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                            Αποτελέσματα  συνεδρίου 

Οι εταίροι του προγράμματος TTMIRO (ΝΟΣΤΟΣ (συντονιστής, Ελλάδα), PAKIV 
(Ρουμανία), the PPP (ΗΒ), EU Warehouse (Βέλγιο) και το ευρωπαϊκό δίκτυο 
οργανώσεων νέων YES FORUM) θέλουν να ευχαριστήσουν όλους/ες τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες του Συνεδρίου που έλαβε χώρα στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2014 
στην Αθήνα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους/στις εισηγητές/τριες, στους/στις 
εκπροσώπους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, 
οργανώσεων που εργάζονται με και για μετανάστες και Ρομά, πανεπιστημίων και 
κρατικών φορέων. Η συμβολή τους, όπως και η συζήτηση που ακολούθησε μετά 
από κάθε συνεδρία, εμπλούτισε τα αποτελέσματα του έργου μας και του 
εκπαιδευτικού υλικού. 

Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού «Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτές/τριες 
μεταναστών και Ρομά» έδωσε το έναυσμα για μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή 
απόψεων σχετικά με τα θέματα που μας απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της 
δημιουργίας του υλικού, όπως:  

• Η σύνδεση κατάρτισης και συμβουλευτικής, ως αναγκαίου μέσου για την 
εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ομάδων που υφίστανται τις 
συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού 

• Η ανάδειξη της σημασίας που έχει η κουλτούρα στην εκπαίδευση των 
ενηλίκων: οι πρακτικές και η αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη είναι 
φορτισμένες πολιτισμικά, τόσο από την πλευρά του εκπαιδευόμενου/ης, 
όσο και από την πλευρά του εκπαιδευτή/τριας  

• Ποιες ικανότητες είναι απαραίτητο να έχει ο/η εκπαιδευτής/τρια  
προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες 
εκπαιδευομένων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα; Πώς μπορεί να τις αποκτήσει; 

Στο Συνέδριο τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της 
Δια Βίου Εκπαίδευσης για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, ιδίως στους 
σημερινούς καιρούς της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Το εκπαιδευτικό υλικό του 
ΤΤΜΙΡΟ, το οποίο θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε πέντε γλώσσες (www.ttmiro.eu), 
φιλοδοξεί να συμβάλει στον στόχο αυτό, δίνοντας στους εκπαιδευτές/τριες εφόδια 
ώστε να αντιμετωπίζουν το παιχνίδι της αναπαραγωγής των ανισοτήτων εκεί που 
συμβαίνει, στον μικρόκοσμο της τάξης.  
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