππηθέο 

ζπνπδέο, θαζώο επίζεο θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη ζπιινγηθό ζθνπό».  

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ηαπηίδεηαη, φπσο παξαηεξείηαη, ζε  ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε, απφ ηελ νπνία δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε φρη ην θξηηήξην ηεο ελειηθηφηεηαο, αιιά 

ηεο απφζηαζεο απφ ηελ ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Ο φξνο δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

έρεη επηθξαηήζεη λα αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο εθπαίδεπζεο (ηππηθή, κε-ηππηθή 

θαη άηππε), ηαπηφρξνλα φκσο παξαπέκπεη θαη ζε «κηα θηινζνθηθή έλλνηα ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ζαλ κηα καθξνρξόληα δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη θαηά ηε γέλλεζε 

θαη δηαξθεί θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο» (CEDEFOP, 1996:80).  

Καηά ην Knowles (1998:25), επηθξαηεί κία ζχγρπζε γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ 

«εθπαίδεπζε ελειίθσλ», ε νπνία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη κε 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο: α) σο δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

εκπεηξίεο απφθηεζεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ελδηαθεξφλησλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ απφ 

ελήιηθνπο β) σο πεξηγξαθή νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη απφ κηα 

πνιπκνξθία νξγαληζκψλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ γ) σο 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ δηεξγαζηψλ ζηελ θαηεχζπλζε ελφο θηλήκαηνο κε άμνλα ην αίηεκα 

γηα δηαξθή πξφζβαζε ηνπ ελήιηθνπ πνιίηε ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 

2. Βαζικέρ απσέρ ηηρ παιδαγυγικήρ θευπίαρ ηος Paulo Freire 

ηα θείκελα ηνπ Paulo Freire, απνηππψλεηαη ε αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ε νπνία θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ξηδνζπαζηηθήο 

θνηλσληθήο αιιαγήο. Καηά ηνλ Freire, ην άηνκν πνπ έρεη κνξθσζεί δελ κπνξεί λα παξακέλεη 

αδξαλέο, αιιά πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ δεη. Ζ 

αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη απφ ηνλ ηνληζκφ ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ηεο ελεξγεηηθήο θχζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (student – centered) (Εαξίθεο, 

2014:146).  
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Γηα ην Freire ε απειεπζεξσηηθή εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα λνεζεί ρσξίο ηελ αλζξσπηζηηθή 

εθπαίδεπζε (Εαξίθεο, 2014:145) αθνχ απνηππψλεη ηε δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

πνιηηηζηηθή καο χπαξμε σο άηνκα θαη ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή καο χπαξμε σο 

θνηλσληθά φληα (Πεξξάθε, 2007). Ζ εθπαίδεπζε, θαηά ηνλ Freire, δελ κπνξεί λα είλαη 

νπδέηεξε (Εαξίθεο, 2014:52). πλεπψο ε κάζεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία απφθηεζεο ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο εμαλζξψπηζεο θαη φρη κηα απιή κεηαβίβαζε γλψζεσλ ή πνιηηηζκνχ, είηε 

«απνηακίεπζε πιεξνθνξηψλ» (Banking education), νχηε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζην 

πεξηβάιινλ (Freire, 1976:17, 19, 21; Gadotti 1994:21).  

Ο Freire επηρείξεζε ηνλ αιθαβεηηζκφ ησλ απιψλ αλζξψπσλ κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο. Ο ίδηνο βέβαηα απέξξηςε ηελ ηδέα φηη απηφ πνπ επεμεξγαδφηαλ ήηαλ κηα «κέζνδνο 

αιθαβεηηζκνχ», αιιά ηελ αληηκεηψπεζε σο κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο γηαηί ν 

γξακκαηηζκφο ήηαλ κέξνο ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε. ηελ παηδαγσγηθή ηνπ 

ζεσξία ρξεζηκνπνίεζε ηνπο φξνπο «θσδηθνπνίεζε» θαη «απνθσδηθνπνίεζε». Γηα ηνλ 

Σζφκζθη, νη φξνη απηνί απνηεινχλ ηελ «επηθαλεηαθή δνκή» θαη ηε «δνκή ηνπ βάζνπο» 

(Mάλζνπ, 2007:22).  Ζ ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζηελ επηθαλεηαθή δνκή αθνινπζείηαη 

απφ έλαλ πξνβιεκαηηζκφ, ν νπνίνο νδεγεί ζην ζηάδην ηεο απνθσδηθνπνίεζεο («δνκή βάζνπο) 

θαη ν εθπαηδεπφκελνο θαηαλνεί ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ηνπο. 

Ζ θσδηθνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε κηα ππάξρνπζα θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί 

(θσηνγξαθία, ηρλνγξάθεκα) θαη απνηειεί ην νπηηθφ ζεκείν αλαθνξάο απφ φπνπ μεθηλάεη ε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη γίλεηαη αληηθείκελν δηαιφγνπ δαζθάινπ θαη καζεηή, ην νπνίν 

νλνκάδεη «πξάμε δεκηνπξγίαο» (Freire, 1977:103). Καηφπηλ ε δηεξγαζία πξνεηνηκάδεη ην 

πιαίζην γηα κία παξαγσγηθή ιέμε (Freire&Faundez, 1989:34-54; Shor, Freire, 1987). Οη 

θσδηθνπνηήζεηο (ζρέδηα, θσηνγξαθίεο, κνξθέο ιφγνπ πνπ αλαπαξηζηνχλ ππαξμηαθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ) αλαπηχζζνληαη ζε εξεπλεηηθνχο θχθινπο φπνπ 

ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη γηα λα ηαμηλνκεζνχλ ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη κε βάζε ηηο 

