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Outline

• Εισαγωγή στο έργο PRESS
• Εθνογραφική έρευνα πεδίου

• Σχεδιασμός
• Υλοποίηση
• Αποτελέσματα

(στοιχεία όπως έχουν παρουσιαστεί σε παρουσιάσεις
του PRESS και στο άρθρο Δασκαλάκη, Η., Τσιώλη Σ. &
Ανδρουλάκης, Γ. (2017). Έργο PRESS: εθνογραφικές
προσεγγίσεις για την εκπαίδευση των προσφύγων
στην Ελλάδα. Στο Πρακτικά 9ο διεθνές συνέδριο για την
ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 9(4Α), σσ.19-
33).

• Τροφοδότηση των 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 
από τα εθνογραφικά 
δεδομένα

• «Αναγνώσεις» των δεδομένων 
δύο χρόνια μετά την 
ολοκλήρωση του Έργου



19 μήνες

Ιούνιος 2016 – Δεκέμβριος 2017

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

92 συνεργάτες

Επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, εμψυχωτές, διερμηνείς κ.ά.

> 8.000 άμεσα ωφελούμενοι

ΕΡΓΟ PRESS
PROVISION OF REFUGEE EDUCATION AND 

SUPPORT SCHEME

Επιστημονικά Υπέυθυνος: Γιώργος Ανδρουλάκης

Συντονίστριες Έργου, κύριες ερευνήτριες: Άννα Αποστολίδου, Ήβη
Δασκαλάκη, Σοφία Τσιώλη

Ερευνήτριες πεδίου: Ασπασία Χαλκίδου, Ναντίνα Λειβαδίτη, Birgul
Yilmaz, Μαρία Μαρτίκα, Ελένη Νταλαμπύρα, Γεωργία Σαρικούδη

Βοηθοί έρευνας: Ευστρατία Καλλίτζη, Αρεζού Ρεζαιάν, Βίλυ
Χατζηγιάννη

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ



1. ΕΡΕΥΝΑ

Διεπιστημονική -
ανθρωπολογική-

κοινωνιογλωσσική-
εθνογραφική έρευνα

2. ΓΛΩΣΣΑ

Γλωσσική-πολιτισμική 
και κοινωνική 

προσαρμογή και 
«ένταξη» παιδιών και 

ενηλίκων με 
προσφυγική εμπειρία.

3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ευαισθητοποίηση
πολιτών, υπηρεσίες

υποστήριξης και 
εκπαιδευτική 
ενδυνάμωση
προσφύγων. 

ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ





ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

• Ανοιχτή προσέγγιση στην έννοια της εκπαίδευσης

• Η γλώσσα δεν εκλαμβάνεται αποκλειστικά ως αντικείμενο της
έρευνας αλλά ως όχημα για την πρόσβαση σε πολύπλοκες
κοινωνικές διαδικασίες (Rampton 2014)

• Η γλωσσική μάθηση ως κοινωνική και ενταξιακή διαδικασία (Long
2005)

• «Εδώ και τώρα» (τοπικό) μέσα από έναν παγκόσμιο φακό
(Blommaert 2010)





• Εκπαιδευτικές, επικοινωνιακές και γλωσσικές επιθυμίες και
προσδοκίες των ατόμων με προσφυγική εμπειρία στο πλαίσιο
της συνθήκης «αναγκαστικής» παραμονής τους σε στρατόπεδα
στην Ελλάδα (encampment) και στο πλαίσιο κρατικών πολιτικών-
παρεμβάσεων αλλά και διεθνοποιημένων πολιτικών-
παρεμβάσεων (ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες, Μ.Κ.Ο)

• Μελλοντικές προσδοκίες για μετακίνηση ή μόνιμη εγκατάσταση

• Τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης καθώς
επίσης και επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές και
προσεγγίσεις σε σχέση με την ηλικία, το φύλο, της θρησκεία, το
νομικό status, κ.ά.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ



• Προηγούμενες γλωσσικές εμπειρίες, γλωσσικές εμπειρίες στη
συνθήκη transit, επιθυμίες σχετικά με τις γλωσσικές επιλογές

• Προηγούμενες εμπειρίες σχετικά με τη γλωσσική μάθηση στην
τυπική εκπαίδευση (σχολείο) στις χώρες καταγωγής, στη
συνθήκη transit, επιθυμίες σχετικά με τη γλωσσική μάθηση

• Προηγούμενες εμπειρίες σχετικά με τη γλωσσική μάθηση σε μη
τυπικά και άτυπα πλαίσια στις χώρες καταγωγής, στη συνθήκη
transit, επιθυμίες σχετικά με τη μη τυπική γλωσσική μάθηση

