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ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

  Το θέμα της εργασίας είναι: ‘Προσφυγές μαθητές σε δομές εκπαίδευσης στη 

Ελλάδα: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις δομές αυτές’. Σκοπός 

αυτής της μελέτης είναι να διερευνηθεί πως ανταπεξήλθαν τα προσφυγόπουλα στα 

σχολεία εντός των δομών , ποια προβλήματα αντιμετώπισαν, ποιοι στόχοι 

επιτεύχθηκαν και η πρόοδος που σημειώθηκε μέσα στο σχολικό έτος 2016-2017, με 

βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών τους.  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία βασίζεται στην ερευνητική μέθοδο με πρωτογενή 

στοιχεία, που η συλλογή τους έγινε με την μέθοδο της συνέντευξης. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στο 

προπαρασκευαστικό σχολείο εντός των δομών. Χρειάζονταν κάποιο χρονικό 

διάστημα  ώστε να εγκλιματιστούν με τα νέα δεδομένα, τις συνήθειες και τους 

κανόνες που το ελληνικό σχολείο ακολουθεί. Εξομαλύνθηκαν ζητήματα 

συμπεριφοράς μεταξύ των παιδιών, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τα 

προσφυγόπουλα εξελίχθηκαν πολύ θερμές με αποτέλεσμα αυτό να έχει πολύ θετικές 

επιδράσεις στη πρόοδο των μαθητών σε μαθησιακό και προσωπικό επίπεδο. 

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί ήταν ικανοποιημένοι με  το έργο τους και την 

αμοιβαία προσπάθεια που καταβλήθηκε. Δήλωναν περήφανοι τόσο για τους ιδίους 

όσο και για τα παιδιά που τα κατάφεραν παρά τις αντιξοότητες. 

Τέλος, τα παιδιά με την κατάλληλη προετοιμασία που τους προσέφεραν τα 

προπαρασκευαστικά τμήματα εντός των δομών είναι σε θέση να ενσωματωθούν στα 

ελληνικά σχολεία από την νέα σχολική χρονιά και να μελετηθεί έπειτα εκ νέου η 

πρόοδος και τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης.  

 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εκπαίδευση προσφύγων, δομές φιλοξενίας προσφύγων  
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Abstract 

 

The dissertation is entitled "Refugee students in education camp structures in Greece: 

The views of the teachers who work in these camp structures". The study aims at 

investigating how refugees in schools have managed it in the camp structures, what 

problems they have encountered, the objectives that have been achieved and the 

progress that has been made during the 2016-2017 school year, based on their 

teacher’s views.  

This dissertation is based on the research method with primary data, which was 

collected using the interview method. The results of the research showed that children 

responded successfully to the preparatory classes within the camp structures. They 

needed some time in order to get used to the new data, habits and rules that the Greek 

education system follows. Children's behavior problems have been smoothed, the 

relationship between teachers and refugees evolved very warmly, and this has had a 

very positive impact on student’s progress both at a learning and personal level. In 

conclusion, teachers were satisfied with their work and their mutual effort. They were 

proud of themselves and of the children who managed it despite the difficulties.  

Finally, children who attended the preparatory classes within the structures are able to 

integrate into the Greek school system starting from the new school year and then 

study the progress and the results of the integration. 

 

 

 

 

 

 

Key word: Refugee students, refugee camp structures 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Η παρούσα ερευνητική πτυχιακή εργασία πραγματεύεται με: ‘Προσφυγές μαθητές 

σε δομές εκπαίδευσης στη Ελλάδα: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν 

στις δομές αυτές’. Σκοπός, της εν λόγω εργασίας, είναι να εξεταστεί πως 

ανταπεξήλθαν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία εντός των δομών, ποια προβλήματα 

αντιμετώπισαν, ποιοι στόχοι επιτεύχθηκαν και η πρόοδος που σημειώθηκε μέσα στο 

σχολικό έτος 2016-2017 σε δομές της Θεσσαλονίκης, με βάση τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών τους. Η ερευνά μελετούσε την σχέση των δασκάλων με τους 

πρόσφυγές μαθητές, την σχέση των παιδιών μεταξύ τους, την σχολική 

καθημερινότητα και τη μαθησιακή διαδικασία.  

Το θέμα της εργασίας είναι επίκαιρο και η επιλογή του έγινε λόγω της σπουδαιότητας 

του. Το θέμα της εκπαίδευσης προσφύγων αποτελεί φλέγων ζήτημα που είναι 

επιτακτική ανάγκη να λυθεί άμεσα και αποτελεσματικά. Η εκπαίδευση των 

προσφύγων προβληματίζει τόσο σε  επιστημονικό επίπεδο  όσο και στην πρακτική  

εφαρμογή. Οι χώρες παραμονής προσφύγων έχουν υποχρέωση να προσφέρουν και σε 

αυτά τα παιδιά την μόρφωση και την παιδεία ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στα 

ευρωπαϊκά πλαίσια καθώς το μέλλον τους προδιαγράφεται στην Ευρώπη. Το ζήτημα 

της προσφυγικής κρίσης χρονολογείται από το 2014, όταν έφτασαν στην Ελλάδα τα 

πρώτα προσφυγικά κύματα από τη Συρία. Αρχικά σε μικρό αριθμό και σιγά σιγά ο 

αριθμός αυτός αυξανόταν ραγδαία. Καθώς πολλοί  πρόσφυγες  αιτούνταν άσυλο στην 

Ελλάδα και η χώρα αυτή δεν αποτελούσε πάντα ένα γρήγορο πέρασμα ώστε να 

βρεθούν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τέθηκε το ζήτημα της εκπαίδευσης των 

προσφύγων. Η Ελλάδα αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και τις νέες 

απαιτήσεις. Το υπουργείο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, ανέλαβε την θέσπιση και υλοποίηση της 

εκπαίδευση των προσφύγων στην Ελλάδα. Αρχικά, προσπάθησε να προστατέψει 

θεσμικά την εκπαίδευση των προσφύγων και να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες 

και δεσμεύσεις. Δημιούργησε πρόγραμμα σπουδών για όλες τις τάξεις της 

πρωτοβάθμιάς και δευτεροβάθμιάς εκπαίδευσης, τάξεις νηπιαγωγείου (ηλικίας 4 έως 

5), τάξεις πρωτοβάθμιας (ηλικίες 6 – 12) και δευτεροβάθμιας (γυμνάσιο, λύκειο, 13-