δηάθνξεο επηζηήκεο. Οη παξαγσγηθέο ιέμεηο μεθηλνχλ ζπλεπψο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

ελειίθσλ καζεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα εμειίζζνληαη ζε πην ζεσξεηηθέο (γηα παξάδεηγκα ε ιέμε 

«favela» πνπ ζεκαίλεη «παξαγθνγεηηνληά/θησρνγεηηνληά» έδηλε ην έλαπζκα γηα ζέκαηα 

ζπδήηεζεο φπσο ηξνθή, θαηνηθία,  ε ιέμε «ηνχβιν» έδηλε ην έλαπζκα ζπδήηεζεο γηα ην 

πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα, ε ιέμε «επάγγεικα»  γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

θ.ν.θ)  (Μάλζνπ, 2007:23). 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ν Freire δελ πηνζέηεζε ηελ πξαθηηθή ησλ αιθαβεηαξίσλ δηφηη νη 

ελήιηθεο ζα ήηαλ παζεηηθνί δέθηεο κε ζέκαηα πνπ δελ ηνπο ελδηέθεξαλ (Freire, 1978:11, 168-

173). Οη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίζηεθαλ σο πξσηαγσληζηέο, δεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία 

αιθαβεηηζκνχ βαζίζηεθε ζηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο δσήο θαη ην ιεμηιφγην, αλαηξέπνληαο ηε 

ινγηθή ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ πξνεγνχκελσλ παηδαγσγηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ν 

πνιηηηζκφο θαη ε γλψζε ησλ ελειίθσλ έγηλαλ ζεβαζηά (Ireland, 2014). 

Ο Freire ζεσξνχζε φηη γηα λα είλαη ε εθπαίδεπζε πξαγκαηηθά απειεπζεξσηηθή ζα έπξεπε λα 

νδεγεί ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζπλείδεζεο ηνπ αηφκνπ. Σε δηεξγαζία απηή ηελ απνθαιεί 

ζπλεηδεηνπνίεζε(conscientization), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη βαζηά γλψζε ηεο 
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θνηλσληθνπνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο γηα κεηαζρεκαηηζκφ ηεο. Καηά ηνλ 

Εαξίθε, ε θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε κία δηεξγαζία, φπνπ «νη άλζξσπνη όρη σο 

παζεηηθνί δέθηεο αιιά σο ππνθείκελα πνπ απνθηνύλ θαη δεκηνπξγνύλ γλώζε, λα 

αληηιακβάλνληαη ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αληηθάζεηο θαη λα αληηκάρνληαη ηα 

θαηαπηεζηηθά ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθόηεηαο» (Εαξίθεο, 2014:150). 

Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία δηέξρεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο είλαη ηα εμήο: α) Σν 

δηεξεπλεηηθφ (investigative) β) Σν ζεκαηηθφ (thematization) γ) Σν ζηάδην ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ (problematization). χκθσλα κε ηηο Σζηκπνπθιή & Φίιιηπο (2010:31), ζην 

πξψην απφ απηά ηα ζηάδηα, ην δηεξεπλεηηθφ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ ιέμεηο-

θιεηδηά. Σα θξηηήξηα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο είλαη ην θνηλσληθφ λφεκα, ν αξηζκφο ζπιιαβψλ 

θαη ε θσλεηηθή ηνπο αμία. ην επφκελν ζηάδην, ην ζεκαηηθφ, ε νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

αζρνιείηαη κε ζέκαηα πνπ έρνπλ θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ, ηα νπνία πξνζπαζεί λα αλαιχζεη. 

Σέινο, ην ηξίην ζηάδην, δειαδή απηφ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, ην νπνίν είλαη θαη ην 

ζπνπδαηφηεξν, είλαη εθείλν θαηά ην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη θαηαθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Μέζα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ, νη εθπαηδεπφκελνη 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε, δειαδή κπνξνχλ πιένλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο γηα ηνλ θφζκν θαη ηε ζέζε ηνπο ζε απηφλ (Σζηκπνπθιή–Φίιιηπο, 

2010).πλνπηηθά, γηα ηνλ Freire, ν άλζξσπνο καζαίλεη κέζσ ηεο δηθήο ηνπ κεηακνξθσηηθήο 

δξάζεο ζηνλ θφζκν (κεηαζρεκαηηζηηθή κάζεζε) θαη είλαη ν καζεηήο πνπ θαηαζθεπάδεη ηηο 

δηθέο ηνπ θαηεγνξίεο ζθέςεο, νξγαλψλεη ηε δσή ηνπ θαη ηειηθά κεηακνξθψλεη ηνλ θφζκν.  

3. Το νομοθεηικό πλαίζιο ηηρ Δλλάδαρ για ηην εκπαίδεςζη ενηλίκυν ζε 

ππόζθςγερ και μεηανάζηερ 

ηελ Διιάδα, ε Γηα Βίνπ εθπαίδεπζε δηαδξακάηηδε πάληα ζεκαληηθφ ξφιν ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξάγκαηα (Zarifis, Sipitanou, 2006).Ζ δηά βίνπ κάζεζε είλαη έλαο ζεζκφο, ν νπνίνο απνηειεί 

κέζν γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε θνηλσλθηθά απνθιεηζκέλεο 

νκάδεο. Ο φξνο «ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο» απνδίδεη αθξηβψο απηφ, δηφηη ε Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη, εάλ αμηνπνηεζεί θαη εληζρπζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, 

ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ζηελ άκβιπλζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε (Κφθθνο, 2011).  