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

• Τι σκέφτονται οι ενήλικες πρόσφυγες για τις γλωσσικές πολιτικές και τις προσεγγίσεις από τις
εκπαιδευτικές τους εμπειρίες; Πώς κατασκευάζονται οι γλωσσικές και επικοινωνιακές επιθυμίες
των προσφύγων σε ένα υπερποίκιλο περιβάλλον; Μεταβάλλονται οι επιθυμίες των προσφύγων;
Εάν ναι ποιοι οι παράγοντες που τις επηρεάζουν; Ποιες οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες για τα
παιδιά και τους έφηβους σε μια συνθήκη διακοπτόμενης παρακολούθησης του σχολείου; Συνέχιση
των σπουδών τους; Ένταξη στο ελληνικό τυπικό πλαίσιο;

• Με ποιον τρόπο αναδύονται τα γλωσσικά και χωρικά ρεπερτόρια των προσφύγων; Ποια
χαρακτηριστικά (features) των ρεπερτορίων τους επιλέγουν να χρησιμοποιούν ώστε να επιτύχουν
τις επικοινωνιακές ανάγκες της καθημερινότητας; Ποια η σχέση των επιλογών τους με το ευρύτερο
κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο; Ποιος ο ρόλος των σχέσεων εξουσίας στις γλωσσικές πρακτικές που
επιλέγουν να υιοθετήσουν; Παρατηρούνται νέες μορφές γλώσσας; Ποιες οι γλωσσικές επιλογές των
παιδιών στο πολύγλωσσο πλαίσιο των στρατοπέδων;

• Ποιες οι γλωσσικές επιλογές που προσφέρονται από τα μαθήματα γλώσσας που λαμβάνουν χώρα
εντός και εκτός των στρατοπέδων; Ποιο είναι το εκπαιδευτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται; Πως
διαμορφώνονται οι επιλογές για το εκπαιδευτικό υλικό;



ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΆΘΕ SITE

• Ποιες οι γλωσσικές επιλογές, ανάγκες και προσδοκίες
παιδιών με προσφυγική εμπειρία που μόλις έχουν έρθει
στην Ελλάδα;

• Ποια η σχέση των άλλων μελών της οικογένειας αναφορικά
με τη γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών;

• Ποιες οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα γλωσσικά
χαρακτηριστικά των ρεπερτορίων των παιδιών και στις
προσεγγίσεις που υιοθετούνται σε μαθήματα μη τυπικής
εκπαίδευσης (εστίαση στη γλώσσα);



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

9 μήνες
Team-based

3 κοινωνιογλωσσολόγοι
3 ανθρωπολόγοι
3 βοηθοί έρευνας
(Αγγλική, Φαρσί, 

Ελληνική, Κουρδική, 
Γαλλική)

4 διερμηνείς
(Αραβική, Φαρσί, 

Ουρντού)

Συμμετοχική παρατήρηση
Ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις

Γλωσσικά πορτρέτα
Γλωσσικό τοπίο

Συζητήσεις
Ιστορίες ζωής

Αφηγήσεις
Προσεγγίσεις βασισμένες 

στις τέχνες
Ομάδες εστίασης

Εθνογραφία της τάξης

Ποιοτική και ποσοτική
μέθοδος

Εθνογραφία και γλωσσική
εθνογραφία

Ερωτηματολόγια



ΗΛΙΚΙΑ

• ΠΑΙΔΙΑ

• ΕΦΗΒΟΙ

• ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΦΥΛΟ

•ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

•ΕΦΗΒΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ

•ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝΔΡΕΣ

ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

• ΣΥΡΙΑ

• ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

• IΡΑΝ

• ΠΑΚΙΣΤΑΝ

• MΑΓΚΡΕΜΠ

• ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 

ΑΦΡΙΚΗΣ



Μυτιλήνη

•Καρά τεπέ

•Πίκπα

•Mosaik

•Ξενώνας 
φιλοξενίας για 
ανήλικους 
πρόσφυγες

Αθήνα

•Ελαιώνας

•Ελληνικό

•Orange House

•KHORA

Θεσσαλονίκη

•Διαβατά

•Softex

•Διαμερίσματα

•Πολύδρομο

ΠΟΛΥΤΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ







15/7-30/9 1-31/10 1/11-31/3 1/4-31/6

Σχεδιασμός της
έρευνας

Επισκέψης ανίχνευσης
του πεδίου

Training της
ερευνητικής ομάδας

Πρώτες επισκέψεις

στο πεδίο

Έρευνα Πεδίου

Επεξεργασία

εθνογραφικών

δεδομένων

Τελικά reports και

επιστημονικές

δημοσιεύσεις

(Ανα)τροφοδοότηση

εκπαιδευτικών

παρεμβάσεων.