15) . Υπάρχουν προγράμματα  για μέσα και έξω από τα όρια των κέντρων υποδοχής. 
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Ακόμα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνής υπηρεσίας προσφέρουν το 

εκπαιδευτικό έργο τους στους πρόσφυγες μαθητές. Το εκπαιδευτικό σύστημα για την 

εκπαίδευση των προσφύγων περιλαμβάνει τρείς βασικές μορφές, τις τάξεις υποδοχής, 

εγκαταστάσεις υποδοχής και εκπαίδευσης και ενίσχυση των προπαρασκευαστικών 

τάξεων. Οι δυσκολίες ήταν πολλές και τα σύστημα ήρθε αντιμέτωπο με προβλήματα 

που δεν προέβλεψε. Επίσης ο αριθμός των παιδιών διαρκώς μεγάλωνε και έκανε 

ακόμα πιο δύσκολη την ορθή υλοποίηση του προγράμματος. Το σχολικό έτος 2016-

2017 χαρακτηρίστηκε ως ένα ¨προπαρασκευαστικό έτος ¨ με επίκεντρο στόχο την 

μετάβαση των παιδιών από τα στρατόπεδα υποδοχής στην σχολική καθημερινότητα 

και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.  

Για την διεξαγωγή της ερευνάς επιλέχθηκε η μέθοδος συλλογής στοιχείων μέσω 

συνεντεύξεων. Το δείγμα ήταν καθηγητές και δάσκαλοι που εργάστηκαν στις δομές. 

Η έρευνα περιορίστηκε την περιοχή της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τις περιοχές 

των Διαβατών και του Πλαγιαρίου. Οι περισσότεροι δάσκαλοι εργάζονταν στις δομές 

ενώ λιγότεροι εργάζονταν σε ΜΚΟ που βοηθούσαν στις δομές. Αυτή ήταν η βασική 

πηγή πληροφόρησης καθώς η εργασία βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά. Όλοι οι τομείς που εξετάστηκαν 

έφερνα θετικά και ικανοποιητικά αποτελέσματα, κάποιες φορές ακόμα και πάνω από 

τα προσδοκώμενα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά κατάφεραν να 

προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και την ρουτίνα του σχολείου, έμαθαν να 

λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες και άλλαξαν κάποιες συμπεριφορές και 

συνήθειες που δεν άρμοζαν μέσα στην σχολική και κοινωνική ζωή. Οι εκπαιδευτικοί 

κατάφεραν λοιπόν, να τα ενσωματώσουν στο σχολικό πλαίσιο σε πρακτικό επίπεδο 

καθώς τα παιδιά των προσφύγων έχουν έναν διαφορετικό πολιτισμό από τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα, και διαφορετική σχολική κουλτούρα, ενώ κάποια από αυτά, 

παρόλο που βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία (π.χ. 8 ετών) δεν είχαν προλάβει να πάνε 

σχολείο λόγω πολέμου, μένοντας έτσι εκτός σχολικής πραγματικότητας. Με τα 

μαθήματα τα κατάφεραν εξίσου καλά και η πρόοδος τους ήταν πολύ καλή. Το κάθε 

παιδί φυσικά είχε τους δικούς του ρυθμούς, όμως, μέχρι το τέλος της σχολικής 

χρονιάς είχαν καταφέρει να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα, σε προφορικό και 

γραπτό επίπεδο, σε ικανοποιητικό βαθμό. Ακόμα, και οι τεταμένες, αρχικά, σχέσεις 
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μεταξύ των παιδιών  στην πορεία βελτιώθηκαν σε σημαντικό βαθμό, μπόρεσαν να 

αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και αυτό είχε θετικές επιδράσεις και στην σχολική 

τους απόδοση. Η σχέση των εκπαιδευτικών με τα προσφυγόπουλα αποδεδείχθηκε 

πολύ θερμή και ουσιαστική. Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να βοήθησαν τα παιδιά τόσο σε 

μαθησιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, ταυτόχρονά όμως, και οι ίδιοι οι δάσκαλοι 

μέσα από την τριβή τους με αυτά τα παιδιά αποκόμισαν πολλές νέες εμπειρίες, ήρθαν 

σε άμεση επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και  πήραν διδάγματα ζωής που τους 

άλλαξαν σαν προσωπικότητες.   

Τέλος, η συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς 

πολλές δυσκολίες κατά την συγγραφή της. Η βασική δυσκολία που αντιμετωπίστηκε 

ήταν η περιορισμένη βιβλιογραφία που υπήρχε για το συγκεκριμένο θέμα, αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι η εκπαίδευση των προσφύγων και γενικά όλο το 

προσφυγικό ζήτημα, είναι ένα τρέχον θέμα και ακόμα δεν έχει γραφτεί η αντίστοιχη 

βιβλιογραφία. Η μελέτη του θέματος έγινε από report που καταχωρήθηκαν από την 

επιβλέπων καθηγήτρια και κάποια άρθρα που επιλέχτηκαν μέσα από εφημερίδες και 

διαδικτυακές σελίδες. Η ερευνά που διεξήχθητε για την εργασία αυτή παρουσιάζει 

κάποιες ελλείψεις που παρατηρήθηκαν καθώς ολοκληρώθηκε η εγγραφή ης εργασίας. 

Θα μπορούσε για παράδειγμά να ερευνηθεί εάν και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που 

δίδασκαν στα προσφυγόπουλα ήταν κατάλληλά προετοιμασμένοι και καταρτισμένοι 

για αυτήν την πρόκληση. Τέλος, ένα ζήτημα προς μελέτη που θα ωφελούσε την 

εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος για τους πρόσφυγες θα ήταν να ερευνηθεί η 

ενσωμάτωση των προσφυγόπουλων μέσα στις ελληνικές τάξεις, η αλληλεπίδραση με 

τους Έλληνες μαθητές, η συμπεριφορά τους μέσα και έξω από την τάξη και η 

μαθησιακή πρόοδος τους. Άλλωστε η ενσωμάτωση αυτή έχει δρομολογηθεί για τα 

επόμενα σχολικά έτη από το Υπουργείο Παιδείας.  