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη ν εζληθφο επηηειηθφο θνξέαο, ν νπνίνο ζπγθξνηεί δνκέο θαη 

ζρεδηάδεη, ζπληνλίδεη θαη ππνζηεξίδεη πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηά Βίνπ 

κάζεζεο. ε εθαξκνγή απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, ηδξχζεθαλ ζηελ Διιάδα Κέληξα Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ (Κ.Δ.Δ.). H ιεηηνπξγία ησλ Κ.Δ.Δ. ππνζηεξίδεηαη θαη πξνσζείηαη απφ ην 

Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.), ην νπνίν είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ππαγφκελν ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πινπνηνχλ,επίζεο, επίζεκεο δνκέο φπσο νη ρνιέο Γνλέσλ θαη 

Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Λατθήο Δπηκφξθσζεο (ΝΔΛΔ), ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 
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(ΓΔ), ην Κέληξν Γηα βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο Δλειίθσλ απφ Απφζηαζε 

(ΚΔΔΔΝΑΠ). 

Απφ ην 1995 ηέζεθε ζηελ Διιάδα ζε εθαξκνγή απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ πξφγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ νξηζκέλσλ 

κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην νπνίν απνηεινχζε κέξνο ηνπ 2νπ 

Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Οη βαζηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο επηδνηνχληαλ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αθνξνχζαλ: ηνλ αλαιθαβεηηζκφ, ηελ πξνθαηάξηηζε, ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ηελ πξνψζεζε κέηξσλ 

ππέξ ησλ κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ, ηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε, ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Τπεχζπλνη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ήηαλ ηα θέληξα άηππεο ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο θαη ηα εμεηδηθεπκέλα 

θέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ βάζε εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο. 

Σν ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αιιφγισζζσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνζθχγσλ 

απαζρνιεί έληνλα ην ειιεληθφ θξάηνο, ηδηαίηεξα κεηά ηα θχκαηα πξνζθχγσλ θαη ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Βέβαηα, γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνζθχγσλ  

ππήξρε ελεξγφ ελδηαθέξνλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, νπφηε θαη  έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε παηδηά κεηαλαζηψλ θαη παιιηλνζηνχλησλ, ψζηε λα 

ππάξμεη ε ελζσκάησζε ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (Σδσξηδνπνχινπ & Κνηδακάλε, 

2008:30). πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ έληαμε θαη ηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθά ηα εμήο πξνγξάκκαηα πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα: α) ην πξφγξακκα Πνιχδξνκν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηγισζζίαο, κέζα απφ ην νπνίν αλαπηχρηεθε θαη ην Διιελν-Αξαβηθφ project β) ην 

πξφγξακκα ΓΗΑΠΟΛΗ, ην νπνίν πηνζέηεζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη δηεξεχλεζε φιεο ηηο 

πηπρέο ηνπ ζέκαηνο: ηάμεηο ππνδνρήο, ειιελνκάζεηα, δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηξηθή γιψζζα καζεηψλ, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, 

ζρνιείν θαη θνηλφηεηα, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηψλ, αμηνιφγεζε γ) ην πξφγξακκα ηεο 

κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο Αληηγφλε «SchoolsforChange–άηππεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ζέκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηα παηδηά ζην δεκνηηθφ θαη ζην 

γπκλάζην».  

Πξνγξάκκαηα επίζεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έιαβαλ ρψξα θαη απφ άιιιεο νξγαλψζεηο, φπσο 

ε A.I.D κε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο εηδηθά γηα γπλαίθεο κεηαλάζηεο–πξφζθπγεο, ελψ ηα 

Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.Δ.Κ.Δ) πξνζέθεξαλ εηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα ελήιηθεο, φπσο πκβνπιεπηηθή Πξνζθχγσλ, Παιηλλνζηνχλησλ, Μεηαλαζηψλ θαη 

Αηηνχλησλ Άζπιν (Η.Γ.Δ.Κ.Δ). Λιεηηνχξγεζαλ,επίζεο,«Κπξηαθάηηθα ζρνιεία 

κεηαλαζηψλ»,ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά απφ εζεινληηθέο νκάδεο θαη παξφκνηνπ ηχπνπ 

«Κπξηαθάηηθα» ζρνιεία θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Σα ζρνιεία απηά ζπλερίδνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζπζηεκαηηθά εδψ θαη ρξφληα θαη πξνζθέξνπλ, ζε εζεινληηθή βάζε, καζήκαηα 

γιψζζαο ζε ελήιηθνπο κεηαλάζηεο.  
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Mέζα ζην ειιεληθφ δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη εληαγκέλα θαη ηα Γηαπνιηηηζκηθά 

ζρνιεία γηα παηδηά κεηαλαζηψλ, ηα νπνία μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ην 1996. ην λνκφ 

Θεζζαινλίθεο έρνπλ ηδξπζεί έμη δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία (ΓΠ), ηα δχν απφ απηά ζρνιεία 

θνίηεζεο Σζηγγαλνπαίδσλ. Γηα ην έηνο 2016-2017, ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζπλέηαμε θαη πινπνίεζε ζρέδην γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ έσο 15 

εηψλ ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, φπσο θαη γηα ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ ζε 

λεπηαθή θαη πξνλεπηαθή ειηθία κέζα ζηηο δνκέο θηινμελίαο.  ην λφκν  4415/2016 (Κεθ. Γ, 

άξζξν 38), αλαθέξεηαη φηη κε απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ «ηδξύνληαη δνκέο ππνδνρήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνζθύγσλ, 

θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία, ν ζπληνληζκόο θαη ην πξόγξακκα ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

σο άλσ δνκέο, θαζώο θαη ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία ζηειέρσζεο απηώλ».  

Σν 2016, κε  ππνπξγηθή απφθαζε Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ.αξ. 131024/Γ1/8-8-2016 (ΦΔΚ 

2687/η.Β'/29-8-16)ηδξχζεθαλ ηάμεηο ππνδνρήο ΕΔΠ (Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο) 

θαη εληζρπηηθά θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα κε ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ δεκνηηθνχ πνπ 

δε γλσξίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ ειιεληθή γιψζζα (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 2016). 