• Εθνογραφική έρευνα και σημειώσεις 
πεδίου

• Feedback στην ερευνητική ομάδα 

• Επιλεγμένα εθνογραφικά δεδομένα που 
τροφοδοτούν τις εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις

• Υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
10 ΣΤΑΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

TC1 PREVIOUS EDUCATIONAL EXPERIENCE

TC2 PRESENT EDUCATIONAL EXPERIENCE IN GREECE

TC3 LEARNING STRATEGIES

TC4 LINGUISTIC CHOICES (COMMUNICATION)

TC5 LINGUISTIC CHOICES (LEARNING)

TC6 LITERACY PRACTICES

TC7 FUTURE ASPIRATIONS AND LINGUISTIC CHOICES

TC8 EXPECTATIONS FROM LANGUAGE COURSES



TC1 PREVIOUS EDUCATIONAL EXPERIENCE

TC2 PRESENT EDUCATIONAL EXPERIENCE IN GREECE

TC3 LEARNING STRATEGIES

TC4 LINGUISTIC CHOICES (COMMUNICATION)

TC5 LINGUISTIC CHOICES (LEARNING)

TC6 LITERACY PRACTICES

TC7 FUTURE ASPIRATIONS AND LINGUISTIC CHOICES

TC8 EXPECTATIONS FROM LANGUAGE COURSES

TC9 USE OF TECHNOLOGY IN LANGUAGE LEARNING

TC10 GENDER

TC 11CHILD PRACTICES AND IDEOLOGIES

TC 12 RELIGIOUS AND POLITICAL BELIEFS AND INTERPRETATIONS

TC 13 FEELINGS AND EMOTIONS

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
20 ΣΤΑΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

(ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ)





ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 0

ΣΤΑΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ)

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΤΟΠΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΛΟ

ΧΡΟΝΟΣ

WELL - BEING



TC1  ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

SC1.1.

(Αυτο)ενδυνάμωση

- Online Προφική
εξάσκηση

- Συνομιλίες με ντόπιους

-συνομιλίες με εθελοντές)

SC 1.7

Συναισθηματικές και 
συναισθητικές συνδέσεις

SC1.4

Η μάθηση σε παγκόσμιο 
επίπεδο

- Online μάθηση

-χρήση των social media 
και των application

- λεξικά
SC1.3

Επικοινωνία μέσα και έξω 
από το «σχολείο»

SC1.2

Μέσα και έξω από τα στρατόπεδα

- Γλωσσική κοινονικοποίηση

- Τριγλωσσικές προσεγγίσεις 
μάθησης

SC1.6 

Τοπικότητα (σχέσεις με 
ανθρώπους και 

χώρους→τόπους)

-καθημερινή επικοινωνία

- Διαγλωσσικές πρακτικές

- Διπλής κατεύθυνσης στόχοι

- Φιλία

- Φλέρτ

SC1.5

Προηγούμενες 
εκπαιδευτικές εμπειρίες



ΔΕΔΟΜΕΝΑ (1/3)

“While a rushed conclusion could ne drawn that M. A. is simply lazy and
doesn’t want to take classes, it is gradually revealed that her decision to
drop out the classes is very much connected with her encampment
conditions. First of all, alliances inside such camp are of paramount
value, but also any injustice or wrongdoing to a campmate very
much takes place in front of your eyes or within your ear range.
(MM_FN6_Afgan_women_26)[participation in language learning classes, social
relations, encampment conditions, alliances, injustice] TC 10> SC2 & SC 5

“M. Did 4 years of English in Afganistan, but she likes a lot the classes that
take place now in the camp. She says “If I go, many of my problems
will be resolved. My confidence will be boosted”
(MM_FN6_Afghan_girl_16)[evaluation of the language classes offered in the
camp, expectations from language courses, confidence, instrumentality] TC 10
> SC 7 & TC2 > SC1



ΔΕΔΟΜΕΝΑ (2/3)

“On our way back to Praksis, A. was talking to his two friends to whom F. was
giving a lift. Boys were interacting in English and Greek and suddenly
they talked about “kopellas” (girls). When we arrived in Mytilini, A. ean to
the house immediately and F. told me that the boys probably have dated
and that’s why he was running back to house”. (BY_FN4_Iran_boy_15)
[informal learning, flirting, talking to local people] TC 10> SC 2, SC 6, SC 7