Η έξης εργασία δομείται ως: 

Κύριο μέρος  

i. Μεθοδολογία 

ii. Αποτελέσματα 

iii. Συμπεράσματα  
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Παραρτήματα  

Βιβλιογραφία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το report: Refugee Education in Greece ''SIRIUS'' Multi – country 

Partnership to Enhance the Education of Refugee and Asylum – seeking Youth in Europe . 
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2. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

 

2.1  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα ερευνητική, πτυχιακή εργασία έχει ακολουθήσει μια συγκεκριμένη 

μεθοδολογία.  Βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα και πληροφορίες και ο τρόπος 

συλλογής τους έγινε  με τη μέθοδο της συνέντευξης. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε ως η πλέον κατάλληλη για να δοθούν οι 

απαραίτητες και επαρκείς  πληροφορίες για το ζήτημα που μελετάτε. Για την 

συγγραφή της βιβλιογραφίας επιλέχθηκε το σύστημα ΑPA.  

Το δείγμα της έρευνας ήταν δάσκαλοι και καθηγητές που δίδασκαν σε πρόσφυγες 

μαθητές εντός των δομών. Ο ακριβής αριθμός συνεντεύξεων ήταν 12, όμως στοιχεία 

συλλέχτηκαν από τις 10. Στο σύνολο τους ήταν δέκα άτομα, 7 γυναίκες και 3 άντρες. 

Οι ηλικίες του ήταν από 27 έως 37 ετών. Κατάγονταν από περιοχές της  

Θεσσαλονίκης, των Σερρών, της Καστοριάς ενώ όλοι εργάζονταν σε δομές και ΜΚΟ 

στην Θεσσαλονίκη. Οι περισσότεροι εργάστηκαν σε δομές φιλοξενίας προσφύγων 

ενώ μόνο οι 2 στους 10 σε οργανωμένες ΜΚΟ. Ανάλογη εμπειρία με μετανάστες 

μαθητές είχαν ελάχιστοι από το δείγμα, για την ακρίβεια μόνο 2 εκ των 12. Οι 

περισσότεροι  έρχονταν πρώτη φορά σε επαφή με προσφυγές μαθητές. Η συνέντευξη 

αποτελούταν από 5 ενότητες, με περιεχόμενο σχετικά με τα βιογραφικά 

χαρακτηριστικά των συνεντευξιαζόμενων, την σχέση των δασκάλων με τους 

πρόσφυγές μαθητές, την σχέση των παιδιών μεταξύ τους, την σχολική 

καθημερινότητα και τη μαθησιακή διαδικασία.  

 Οι συνεντεύξεις έγιναν εξ αποστάσεως μέσω κινητού τηλεφώνου με την βοήθεια 

μιας ειδικής εφαρμογής ηχογράφησης κλήσεων. Σε μία μεμονωμένη περίπτωση η 

συνάντηση έγινε εκ δια ζώσης λόγω κοντινής απόστασης του συνεντευξιαζόμενου με 

τον. Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν εξαρχής ενήμεροι για την ηχογράφηση της 

συζήτησης και κρατήθηκε η ανωνυμία τους. Στην αρχή ενημερώθηκαν για το θέμα 

της εργασίας και το χρονικό διάστημα περίπου που θα χρειαζόταν γα να ολοκληρωθεί 

η συνέντευξη. Οι  απαντήσεις ήταν πλήρης και πολύ περιγραφικές ώστε να δώσουν 

όσες πληροφορίες χρειαζόντουσαν για να διεξαχθεί η εργασία. Αρκετές φορές οι 
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συνεντευξιαζόμενοι προσέθεσαν κάποια στοιχεία ή έφερναν κάποιο βιωματικό 

παράδειγμα, μια ιστορία για παράδειγμα, ώστε να γίνουν πιο σαφής και να 

ολοκληρώσουν την απάντηση τους. Οι ερωτήσεις ήταν κατανοητές και λίγες φορές 

ζητήθηκε μεγαλύτερη επεξήγηση. Οι ερωτηθέντες είχαν μια πολύ θερμή 

αντιμετώπιση και θετική αύρα. Ήταν πρόθυμοι όχι μόνο να απαντήσουν στις 

καθορισμένες ερωτήσεις αλλά και να συμβουλέψουν μέσω της εμπειρίας τους, να 

προτείνουν θεματικές και να συμπληρώσουν ότι θεωρούσαν βοηθητικό και έλλειπε 

από  τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Η ευγένεια και η ηρεμία ήταν κοινό 

χαρακτηριστικό όλων των εκπαιδευτικών και δε δίστασαν να προτείνουν ακόμα και 

ξενάγηση στις οργανωμένες δομές των προσφύγων όπου δίδασκαν. Τέλος, όταν 

χρειάστηκε να προστεθούν κάποιες ερωτήσεις στην συνέντευξη και να δώσουν 

συμπληρωματικές απαντήσεις, οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν ξανά με τη ίδια 

ευχάριστη διάθεση χωρίς να δυσανασχετήσουν.  
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2.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω των συνεντεύξεων:    

2.2.1 Σχέση δασκάλου με μαθητές  

 

1.1  Πρώτη επαφή των δασκάλων με τους πρόσφυγες μαθητές: 

 

Η πρώτη επαφή των δασκάλων με τους προσφυγές μαθητές σε γενικές γραμμές 

χαρακτηρίστηκε θετική, με θερμή υποδοχή των δασκάλων και καλή διάθεση και από 

τις δύο πλευρές. Υπήρχαν δυσκολίες και για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τα 

προσφυγόπουλα, στην αρχή ήταν διστακτικοί, κουμπωμένοι, τα παιδιά ήταν περίεργά 

και προσπαθούσαν να επεξεργαστούν τα νέα πρόσωπα. Υπήρχε αρκετό άγχος από 

τους καθηγητές για το πως θα προσελκύσουν τα παιδιά. Η προσαρμογή των παιδιών 

ήταν δύσκολη, κάποια παιδιά παρουσίασαν και κάποια άρνηση προς τους 

εκπαιδευτικούς, κυρίως οι έφηβοι. Τα περισσότερα παιδιά δεν γνώριζαν καν τον 

θεσμό του σχολείο και δυσκολευτήκαν να προσαρμοστούν στους κανόνες, να μπουν 

σε τάξη και σε μια καθημερινή σχολική ρουτίνα (Νίκος, 30, Θεσσαλονίκη). Η  

κατάσταση επιβαρυνόταν από την αδυναμία επικοινωνίας. Τα περισσότερα παιδιά δεν 

ήξεραν καθόλου ελληνικά ή γνώριζαν ελάχιστα, όπως καλημέρα, τι κάνεις; Και αυτό 

δυσκόλευε ακόμα περισσότερο να έρθουν σε επαφή και να επικοινωνήσουν, να 

γνωριστούν και να κάνουν δουλειά. Στις δομές υπήρχαν ήδη κάποιες ΜΚΟ που 

βοήθησαν στην αρχή μέχρι να φτιάξουν τα τμήματα τους και να ενταχθούν στα νέα 

δεδομένα και οι δάσκαλοι και τα παιδιά. Στην πορεία οι σχέσεις βελτιώθηκαν, 

εξοικειώθηκαν και οι δύο πλευρές και βρέθηκαν κώδικές επικοινωνίας.  