Σέινο, κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ. αξ. 152360/ΓΓ4/19-9-2016 (ΦΔΚ 3049 η. Β'/23-9-16) 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφ, θαζψο θαη 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Γνκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Δθπ/ζε ησλ Πξνζθχγσλ (ΓΤΔΠ), 

θξηηήξηα θαη δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ. Σέινο, αθνινχζεζαλ πιήζνο 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη εθπθιίσλ πνπ ξχζκηδαλ επηκέξνπο ζέκαηα. 

4. Δκπαίδεςζη ενηλίκυν ζε κοινυνικά αποκλειζμένερ ομάδερ ςπό ηο ππίζμα ηηρ 

παιδαγυγικήρ θευπίαρ ηος Paulo Freire: ηο παπάδειγμα ηυν πποζθύγυν 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Paulo Freire δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ ζηνραζκνχ πάλσ 

ζηα κεγάια πξνβιήκαηα εππαζψλ θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, φπσο είλαη νη 

πξφζθπγεο κε ζηφρν ηε κεηέπεηηα θνηλσληθνπνιηηηθή δξάζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Κφθθνο, 

2005:63).  Οη Κνληηάδεο θαη Καηξνχγθαινο (2005:373) ραξαθηεξίδνπλ ηνπο φξνπο επάισηεο 

ή εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο σο αφξηζηνπο, νη νπνίνη «δελ απνηεινύλ λνκηθέο έλλνηεο 

επαξθώο πξνζδηνξηζκέλεο» θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο απηέο νη νκάδεο πνπ 

βηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ. Ο θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο κπνξεί λα νξηζηεί ζπλεπψο σο «ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα πεξηζσξηνπνηνύληαη θαη εκπνδίδνληαη από ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία 

ιόγσ ηεο θηώρεηαο, ή ηεο έιιεηςεο βαζηθώλ ηθαλνηήησλ θαη πξόζβαζεο ζε επθαηξίεο δηά βίνπ 

κάζεζεο, ή σο απνηέιεζκα δηαθξίζεσλ. Απηό ηνπο απνκαθξύλεη από ηελ αγνξά εξγαζίαο, από 

εηζνδεκαηηθέο πεγέο θαη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

θνηλσληθά θαη θνηλνηηθά δίθηπα θαη δξαζηεξηόηεηεο. Έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζε όξγαλα 

θαη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ νδεγώληαο ηνπο ζε αίζζεκα αδπλακίαο θαη θαζηζηώληαο 

ηνπο αδύλαηνπο ζην λα θαζνξίδνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο» (Eurostat, 

2010). 
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Ο Σζηάθαινο (1998:58) ζηελ αλάιπζε ηνπ φξνπ θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζεκεηψλεη φηη: 

«..είλαη κία δηαθνξεηηθή έλλνηα από εθείλεο ηεο θηώρεηαο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. 

Kνηλσληθόο απνθιεηζκόο είλαη ε παξεκπόδηζε απνξξόθεζεο θνηλσληθώλ θαη δεκόζησλ 

αγαζώλ, όπσο είλαη π.ρ. απηά ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θ.ιπ., 

ε έιιεηςε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζπλήζσο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλέρεηα θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. 

O όξνο «θνηλσληθόο απνθιεηζκόο» ραξαθηεξίδεη, δειαδή, ηόζν κiα θαηάζηαζε όζν θαη κηα 

δηαδηθαζία». 

Ο Freire, ζεσξεί φηη ε εθπαίδεπζε δελ είλαη νπδέηεξε θαη σο έλαο θνηλσληθφο ζεζκφο 

ειέγρεηαη απφ πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δηεξγαζίεο. Οη αλαιθάβεηνη βξίζθνληαη ζην θέληξν 

ηνπ παηδαγσγηθνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ε εθπαίδεπζε είλαη ν νπζηαζηηθφηεξνο ηξφπνο γηα 

ηε απνκάθξπλζε ησλ καδψλ απφ ηελ «θνπιηνχξα ηεο ζησπήο», φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη (Freire, 1977: 8,38).ην ζεκείν απηφ, ππάξρεη ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Freire θαη 

ηεο  ζεσξίαο ηνπ Habermas, δηφηη θαη νη δπν απνδίδνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο  «εππαζείο» 

θνηλσληθέο νκάδεο, είηε πξφθεηηαη γηα ηνπο αγξάκκαηνπο  ελειίθνπο, είηε γηα ηνπο εθήβνπο 

πνπ δελ έρνπλ θίλεηξα γηα κάζεζε, είηε γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε, είηε γηα ηνπο 

ρεηξαγσγεκέλνπο πνιίηεο (Morrow&Torres, 2002:116). 

Ζ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ Paulo Freire θαίλεηαη λα έρεη δπλεηηθά έλα επξχ πιαίζην 

εθαξκνγήο ζε θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο, φπσο είλαη νη Σζηγγάλνη, νη θπιαθηζκέλνη, νη 

κεηνλφηεηεο, νη πξφζθπγεο, νη κεηαλάζηεο δηφηη επηζεκαίλεη φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

δελ είλαη απνζπλδεκέλε απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα θαη δεχηεξνλ 

πξνηάζεη ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο. Σν άηνκν δειαδή πξέπεη λα έρεη 

ζπλείδεζε ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη πάλσ ηνπ γηα λα κπνξεί λα αληηδξά θαη 

λα είλαη ηθαλφ λα κεηαξξπζκίζεη ηνλ θφζκν (Βαζηινχ-Παπαγεσξγίνπ, 2002).  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ, ε νπνία έρεη απαζρνιήζεη ην 