N., the Khora teacher, also showed me her notebook where she kept
notes of new Arabic words she was learning from her students. N.
pointed out how helpful and crucial it has been to know a bit of her students
mother tongue in order to understant the linguistic structures, and phonetic
challenges that they might face. (MM_FN3_Spanish_woman_34)[bi-directional
learning] TC >1 SC1, SC6 TC 2> SC 6

“Μαθήματα φυσικά και μετά ταυτόχρονα να μιλάς με ανθρώπους, έτσι
γίνεται να μάθεις μια γλώσσα. Να κάτσω να μάθω μια λέξη είναι δύσκολο
προσωπικά, αλλά όταν μάθεις συτή τη λέξη και πας να τη χρησιμοποιείς
είναι πιο εύκολο» (ΕΝ_Ι1_Syrian_woman_40)TC >1 SC1, SC2, SC 5



ΔΕΔΟΜΕΝΑ (3/3)

Z. ultimate goal is to return to Afganistan after having obtained a degree
in order to teach at the university, and try to “make a difference”. Z.
strongly believes that social, political and religious reforms in
Afghanistan can only come through education”
(MM_FN8_Afghan_man_30) [+++] TC 10> SC4, SC5

I have no problem with Nations, and I am not a nationalist or fascist. No
nation is better than others. But I want too have the right to
speak with my language. It is my right to celebrate my culture,
my tradition [..] Pashtu people don’t like us to celebrate New Years.
They say it belongs to Zarathusra (the prophet). They attacked us. It
belongs to the Persian, they say”. (MM_FN8_Afghan_man_30) [language
rights +++] TC2 > SC5 & TC10 > SC4



ΣΧΟΛΕΙΟ• Ένταξη στο σχολείο σε συνάρτηση με προσδοκίες
παραμονής στην Ελλάδα

• Παιδιά και έφηβοι που επιθυμούν να μείνουν στην Ελλάδα
γίνονται μέρος του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος
μέσα από τη συμμετοχή τους στο σχολείο (όπου είναι
δυνατόν) ή σε μη-τυπικές μορφές εκπαίδευσης

• Συμμετοχή στο τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο από
πρόσφυγες που βρίσκονται σε συνθήκες μετεγκατάστασης
καθώς μια τέτοια διάσταση προσφέρει μια αίσθηση
κανονικότητας και διευκολύνει τις διαδικασίες ένταξής τους
στον τελικό τους προορισμό

• Παρόμοιες τάσεις φαίνεται να έχουν και οι γονείς καθώς
θεωρούν ότι τα παιδιά πρέπει να περνάνε αρκετό χρόνο
στο σχολείο ή σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Συχνά οι επιλογές και οι προσδοκίες που αφορούν τη
συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (και στις
σχολικές) επηρεάζονται από οικογενειακές πολιτικές

Δασκαλάκη, Η., Τσιώλη Σ. & Ανδρουλάκης, Γ. (2017).
Έργο PRESS: εθνογραφικές προσεγγίσεις για την
εκπαίδευση των προσφύγων στην Ελλάδα.



ΓΛΩΣΣΕΣ• Οι διαγλωσσικές πρακτικές σε πολύγλωσσα
περιβάλλοντα αποτελούν όχημα για την καθημερινή
επικοινωνία, καθώς επίσης και στοιχείο ταυτότητας σε
ένα ρευστό περιβάλλον

• Η εκμάθηση των μητρικών γλωσσών (στο «σπίτι», σε μη
τυπικές μορφές μάθησης, με την κοινότητα, εξ
αποστάσεως μαθήματα) εκλαμβάνεται ως εξαιρετικά
σημαντική από τις οικογένειες με παιδιά

• Κρίσιμη αποδεικνύεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για
κάποιες κατηγορίες ενηλίκων όπως η γυναίκες, ή οι
άνδρες που έχουν οικογενειακές ευθύνες

• Μερικοί ενήλικες (κυρίως οι νέοι άνδρες) προτιμούν να
μαθαίνουν γλώσσες μέσα από την καθημερινή
επικοινωνία, από καλλιτεχνικές και άλλες
δραστηριότητες ή μέσα από τη δουλειά

• Άλλοι προτιμούν μια περισσότερο οργανωμένη δομή
μαθήματος, ενώ μια τέτοια διάσταση αποτελεί για
κάποιους προϋπόθεση για να επιλέξουν και να
συνεχίσουν να παρακολουθούν τα μαθήματα.