Όταν πήγα πρώτη μέρα χαρακτηριστικά θυμάμαι, ένας κύριος τον οποίο 

ακούμπησα κατά λάθος με την τσάντα μου με πιάνει και από τα δύο χέρια 

και μου λέει ‘ I’m sorry teacher” έμεινα έκπληκτος γιατί υπάρχει μεγάλη 

διαφορά στη νοοτροπία από άλλους Έλληνες διδασκομένους σε 

εκπαιδευτικούς . (Σωτήρης, 31, Θεσσαλονίκη) 
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1.2 Πως επικοινωνήσατε, σε ποιά γλώσσα; Πως αντιμετωπίσατε το 

επικοινωνιακό πρόβλημα; 

Οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν δύσκολο το πρόβλημα της επικοινωνίας αλλά όχι 

άλυτο. Χρησιμοποίησαν αρκετές τεχνικές και μεθόδους επικοινωνίας. Στην αρχή 

υπήρχε ένας συνδυασμός πραγμάτων, χρησιμοποιούσαν τα αγγλικά, ως  διεθνή 

γλώσσα. Οι περισσότεροι πρόσφυγες ήξεραν αγγλικά, όχι όλα βέβαια, ανάλογα και 

με την ηλικία τους και τον τόπο καταγωγής (για παράδειγμά, τα παιδιά από τη 

Δαμασκό γνώριζαν καλύτερα την αγγλική γλώσσα). Επίσης, χρησιμοποιούσαν τα 

ελληνικά, τα παιδιά ήξεραν κάποιες πρώτες λέξεις και εκφράσεις, όπως το 

‘καλημέρα’ και ‘γεια σου’. Κάποιοι εκπαιδευτικοί επιχείρησαν να μάθουν κάποιες 

λέξεις στην γλώσσα των παιδιών, στα αραβικά και τα φαρσί, μέσα από την τριβή μαζί 

τους. Προεβήκαν σε αυτή την λύση όχι μόνο για να μπορούν να επικοινωνούν πιο 

καλά μαζί τους και με τους γονείς τους στην αρχή, αλλά και για να τους αποδείξουν  

ότι υπάρχει ισότητα και στο γλωσσικό και στο πολιτισμικό χαρακτήρα, ότι  ήταν 

διατεθειμένοι να μάθουν και οι δάσκαλοι από τα παιδιά, όχι μόνο να διδάξουν. ( 

Σπύρος, 31, Θεσσαλονίκη). Μια ακόμα μέθοδο που χρησιμοποίησαν οι περισσότεροι 

ήταν αυτή της εικόνας. Οι εκπαιδευτικοί ταυτοποιούσαν τις λέξεις με τις αντίστοιχες 

εικόνες, τόσο για την καθημερινή επικοινωνία όσο και για την διεξαγωγή του 

μαθήματος. Μέσω της εικόνας τα παιδιά άκουγαν και έβλεπαν ταυτόχρονα και αυτό 

έκανε πιο εύκολο το επικοινωνιακό έργο. Η εικόνα ήταν κάτι που άρεσε στα παιδιά, 

συνδύαζε και τα χώματα και τα σχέδια κάτι που κέντριζε το ενδιαφέρον τους.  Η 

γλώσσα του σώματος επίσης, η νοηματική και οι εκφράσεις του προσώπου ήταν 

βοηθητικές και προσέφεραν μεγαλύτερη παραστατικότητα. Με την πάροδο του 

χρόνου βέβαια, μετά από αρκετή δουλειά, εξαλείφτηκαν και τα αγγλικά και οι άλλοι 

τρόποι επικοινωνίας και μιλούσαν μόνο ελληνικά, όλοι οι εκπαιδευτικοί το τόνισαν 

αυτό.  

 Χαμηλώναμε για να τους μιλήσουμε, δεν καθόμασταν από πάνω τους απειλητικά 

(Νίκος ,30, Θεσσαλονίκη) 
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1.3 Τα παιδιά ήταν ανοιχτά προς εσάς ή διστακτικά και φοβισμένα;  

Στην αρχή υπήρχε μια διστακτικότητα όπως είναι φυσικό, αφού τα παιδιά δεν 

γνώριζαν ούτε τους δασκάλους ούτε το θεσμό του σχολείου πολύ καλά ή και 

καθόλου. Τα παιδιά ήταν αρκετά φοβισμένα και διστακτικά προς κάτι ξένο 

γενικότερα λόγω του πολέμου και της προσφυγιάς. Με την καθημερινή τριβή και με 

την πάροδο του χρόνου απέκτησαν οικειότητα και γνωριστήκαν καλύτερα, 

αναπτύχτηκε η εμπιστοσύνη και τα παιδιά αναζητούσαν και την αγκαλιά, το χάδι και 

το παιχνίδι των δασκάλων. Ήξεραν ότι οι δάσκαλοι ήταν εκεί για να τα βοηθήσουν να 

μάθουν. Η σχέση που δημιουργήθηκε δεν ήταν μόνο με τα παιδιά αλλά και με τους 

γονείς τους, έπειτα από κάποιο καιρό αφού είχαν γνωριστεί σε ένα επίπεδο πήγαιναν 

ακόμα και για καφέ στις σκηνές τους, ενώ δεν δέχτηκαν καμία ρατσιστική 

συμπεριφορά ( Μαρία, 30, Θεσσαλονίκη) . Από την άλλη, αρκετοί εκπαιδευτικοί 

υποστήριξαν ότι τα παιδιά ήταν πολύ ανοιχτά και ζεστά από την αρχή, κάποιες φορές 

με υπερβολική οικειότητα και σε σπάνιες περιπτώσεις τα παιδιά ήταν υπερβολικά 

θερμά και προσπαθούσαν να καλοπιάσουν τους δασκάλους για να κερδίσουν την 

εύνοια τους.   