ειιεληθφ θξάηνο θαη έρνπλ πινπνηεζεί δηάθνξα επίζεκα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

(Ληαθφπνπινο & Μαληψηεο, 2003). Δλδεηθηηθά, ηελ πεξίνδν Μαΐνπ-Ηνπλίνπ ηνπ 2009 

πινπνηήζεθε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απφ ην ΚΔΚ ηεο ΝΔΛΔ Αηγίνπ Αραταο, 

βαζηζκέλν ζηελ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ Freire, ζε πιεζπζκηαθή νκάδα Σζηγγάλσλ ζηελ 

πεξηνρή Αηγίνπ πνπ αθνξνχζε ηνλ αιθαβεηηζκφ θαη αμηνπνίεζε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηε 

ζεσξία ηνπ Freire (Φάρνπ, 2010). 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε θηψρεηα, ν αλαιθαβεηηζκφο, ε αλεξγία, ε έιιεηςε 

ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, ν ελεξγεηηθφο ή παζεηηθφο απνθιεηζκφο απφ ην ζρνιείν αλαπαξάγνπλ 

απηφλ ηνλ απνθιεηζκφ (Βεξγίδεο, 1998:9). Θα πξέπεη φκσο λα αλαθεξζνχλ αξρηθά νη 

θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλαο ελήιηθνο πξφζθπγαο ζα παξαθνινπζνχζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, θαη ηέινο, πνηεο είλαη νη 

απαηηήζεηο θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο (Κπξηαθνχ, 2017). Παξάγνληεο, φπσο είλαη ε 

δηεπζέηεζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο, ε εχξεζε ζηέγαζεο, ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο, ε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζηε βάζε ηεο αξρήο 

ηεο κε δηάθξηζεο, ε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο (φπσο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ 
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πξνζφλησλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ), ε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

πξνζθχγσλ  (ΔΛΗΑΜΔΠ, 2017:13). 

Δπηπξνζζέησο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπφκελσλ ελειίθσλ, σο κέιε επάισησλ 

νκάδσλ, απνηξέπνπλ πνιιέο θνξέο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα. Χο ηέηνηα 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ε ρακειή απηνπεπνίζεζε, ηα ειάρηζηα θίλεηξα 

κάζεζεο (θπξίσο εμσηεξηθά), ηα εκπφδηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (ζπζζσξεπκέλα 

πξνβιήκαηα, πνιιαπινί ξφινη, έιιεηςε ρξφλνπ), ηα βηνινγηθά/ζσκαηηθά εκπφδηα 

(πξνβιήκαηα φξαζεο, κλήκεο, ζπγθέληξσζεο, κε-δηαγλσζκέλα καζεζηαθά πξνβιήκαηα, 

θφπσζε), ε απνπζία καζεζηαθήο θνπιηνχξαο, ε αδπλακία έθθξαζεο ζην γξαπηφ θαη ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν (Παπατσάλλνπ,2014). 

Σαπηφρξνλα, ν ελήιηθαο εθπαηδεπφκελνο, πνπ αλήθεη ζε κία επάισηε νκάδα, κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, θαζψο εηζέξρεηαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Δλδεηθηηθά σο ηέηνηεο αληηδξάζεηο αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, ν θφβνο γηα 

θξηηηθή ζηάζε απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε, ε απνμέλσζε θαη 

πεξηζσξηνπνίεζε, ε αξλεηηθή απηνεηθφλα, ε ρακειή απηνεθηίκεζε, ηα ζπλαηζζήκαηα 

απαμίσζεο, ε παζεηηθή ή επηζεηηθή ζηάζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο  

ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, αιιά θαη απφ εκπεηξίεο πνπ έρεη κε άιινπο επίζεκνπο 

νξγαληζκνχο (π.ρ. ππεξεζίεο πξφλνηαο) θαη ε απνγνήηεπζε (Αζαλαζίνπ, Μπαιληνχθαο, 

Παλανχξα, 2014:27). 

Λακβάλνληαο ηα παξαπάλσ ππφςε, θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηαδηαθά ψζηε (Tutorialletter 501/3/2015):  

1) λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο, ηα θίλεηξά ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο, αληηθεηκεληθά θαη ψξηκα  

2) λα απνδερζνχλ θαη λα ζέβνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα ηνλ 

βειηηψζνπλ  

 3) λα αλαπηχμνπλ κηα ζηάζε απνδνρήο, αγάπεο θαη ζεβαζκνχ πξνο ηνπο άιινπο, ψζηε ζην 

ηέινο λα πεηχρνπλ ηελ απνδνρή, ηελ αγάπε θαη ην ζεβαζκφ, ηελ ελζπλαίζζεζε 

4)  λα αλαπηχμνπλ κηα δπλακηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή θαη λα απνδερζνχλ ην γεγνλφο ηεο 

αιιαγήο, ζθεπηφκελνη ηνλ εαπηφ ηνπο 

5) λα αληηδξνχλ ζηηο αηηίεο θαη φρη ζηα ζπκπηψκαηα  

6) λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ησλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπο 

7) λα γλσξίδνπλ ηελ θιεξνλνκηά ηεο γλψζεο, ηηο κεγάιεο ηδέεο θαη ηηο κεγάιεο παξαδφζεηο 

ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνπλ 

8) λα θαηεπζχλνληαη ζηελ θνηλσληθή αιιαγή 
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Οη πξφζθπγεο απνηεινχλ κία πνιχ ηδηαίηεξε νκάδα ελειίθσλ θαη κία εθπαηδεπηηθή 

πξφθιεζε. Μία νκάδα εθπαηδεπφκελσλ κεελήιηθεο πξνζθπγηθνχ ή παξφκνηνπ ππφβαζξνπ 

(κεηαλαζηεπηηθνχ) δηαζέηεη πνηθίιεο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαδξνκέο θαη έρεη 

αλαπηχμεη αιθαβεηηζκφ ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο γιψζζεο.  Σέηνηνη πιεζπζκνί, νη νπνίνη 

ζπλήζσο δνπλ ζην πεξηζψξην γηα κεγάια δηαζηήκαηα, έρνπλ κεγάιεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Γη’ απηέο ηηο νκάδεο είλαη βαζηθφ λα ππάξμεη αιθαβεηηζκφο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη ίδηνη ηηο πεγέο ησλ δπζθνιηψλ ηνπο θαη ηξφπνπο λα ηηο μεπεξάζνπλ 

(Φάρνπ, 2010).  