Δασκαλάκη, Η., Τσιώλη Σ. & Ανδρουλάκης, Γ. (2017).
Έργο PRESS: εθνογραφικές προσεγγίσεις για την
εκπαίδευση των προσφύγων στην Ελλάδα.



ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ  
ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ

• Ένας σημαντικός αριθμός νέων γυναικών και ανδρών
επιθυμεί να εμπλακεί με ποικίλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που προσφέρονται στα στρατόπεδα και
αλλού παρά »να χάνει χρόνο», ειδικά όταν βρίσκεται σε
αναμονή

• Ένας αριθμός γυναικών και ανδρών εμπλέκονται σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες (γλωσσικά μαθήματα,
προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε δράσεις
κοινωνικής δράσης, κ.ά.) ως εθελοντές αξιοποιώντας
προηγούμενες γνώσεις τους

• Οι εμπειρίες μετακίνησης των προσφύγων, όπως κάποιες
ομάδες Αφγανών, εξισώνεται με συνεχείς προκλήσεις
ανάπτυξης νέων ικανοτήτων και γνώσεων.

• Για κάποιες ομάδες προσφύγων η συμμετοχή σε μη τυπικές
μορφές εκπαίδευσης συνιστούν μια κατάσταση
χειραφέτησης (βλ. για παράδειγμα πρόσφυγες από το Ιράν
που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση)

• Άτομα που δεν έχουν αναπτύξει αλφαβητισμό επιλέγουν
συνήθως άτυπες μορφές μάθησης μέσα στην οικογένεια Δασκαλάκη, Η., Τσιώλη Σ. & Ανδρουλάκης, Γ. (2017).

Έργο PRESS: εθνογραφικές προσεγγίσεις για την
εκπαίδευση των προσφύγων στην Ελλάδα.



ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΕΙΣ

• Η κινητικότητα του πληθυσμού

• Οι πολλαπλές εννοιολογήσεις της ένταξης

• Καθυστερήσεις άδειας για πρόσβαση στα camps

• Τεχνικά ζητήματα με αποτέλεσμα την καθυστέρηση
πρόσληψης των διερμηνέων

• Ζητήματα ηθικής στην έρευνα

• Η μετάβαση από το πεδίο της έρευνας στις εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις



ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΕΙΣ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

• Συμμετοχικές προσεγγίσεις για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων

• Δημιουργία πολύγλωσσων εκπαιδευτικών υλικών με διπλούς στόχους

• Δημιουργία προγραμμάτων γέφυρας για την ένταξη στο σχολείο

• Ως προς το φύλο και πολιτισμικά ευαίσθητο εκπαιδευτικό υλικό

• Δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο και τόπο

• Μικτή μάθηση (online και face to face)

• Μικτά τμήματα ή ομάδες μάθησης άτομα με προσφυγική εμπειρία και
ντόπιοι

• Η προσέγγιση της διαγλωσσικότητας υιοθετήθηκε ως θεωρητικό πλαίσιο
και ως πρακτική



▪ Εθνογραφική έρευνα (9 μήνες, 13 ερευνητές και ερευνήτριες)

▪ Εκπαιδευτικές Δράσεις και Δράσεις ευαισθητοποίησης (12 μήνες,
78 συνεργάτες)







• http://press-project.eap.gr/toolkit/login/index.php

• βιβλιοθήκη Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου,
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΕΛΙΑΜΕΠ,
Ερεθίσματα για διπλωματικές εργασίες)

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις

• Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και υλικού
ευαισθητοποιήσεις από εκπαιδευτικούς φορείς

• Εθνογραφικά δεδομένα για τροφοδότηση ερευνών
άλλων επιστημονικών πεδίων

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ, ΤΙ;

http://press-project.eap.gr/toolkit/login/index.php




• Διαφορετικές αναγνώσεις των εθνογραφικών δεδομένων

• Απεδαφοποίηση και επανεδαφοποίηση των συμπερασμάτων

• Αλλαγή του οντολογικού φακού και εστίαση στους
χώρους→τόπους και στα σώματα της έρευνας

• Τρέχουσες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες

• Nexus analysis με εστίαση στους λόγους ως τρόπους που
σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε, σχετιζόμαστε με τα
αντικείμενα, τους χώρους, τον χρόνο, τις ιδέες, τις επιθυμίες,
κ.ά.

Η ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ «ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ»
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