1.4 Πως ήταν οι σχέσεις δασκάλων-μαθητών και πως εξελιχτήκαν μετά 

Όπως κάθε ανθρώπινη σχέση που εξελίσσετε σιγά σιγά έτσι ήταν και αυτή των 

εκπαιδευτικών με τα προσφυγόπουλα. Στην αρχή δεν γνωρίζονταν καθόλου, ήταν και 

τα παιδιά διστακτικά, δεν ήξεραν τι ήρθαν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στις δομές 

τους. Η αποχή των παιδιών από την εκπαίδευση  και η άγνοια τους για τον θεσμό του 

σχολείου έκανε λίγο πιο δύσκολή αυτή την σχέση. Η  δυσκολία επικοινωνίας επίσης 

και η αλλαγή του περιβάλλοντος των παιδιών, η επιθετική συμπεριφορά τους κάποιες 

φορές, κυρίως των εφήβων, οι αντίξοες συνθήκες, τα κρύο τον χειμώνα και οι ελλιπής 

υποδομές της υποτυπώδης τάξης δεν αποτελούσαν τις πιο ιδανικές συνθήκες για να 

αναπτυχθεί μια υγιείς σχέση δασκάλου και μαθητή. Όμως πολύ γρήγορα η 

εμπιστοσύνη και η εκτίμηση αναπτύχθηκαν και δημιουργήθηκε μια πολύ όμορφη και 

δυνατή σχέση εκτίμησης και σεβασμού.  

Ελάχιστοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι σχέσεις ήταν πολύ καλές από την αρχή και 

δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.  
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Στην πορεία τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά, έφευγε μαθητής να πάει 

είτε στο εξωτερικό είτε στην Αθήνα και κλαίγαμε μαζί του. 

(Νίκος, 31, Θεσσαλονίκη) 

 

 

1.5  Σας έχουν εκμυστηρευτεί κάτι από όσα έζησαν στην εμπόλεμη χώρα 

τους και το ταξίδι τους προς την Ελλάδα; Και αν ναι, μετά από πόσο 

καιρό και σε ποια γλώσσα;  

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απέφευγαν να αναφέρονται σε αυτά τα γεγονότα για 

να μην ξυπνήσουν αναμνήσεις, άλλωστε τα παιδιά περνούσαν μετατραυματικό σοκ 

και η αναπόληση αυτών των στιγμών δεν θα ήταν βοηθητικό. Από την άλλη πλευρά 

κάποια παιδιά ήθελαν από μόνα τους να μάθουν πράγματα για την Συρία, την χώρα 

τους, αλλά για την μορφή που είχε πριν τον βομβαρδισμό. Άλλα αναφέρονταν στις 

ομορφιές της χώρας τους ή σε θετικές εμπειρίες, όπως τα κατοικίδια τους. Ήθελαν να 

μάθουν για τον πολιτισμό και τις ομορφιές της Συρίας. Μετά από αρκετό καιρό, όταν 

είχε δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης, κάποιοι εκπαιδευτικοί είχαν εμπειρίες 

από κάποιες εκμυστηρεύσεις παιδιών, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, από εφήβους 

κατά βάση. Αναφέρθηκαν στους βομβαρδισμούς και στους θανάτους οικογενειακών 

και φιλικών προσώπων. Τα παιδιά βρήκαν τρόπο να εκφραστούν με ένα συνδυασμό 

ελληνικών, αγγλικών, αραβικών και με την γλώσσα τους σώματος, με εικόνες, με 

μίμο. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε η παρουσία διερμηνέα ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις η εξιστόρηση έγινε μετά από καιρό οπότε τα παιδιά είχαν μάθει 

ικανοποιητικά ελληνικά.  

εξηγούσε πως έπεσε βόμβα στο σπίτι, τα τζάμια έσπασαν και αυτό ήταν στο 

μπάνιο και γλύτωσε, το ταξίδι προς δω και όλα αυτά. Απλά μου μιλούσε 

συνεχεία και δεν σταματούσε.  

(Αλέκα, 28, Θεσσαλονίκη) 
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1.6 Ήταν η Ελλάδα ο τελικός προορισμός αυτών των παιδιών; Που είχαν 

σκοπό να εγκατασταθούν; 

Η Ελλάδα, για τις οικογένειες αυτών των παιδιών, αποτελούσε ένα πέρασμα για να 

φύγουν στην κεντρική Ευρώπη. Δεν ήθελαν να μείνουν  Ελλάδα διότι δεν υπήρχαν 

θέσεις εργασίας και ευκαιρίες ώστε να φτιάξουν από την αρχή τη ζωή τους. Ο στόχος 

των περισσοτέρων, το ιδανικό ήταν η Γερμανία, έπειτα ήταν η Γαλλία, η Δανία, το 

Βέλγιο, η Σουηδία ακολουθούσαν. Κάποιοι είχαν ήδη καταφέρει να φύγουν και να 

αποκτήσουν άσυλο και άδεια παραμονής σε χώρες της Ευρώπης. Οι Σύριοι που ήταν 

καταγραμμένοι ως πρόσφυγες έχουν πιο πολλές ευκαιρίες από τους Αφγανούς που 

θεωρούνταν οικονομικοί μετανάστες και δεν μπορούν να πάρουν άδεια παραμονής. 

Με τα κλειστά σύνορα το πρόβλημα μεγάλωνε καθώς μένουν εγκλωβισμένοι στην 

Ελλάδα και οι πολιτικές αποφάσεις και οι νόμοι που ψηφίζονταν κάνουν πολύ 

δύσκολη τη μετακίνηση τους. Οι Αφγανοί είναι αυτοί που θα έμεναν περισσότερο 

στην Ελλάδα αναγκαστικά, καθώς δεν τους αναγνώριζαν ως προσφυγές για να 

περάσουν τα σύνορα προς την Ευρώπη. Το  πρόβλημα βέβαια ήταν πολύ μεγαλύτερο 

για τα ασυνόδευτα παιδιά που έμεναν στην Ελλάδα και δεν είχαν προοπτικές για 

μετεγκατάσταση.  

1.7 Οι εκπαιδευτικοί έχουν μελετήσει τα χαρακτηριστικά από την χώρα 

προέλευσης των παιδιών ( ήθη, έθιμα, θρησκευτικά γνωρίσματα) 

Οι εκπαιδευτικοί ήθελαν να έρθουν σε επαφή και να μάθουν για τον πολιτισμό, τα 

ήθη, τα έθιμα των προσφυγόπουλων. Έτσι θα ερχόντουσαν και πιο κοντά. 