Βέβαηα, πξέπεη λα γίλεη εδψ ε επηζήκαλζε φηη ε πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ πξνζθχγσλ δελ έρεη 

επηιέμεη νηθεηνζειψο ηελ παξακνλή ηεο ζε θάπνηα ρψξα. Ζ ξεπζηή θαη αβέβαηε θαηάζηαζε 

ησλ πξνζθχγσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν θαη ηε ρψξα νξηζηηθήο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαζψο θαη ε 

ζπλερηδφκελε θηλεηηθφηεηά ηνπο, ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε 

πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπλέβαιαλ πηζαλφλ έσο ηψξα θαη 

ζηε κε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ζε ζεκαληηθέο ζρνιηθέο δηαξξνέο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, θαζψο είλαη επξεία ε αληίιεςε κεηαμχ κηαο κεξίδαο 

πξνζθχγσλ φηη εάλ ε ρψξα δελ είλαη ν πξνζρεδηαζκέλνο ή ν ηειηθφο πξννξηζκφο ηνπο, ηφηε 

δελ έρνπλ ιφγν λα κεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νχηε θαη λα κάζνπλ ηε γιψζζα 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Αλαγλψζηνπ, 2017).  

Σα παξαπάλσ δελ απνθιείνπλ βέβαηα θαη ηελ εθδήισζε ζεηηθψλ αληηδξάζεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ, απφ ηε πιεπξά ησλ επηκνξθνχκελσλ, φπσο ειπίδα γηα ηηο πξννπηηθέο πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ε εθπαίδεπζε, αηζηνδνμία θαη απηνεθηίκεζε,εάλ ππάξμεη έλαο 

ππνζηεξηθηηθφο εθπαηδεπηήο πνπ ζέβεηαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο θαη έρεη πίζηε ζηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ. Γη’ απηφλ ην ιφγν ζπρλά ν εθπαηδεπηήο.ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαιείηαη λα πηνζεηήζεη επηπξφζζεηνπο ξφινπο, φπσο απηφλ ηνπ 

ζπκβνχινπ θαη ηνπ εκςπρσηή, αιιά θαιείηαη θαη ν ίδηνο λα εμεηάζεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ ζηάζεηο απέλαληη ζε άηνκα ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ 

νκάδσλ (Αζαλαζίνπ, Μπαιληνχθαο, Παλανχξα, 2014:27). Ζ πξνεηνηκαζία ησλ επηκνξθσηψλ 

ζα πξέπεη λα είλαη ζπζηεκαηηθή κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ. 

χκθσλα κε ηνλ Freire ν εθπαηδεπφκελνο δελ κπνξεί λα κάζεη γξαθή θαη αλάγλσζε εάλ απηά 

ηα δχν δελ θνξηηζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά κε ηα βηψκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ζπλεπψο 

θαλείο δελ κπνξεί λα δηδάμεη ηίπνηε εάλ δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ-πξνζθχγσλ θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ άιισζηε φηη ν 

Freire δηαθξίλεη ηελ παηδεία ζε «ηξαπεδηθή» θαη «πξνβιεκαηίδνπζα»  (Freire, 1977). Ζ 

ηξαπεδηθή παηδεία απνξξξίπηεη ην δηάινγν θαη κεηαρεηξίδεηαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο σο 

αληηθείκελα πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο ππνηάζζνληαο ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ πξνβιεκαηίδνπζα 

εθπαίδεπζε αληίζεηα βαζίδεηαη ζην δηάινγν θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη αληηκεησπίδεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν σο ελεξγεηηθφ ππνθείκελν.  

Οη εθπαηδεπηέο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Freire, δελ κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία κίαο ηππηθήο 

δηδαζθαιίαο αιιά θξνληίδνπλ λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο δείρλνληαο ελδηαθέξνλ 

γηα ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο. Γη’ αηφλ ηνλ ιφγν, απαηηείηαη κία αιεζηλή ζρέζε εθπαηδεπηή-
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εθπαηδεπφκελνπ φπνπ ν εθπαηδεπηήο δηδάζθεη θαη ηαπηφρξνλα δηδάζθεηαη (Μάλζνπ, 

2007:24). Ο δηάινγνο μεθηλάεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο θαη είλαη ζεηηθφ ν 

εθπαηδεπηήο λα κηιάεη ηελ ίδηα γιψζζα κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ψζηε λα έρνπλ ην ίδην 

ζεκείν εθθίλεζεο (Jarvis, 2004:215). Ο ελήιηθαο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ζην θέληξν ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα κελ 

δηαθφπηεηαη φηαλ πάξεη ηνλ ιφγν, ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Freire. Ο εθπαηδεπηήο ζα 

πξέπεη κπαίλνληαο ζε κία ηέηνηα ηάμε λα είλαη αλνηρηφο ζηηο εξσηήζεηο θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Freire, 2001:47). Γη’ απηφλ ην ιφγν πξέπεη λα αθνχεη 

πξνζεθηηθά ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο γηα λα θαζνξίζεη ηα ζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ιακβάλνληαο ππφςε αθφκα θαη ηηο«ζησπέο» ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ (Shor, 1992:53–54, 

Wallerstein, 1987:34; Freire, 1985:106). Ζ εθπαίδεπζε, άιισζηε, «ππνθέξεη απφ ηελ 

αζζέλεηα ηεο αθήγεζεο», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Freire ζε θάπνην απφ ηα θείκελά 

ηνπ (Freire, 1977:77). 

Όπσο πξνηείλεη ν Freire, νη αθνξκήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ(ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ησλ πξνζθχγσλ), ελψ απηά πνπ δηδάζθνληαη ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη κε απηά 

πνπ ήδε μέξνπλ. χκθσλα θαη πάιη κε ηνλ Freire, o ελήιηθαο καζαίλεη, φηαλ ε εθπαίδεπζε 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπθαη 

εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο. Βαζηθή παξάκεηξνο, ζπλεπψο, είλαη ε αμηνπνίεζε 

ησλ εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Καηά ηε κέζνδν ηνπ 

αιθαβεηηζκνχ ηνπ Freire, ρξεζηκνπνηψληαο ν εθπαηδεπηήο εηθφλεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο κε ζθνπφ βέβαηα 

ηελ αθχπληζε ηνπο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ γισζζηθψλ-πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ξεπεξηφξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ/ζπκκεηερνπζψλ ζηα καζήκαηα είλαη 

απαξαίηεηε θαηά ηνλ Freire. Γηα ηε κειέηε ελφο γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ ν εθπαηδεπηήο 

κπνξεί λα έρεη αξθεηά δηαθνξεηηθά θείκελα θαη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο λα επηιέμεη απηφ πνπ 

είλαη πην θνληά ζηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα. Οη εθθσλήζεηο δηακεζνιαβνχληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή, ν νπνίνο πξνζαξκφδεη ζε θάζε πεξίπησζε ην χθνο, ην ιεμηιφγην ή θαη ηε γιψζζα 

(κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κεηαθξάζεη κέξνο ηεο εθθψλεζεο, γηα λα εμεγήζεη ην πεξηερφκελν 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο) κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ (P.R.E.S.S., 2017).  

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηέο ζα δηδάμνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα γξάθνπλ θαη λα 

δηαβάδνπλ αιιά ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα βξνπλ ιχζεηο ζε ηπρφλ 

πξφβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζρνιείνπ ή ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. Θέκαηα φπσο ε ζπκβνπιεπηηθή πξνζθχγσλ, παιηλλνζηνχλησλ, 

κεηαλαζηψλ θαη αηηνχλησλ άζπιν, ε δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

αλαγθψλ, ε εθπαίδεπζε θαη εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε 

κεηαλάζηεπζε, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ην ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην, ηα ζέκαηα 

νηθνγέλεηαο, ν ξαηζηζκφο, ε  μελνθνβία, ηα  ζηεξεφηππα, ε θνηλσληθή έληαμε, νη θνξείο θαη νη 

ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο, ε κειέηε θαη εμνηθείσζε κε ην «Europass», ην νπνίν  είλαη έλα 

κέζν πνπ βνεζά ζηελ παξνπζίαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη πξνζφλησλ ηνπ θάζε ελδηαθεξνκέλνπ 
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κε ηξφπν ζαθή θαη εχθνια θαηαλνεηφ ζηελ Δπξψπε (π.ρ Βηνγξαθηθφ εκείσκα, Γισζζηθφ 

Γηαβαηήξην, θ.α.), νη πξνζνκνηψζεηο επηθνηλσλίαο (κε ην δάζθαιν ηνπ παηδηνχ ηνπο, ε 

επίζθεςε ζε έλα γηαηξφ, ε θιήζε ελφο ηαμί, ε ρξήζε απηνθηλήηνπ γηα κεηαθίλεζε, ε 

πξνεηνηκαζία γηα δίπισκα νδήγεζεο  θ.α.) απνηεινχλ θαιέο πξαθηηθέο θαηά ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ πξνζθχγσλ. Δπηιένλ, ε δηδαζθαιία ζηνρεπκέλνπ ιεμηινγίνπ (π.ρ γπλαηθεία 

δηθαηψκαηα, αγψλαο θ.α.), ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνιηηεηφηεηαο, αλζξσπίλσλ δηθαηψκαησλ,  

ν ξφινο ησλ ΜΜΔ, νη κε Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, βηνγξαθίεο αλζξψπσλ θ.α, απνηεινχλ 

ελδεηθηηθά θάπνηεο πξνηάζεηο θαη ζεκαηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ελδηαθέξνλ 

γηα ηνπο πξφζθπγεο (Καινγξίδε, 2005).  

Έλα άιιν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ηνπ Freire, ππφ ην πξίζκα ηεο εθπαίδεπζεο 

πξνζθχγσλ, είλαη φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εθαξκφδεηαη κε γξακκηθφ 

ηξφπν ή κε ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ. Απελαληίαο, απνηειεί έλα ζχλνιν 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επηιέμεη ηε ζεκαηηθή 

εθείλε πνπ θξίλεη εθείλνο φηη ζα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο νκάδαο 

κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη. Δίλαη επηζπκεηφ ζπλεπψο λα κελ επηιέγεηαη έλα έηνηκν εγρεηξίδην 

άιιά δξαζηεξηφηεηεο ή λα δεκηνπξγνχληαη δξαζηεξηφηεηε εμ αξρήο απφ ηνλ εθπαηδεπηή, 

θαζψο θαη λα αμηνπνηνχληαη ηα παηρλίδηα ξφισλ (π.ρ πσο θιείλσ ξαληεβνχ ζην γηαηξφ ή πσο 

δεηάσ πηζηνπνηεηηθφ απφ θάπνηα ππεξεζία). Δλδεηθηηθά, γηα λα αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπηέο 

ην πεξηγξαθηθφ ιεμηιφγην θαη ηελ ηθαλφηεηα δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνθνξηθέο ηζηνξίεο, ηζηνξίεο κε εηθφλεο, ρξήζε εηθφλσλ γηα ηελ εηζαγσγή 

ηνπ θαηλνχξγηνπ ιεμηινγίνπ θαη γξακκαηνζπληαθηηθψλ δνκψλ θ.α. (ΔΚΔΠΗ, 2008:30). 

Σέινο, απαξαίηεηε θαζίζηαηαη θαη ε κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε 

δνκέο πξνζθχγσλ θαη ε επηζηξάηεπζε θνξέσλ, φπσο ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 

ην νπνίν έρεη αλαπηχμεη εηδηθή πιαηθφξκα κε πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνζθχγσλ 

(ΗΔΠ, 2017), θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο πινχζηαο εκπεηξίαο ησλ Γηαπνιηηηζκηθψλ 

ζρνιείσλ. 

Σςμπεπάζμαηα 

Δπηρεηξψληαο κηα θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Freire, ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε 

ηα αθφινπζα: Ζ πξνζέγγηζή ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν πνιηηηθή θαη δνκηζηηθή ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο πξνζεγγίζεηο, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν αηνκηζηηθέο θαη θαηλνκελνινγηθέο. Ο Freire 

ζεσξεί ζεκαληηθή ηε ζρέζε δαζθάινπ–εθπαηδεπφκελνπ θαη αληηκεησπίδεη ηνλ εθπαηδεπηή σο 

ην άηνκν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαζηνραζηηθή ζηάζε ηνπ καζεηή θαη ηελ καζεζηαθή ηνπ 

πνξεία. Οη εθπαηδεπφκελνη δελ είλαη παζεηηθνί δέθηεο, νη νπνίνη δέρνληαη γλψζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο, φπσο γίλεηαη ζηελ ηξαπεδηθή εθπαίδεπζε (bankingeducation), αιιά αλαδεηνχλ 

ηε γλψζε (Εαξίθεο, 2014:211). Ο εθπαηδεπηήο βάδεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

εξσηήζεηο γηα ζέκαηα–θιεηδηά απφ ηελ εκπεηξία ησλ επηκνξθνχκελσλ είηε αλαγλσξίδνπλ απφ 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θάλνπλ ηε παηδαγσγηηθή ζεσξία 

ηνπ Freireλα είλαη πεξηζζφηεξν εθαξκφζηκε ζε ελήιηθεο παξά ζε παηδηά, δεδνκέλνπ φηη νη 
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ελήιηθεο σο θνξείο εκπεηξηψλ θαη δέθηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζπλεηδεηά ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα επηθέξνπλ αιιαγέο.  

ηνλ 21
ν
 αηψλα, νη ηάμεηο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ έλα δεκνθξαηηθφ πεδίν δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ν 

ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Με ηελ έλλνηα απηή, ην ζρνιείν θαη ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθπαηδεχνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ φινπο 

ηνπο επηκνξθνχκελνπο, κε δηαθνξεηηθφ δειαδή εζληθφ, θπιεηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο θαη ηαπηφρξνλα λα ηνπο ελδπλακψλνπλ, ψζηε λα είλαη 

ηθαλνί λα θάλνπλ επηινγέο γηα ηελ δσή ηνπο.  

Ζ πξφθιεζε πνπ ζέηεη ζήκεξα ν Freire ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εηδηθφηεξα 

ζε άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο θαη ηδηαίηεξα ζηε 

πεξίπησζε ησλ πξνζθχγσλ είλαη ε εθπαίδεπε ελειίθσλ λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά σο πξνο ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ πνιηηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία. ηφρνο 

ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο δελ είλαη 

ζπλεπψο κφλν ε γλσζηηθή πξφνδνο ησλ επηκνξθνχκελσλ αιιά θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

πξφνδνο ηνπο. Ο αιθαβεηηζκφο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, δελ είλαη απηνζθνπφο αιιά 

ην κέζν πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ ηελ πεγή ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο θαη λα εληνπίζνπλ ιχζεηο.   

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Paulo Freire θαίλεηαη λα είλαη ην θιεηδί γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, ηελ πξνψζεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ηελ εκβάζπλζε ζηνλ επξσπατθφ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.Ζ πξνζέγγηζή ηνπ Freire 

άιισζηε ζηνρεχεη ζην ζχλνιφ ηεο λα νδεγήζεη ζηε ρεηξαθέηεζε ησλ αλζξψπσλ ζην κέηξν 

πνπ ππάξρεη θξηηηθφο ζηνραζκφο.  

Ζ πξνζέγγηζή ηνπ PauloFreire εμαθνινπζεί ζήκεξα λα είλαη επίθαηξε εθθξάδνληαο κία 

αλζξσπηζηηθή αληίιεςε απέλαληη ζην ηερλνθξαηηθφ πλεχκα ηεο παηδείαο θαη ζπλδεφκελε κε 

ην αλζξσπνθνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ βαζίδεηαη ζην φξακα ηνπ 

θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαπίεζεο. Ο Freire πίζηεπε φηηκε 

ηελ πξάμε κεηαζρεκαηηζκνχ, ε θνηλσλία «κεηαζρεκαηίδεηαη» (Taylor, 1998:17). Όζν πην 

θξηηηθά ελήκεξνη είλαη νη  εθπαηδεπφκελνη ηφζν πεξηζζφηεξν κπνξνχλ λα κεηακνξθψζνπλ 

ηελ θνηλσλία θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ίδηα ηνπο ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Taylor, 1998:17). 
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