Παρακολούθησαν εξειδικευμένα σεμινάρια και μέσω της καθημερινής τριβής με 

αυτούς τους ανθρώπους μάθανε πολλά πράγματα. Γνώριζαν τα έθιμα των 

μουσουλμάνων, ποίες ήταν οι εορταστικές μέρες τους που τα παιδιά απουσίαζαν από 

το μάθημα. Έτσι μπόρεσαν να κατανοήσουν και να σεβαστούν κάποιες καταστάσεις, 

όπως για παράδειγμα να μην θέλει ένα κορίτσι να κάτσει δίπλα σε ένα αγόρι και  δεν 

θα πήγαιναν. Οι διαφορές στην κουλτούρα και στην συμπεριφορά υπήρχε ακόμα και 

μεταξύ τους, δηλαδή ένα παιδί από την Δαμασκό είχε μεγάλη διαφορά από ένα παιδί 

μέσα από ένα χωριό της Συρίας. Η νοοτροπία και η κουλτούρα τους απείχε πάρα 

πολύ από αυτήν της Ευρώπης.  
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 προσπαθούσαμε να τα μάθουμε ότι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τα σχολείο είναι 

ανάμεικτα 

(Μαρία, 32, Θεσσαλονίκη) 

1.8 Ήταν οι κάτοικοί της περιοχής εξ αρχής σύμφωνοι στην ένταξη των 

προσφύγων μαθητών στο δημόσιο ελληνικό σχολείο, υπήρξαν 

επεισόδια; 

Στην περιοχή των Διαβατών και του Πλαγιαρίου  Θεσσαλονίκης όπου εξελίχτηκε η 

έρευνα δεν υπήρχαν μαζικές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες των κατοίκων και των 

γονέων. Έκαναν παράπονα και φοβόντουσαν για τα σπίτια και την υγεία τους, όμως 

δεν υπήρχαν φασαρίες και εντάσεις με έντονα επεισόδια. Οι υπεύθυνοι για την ένταξη 

των παιδιών είχαν ερευνήσει την κατάσταση και την διάθεση των κατοίκων. 

Προσπαθούσαν να βρουν ένα σχολείο εκεί κοντά που να μην δημιουργηθούν έντονες 

φασαρίες και αντιδράσεις από τους γονείς κατά την είσοδο των προσφυγόπουλων στο 

σχολείο. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν αφορμή ώστε να αργήσει και άλλο η ένταξη 

των παιδιών στα σχολεία.  

2.2.2 Οι σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους  

 

2.1  Η καταγωγή των προσφυγόπουλων 

Τα προσφυγόπουλα δεν είχαν όλα την ίδια καταγωγή. Προέρχονταν από την Συρία, 

τη Δαμασκό, από το Αφγανιστάν, ήταν Κούρδοι και Κούρδοι της Συρίας και 

ελάχιστοι από Ιράν και Ιράκ. Όλα τα παιδιά αρχικά έλεγαν ότι ήταν από Συρία, όταν 

όμως τέθηκε τα ζήτημα διαχωρισμού των τμημάτων και της εκμάθησης της γλώσσας 

έγινε ο διαχωρισμός. Κυρίως λόγος αποτέλεσε η τεταμένη σχέση των Σύριων με τους 

Κούρδους και έγινε αυτός ο διαχωρισμός για να αποφευχθούν οι διαπληκτισμοί.  

2.2  Η επικοινωνία μεταξύ των παιδιών  

Σε γενικές γραμμές τα παιδιά μεταξύ τους επικοινωνούσαν στα αραβικά που 

αποτελούσε την κοινή τους γλώσσα. Υπήρχαν όμως και προσφυγές που δεν είχαν σαν 

πρώτη γλώσσα τα αραβικά και εκεί ξεκινούσε το επικοινωνιακό πρόβλημα. Εξαίρεση 

αποτελούσαν  οι Αφγανοί που είχαν άλλη γλώσσα. Βέβαια οι Αφγανοί ήταν μια πιο 
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μεμονωμένη ομάδα, δεν αλληλεπιδρούσαν με τους υπόλοιπους πρόσφυγες ώστε να 

έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία και να πρέπει  να βρουν άμεσα τρόπο 

επικοινωνίας. Από την άλλη, λόγω του ότι το κοράνι είναι γραμμένο στα αραβικά, 

πολλά αφγανάκια από μικρή ηλικία μαθαίνουν κάποια αραβικά. Τα κουρδάκια, όσα 

είχαν πάει σχολείο είχαν μάθει και τα αραβικά εκτός από τα κουρδικά οπότε 

μπορούσαν να μιλήσουν. Επίσης, πολλά παιδιά που προέρχονταν από την ύπαιθρο 

είχαν κάποιες εξειδικευμένες διαλέκτους, που δεν ήταν ακριβώς αραβικά και υπήρχε 

δυσκολία στην μεταξύ τους επικοινωνία. Παρόλα αυτά, ξεπερνούσαν τα προβλήματα 

γλώσσας και έβρισκαν τρόπο επικοινωνίας, άλλωστε οι γλώσσες τους έχουν την ίδια 

βάση, ήταν αραβόφωνοι.  Το παιχνίδι, στα πιο μικρά παιδιά, αποτελούσε τρόπο 

επικοινωνίας και έκφρασης, δεν είχαν έχθρες και αντιπαλότητές.  

2.3  Οι σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους 

Στην αρχή οι σχέσεις των παιδιών ήταν τεταμένες μεταξύ των σύριων και των 

Αφγανών. Αυτή η κόντρα υπήρχε από πάντα μεταξύ των γονέων και αυτό το 

μετέφεραν στα παιδιά τους. Οι σύριοι αντιμετώπιζαν εχθρικά και μειονεκτικά τους 

Αφγανούς. Οι σύριοι γονείς έλεγαν στα παιδιά τους να μην κάθονται δίπλα στα 

αφγανάκια και να μην τα κάνουν παρέα. Έτσι τα παιδιά έρχονταν πολύ συχνά σε 

σύγκρουση και πιάνονταν ακόμα και στα χέρια με αφορμή πολύ απλά πράγματα, 

όπως μία γόμα. Αυτό οδήγησε τους εκπαιδευτικούς στην λύση να χωρίσουν τα παιδιά 

σε τμήματα ώστε να αποφευχθούν οι καυγάδες, ήταν ζήτημα σωματικής ασφάλειας ( 

δομή στα Διαβατά Θεσσαλονίκης)  .  

Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι σχέσεις των παιδιών ήταν πολύ καλές εξ 

αρχής,  ασχέτως εθνικότητας, τα παιδιά συνεργάζονταν και αλληλεπιδρούσαν 

κανονικά. Υπήρχαν οι τυπικοί καυγάδες όπως υπάρχουν σε όλες τις σχολικές 

κοινότητες και ανάμεσα σε όλα τα παιδιά.  

2.4 Πως εξελιχτήκαν οι σχέσεις  

Οι πρώτες εντάσεις αμβλύνθηκαν σίγα σιγά με την πάροδο του χρόνου. Η αρχική 

έχθρα και ο θυμός των παιδιών μεταξύ τους εξομαλύνθηκαν, δεν υπήρχαν οι εντάσεις 

στον ίδιο βαθμό και στην ίδια συχνότητα. Οι αντιπαραθέσεις ήταν απόρροια από την 

νοοτροπίας των γονέων και σε συνδυασμό με την άσχημη ψυχολογική κατάσταση 
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όλων των προσφύγων λόγω της κατάστασης και  των κακών συνθηκών διαβίωσης. 

Με τον καιρό τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να συμβιώσουν και να 

αποδεχτούν ο ένας τον άλλον. Οι σχέσεις βελτιώθηκαν σε σημαντικό βαθμό χωρίς 

όμως να δημιουργηθεί μια ενωμένη ομάδα σαν γροθιά ( Φωτεινή, 40, Θεσσαλονίκη). 

Υπήρχε καθημερινή επαφή και τριβή και οι διαμάχες συνέχισαν να υπάρχουν σε έναν 

βαθμό κάτι που αποτελούσε ένα απόλυτα φυσιολογικό γεγονός.  

2.5 Μεικτές παρέες παιδιών  

 Στην πορεία οι σχέσεις εξομαλύνθηκαν, οι φυλετικές διαφορές μειώθηκαν. Μέσα 

στην τάξη τα παιδιά βρήκαν αντικείμενο και ενδιαφέρον και λειτουργούσαν σαν 

ομάδα. Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά βρήκαν κοινό κώδικά και έπαιζαν όλα μαζί 

χωρίς διακρίσεις. Εκτός τάξης δεν ήταν πάντα σε μεικτές παρέες, τα αγόρια με τα 

κορίτσια δεν ήθελαν σχέσεις μεταξύ τους, αρνιόντουσαν να κάθονται κοντά στο 

θρανίο για παράδειγμα, όμως στο παιχνίδι δεν είχαν πρόβλημα συνύπαρξης και 

αλληλεπιδρούσαν κανονικά.   

 

2.6 Ποιες οι προκλήσεις του να διδάσκεις σε παιδιά που στο σύνολο 

τους έχουν ζήσει τραυματικές εμπειρίες 

Οι εκπαιδευτικοί εστίασαν την προσοχή τους στην ψυχολογική κατάσταση αυτών των 

μαθητών. Βρίσκονταν σε μετατραυματικό σοκ με πολλές απώλειες, κυρίως 

αγαπημένων προσώπων. Οι συνθήκες μετεγκατάστασης  και διαμονής τους στις 

χώρες φιλοξενίας δεν δημιουργούσαν ένα ζεστό κλίμα που να προσφέρει αίσθημα 

ασφάλειας ώστε να ξεπεραστεί το σοκ . Οι εκπαιδευτικοί ως μία πρόκληση θεώρησαν 

πως έπρεπε να προσέχουν πολύ το περιεχόμενο της  μαθητικής ύλης ακόμα και τον 

λόγο τους. Προσπαθούσαν να αποφύγουν οτιδήποτε θα μπορούσε να τους θυμίζει 

όσα πέρασαν. Απέφευγαν να αναφερθούν στον στρατό, σε βομβαρδισμούς, θανάτους 

ακόμα και στην θάλασσα και τα καράβια. Οι κινήσεις τους προσπαθούσαν να είναι 

γλυκές και ήρεμες και η ομιλία τους σιγανή, χωρίς πολλές εντάσεις. Τα παιδιά μετά 

από όλο αυτό το βίωμα είχαν  αγριεμένη συμπεριφορά σε ένα βαθμό, σε συνδυασμό 

επίσης, με τις κακές συνθήκες διαμονής τους γίνονταν ακόμα και επιθετικά. Άλλωστε 

τα περισσότερα δεν ήξεραν πως λειτουργεί ο θεσμός τους σχολείου και πως αρμόζει 



21 
Π.Δ.Μ. ΦΛΩΡΙΝΑ - 2018   

να συμπεριφέρονται σε ένα τέτοιο πλαίσιο, τι μπορούν να κερδίσουν από αυτό και τι 

δυνατότητες προσφέρει. Άλλη μια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς ήταν να 

εξημερώσουν αυτά τα παιδιά. Να τους μάθουν τι είναι το σχολείο, πως να κάθονται 

στο θρανίο, να μην τρώνε στην ώρα του μαθήματος, να σέβονται τους άλλους μέσα 

στην τάξη. Κυρίως το πρόβλημα υπήρχε με τα παιδιά στο εφηβικό στάδιο. Είχαν 

θυμό και ήταν πιο αντιδραστικά, χαρακτηριστικά άλλωστε, που φωτογραφίζουν έναν 

έφηβο.  

 Την  εκπαιδευτική προσπάθεια αυτή δεν βοήθησαν κάποιες κινήσεις του ελληνικού 

στρατού, που ήθελε να εξύψωση τα θετικά αισθήματα των προσφύγων υπέρ του 

ελληνικού στρατού που βοήθησε τη χώρα τους. Έτσι έδωσαν στα παιδιά να 

ζωγραφίσουν και να αποτυπώσουν την άποψη τους για τον ελληνικό στρατό. Με 

αυτή τη διαδικασία τα παιδιά επανέφεραν στην μνήμη τους την φρίκη του πολέμου. 

Κίνηση που βρήκε αντίθετους όλους τους εκπαιδευτικούς  και προσπάθησαν να 

αποτρέψουν αυτή την διαδικασία. ( δομή στα Διαβατά, Θεσσαλονίκη)  

(ονόμαζαν το αιγαίο θάλασσα του διαβόλου, προσπαθήσαμε να μαλακώσουμε την 

εικόνα τους για την θάλασσα σιγά σιγά, Μαρία, 31, Θεσσαλονίκη)  

 

 

2.7 Η εμπειρία των εκπαιδευτικών από την διαχείριση μιας 

πολυπολιτισμικής τάξης. 

Οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν μοναδική και πολύτιμη την εμπειρία τους από αυτά 

τα παιδιά. Κέρδισαν πολλά εφόδια, όχι μόνο ως εκπαιδευτικοί αλλά και ως άνθρωποι. 

Με την ανυπαρξία κοινού κώδικα επικοινωνίας, οι εκπαιδευτικοί εφηύραν διάφορούς 

τρόπους και μέσα, κάποιες εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας. Έμαθαν να 

χρησιμοποιούν το σώμα, τις κινήσεις, τις αισθήσεις τους, τις εικόνες και την 

παρατηρητικότητα τους. Επίσης, μέσω της καθημερινής τριβής με άλλους 

πολιτισμούς, οι δάσκαλοι μπήκαν και αυτοί στην θέση του διδασκόμενου. 

Προσπαθούσαν να μάθουν κάποιες λέξεις από τις γλώσσες των παιδιών και τον 

πολιτισμό τους. Πολλοί είδαν αυτή την δουλειά ωε λειτούργημα. Ήθελαν να 
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προσφέρουν στα παιδιά όσο  δύσκολες και αν ήταν οι συνθήκες και το μαθητευόμενο 

κοινό ήταν  ανομοιογενές. Η αποδοχή τους από τους γονείς των παιδιών ήταν μια 

μεγάλη επιβράβευση και μια εναρκτήρια δύναμη για να προχωρήσουν.  

 

2.8 Τι προβλήματα αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την 

διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και του <<τραύματος>> ταυτόχρονα 

στα ίδια παιδιά; 

 

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί ήταν το γεγονός ότι 

οι πρόσφυγες ήταν ανάμεικτοι Σύριοι και Αφγανοί, οι οποίοι είχαν κόντρα μεταξύ 

τους και αυτό το μετέδιδαν και στα παιδιά τους. Οι εικόνες και η εμπειρία του 

πολέμου είχε χαραχτεί στις ψυχές και τα βιώματα είχαν επηρεάσει την συμπεριφορά 

και τις αντιδράσεις των παιδιών. Οι τσακωμοί ήταν καθημερινοί και έντονοι. Αυτό 

ήταν και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των εκπαιδευτικών που προέρχονταν 

λόγω της πολυπολιτισμικότητας. Οι τσακωμοί εξελίσσονταν καθημερινά και εντός 

της τάξης για ασήμαντα πολλές φορές πράγματα. Τα παιδιά έβγαζαν πολύ άγρια 

ένστικτα και μάλωναν σαν ενήλικοι σε πόλεμο ( Μαρία, 32, Θεσσαλονίκη). Η 

αδυναμία επικοινωνίας δεν επέτρεπε  στους δασκάλους να επέμβουν στον καβγά και 

να τον λύσουν. Πολλές φορές ήταν απαραίτητο να σταματήσει ο καβγάς, ήταν 

ζήτημα σωματικής ακεραιότητας, έτσι ζητούσαν κάποιον διερμηνέα από τις ΜΚΟ 

που ήταν εκεί ώστε να μπορέσουν να επικοινωνήσουν άμεσα. Κάποια παιδιά είχαν 

αποχή από το σχολείο πολλά χρόνια ενώ άλλα δεν είχαν πάει καθόλου, έτσι δεν 

ήξεραν πώς να συμπεριφερθούν μέσα στην εκπαιδευτική τάξη και ήταν αντιδραστικά. 

Οι τσακωμοί λοιπόν, το επικοινωνιακό πρόβλημα και η άγνοια των παιδιών για τον 

θεσμό του σχολείου ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι 

εκπαιδευτικοί και προέρχονταν από την πολυπολιτισμικότητας και του τραύματος 

που είχαν υποστεί.  
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2.2.3 Σχολική καθημερινότητα  

3.1 Η προσέλευση των προσφυγόπουλων στο μάθημα 

Η προσέλευση των μαθητών αποτελούσε ένα πρόβλημα για την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Υπήρχε πάντα ένας σταθερός πυρήνας μαθητών που επισκεπτόταν τα 

μαθήματα καθημερινά, με ευχαρίστηση και όρεξη για μάθηση. Αυτά αποτελούσαν 

και τον βασικό αριθμό μαθητών της τάξης. Τα παιδιά αυτά βέβαια δεν ήταν πολλά 

και τα περισσότερα έφερναν αντίρρηση να πάνε στο σχολείο. Υπήρχαν αρκετοί λόγοι 

που έφερναν ως πρόφαση για να αποφύγουν το μάθημα. Κάποιες φορές οι ίδιοι οι 

γονείς δεν άφηναν τα παιδιά να πάνε. Οι κακές υποδομές και οι καιρικές συνθήκες 

του χειμώνα ήταν ένα συχνό αίτιο. Όντως, οι υποτυπώδης αίθουσες δεν είχαν 

θέρμανση και το κρύο του χειμώνα δημιουργούσαν ένα  ακατάλληλο περιβάλλον για 

την σχολική διαδικασία.  Άλλοι υποστήριζαν πως τα παιδιά τους δεν χρειάζεται να 

μάθουν ελληνικά και να πάνε στο σχολείο αφού σε λίγο καιρό θα μετεγκατασταθούν 

σε άλλη χώρα και τα ελληνικά δεν θα χρειαστούν στα παιδιά τους. Από την άλλη, οι 

Αφγανοί επειδή δεν είχαν πολλές πιθανότητες να εξασφαλίσουν άσυλο και να τους 

δεχτούν στην Ευρώπη. Οι γονείς το είχαν αντιληφθεί αυτό και προέτρεπαν τα παιδιά 

τους να πηγαίνουν στο σχολείο. Ήξεραν πως θα περάσουν κάποιο χρονικό διάστημα 

στην Ελλάδα και η γλώσσα θα ήταν ένα πολύ καλό εφόδιο για τα παιδιά άλλωστε δεν 

ήθελαν να παίζουν όλη μέρα έξω και να μην έχουν επαφή με τη σχολική διαδικασία.  

Τέλος, η προσέλευση των προσφυγόπουλων επηρεάστηκε όταν ξεκίνησε το 

απογευματινό σχολείο. Κάποια παιδιά αύξησαν την παρουσία τους στο σχολείο ενώ 

από την άλλη κάποια άλλα τις περιόρισαν με την δικαιολογία ότι παρακολουθούν το 

απογευματινό.  

 Έγιναν προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί ο αριθμός προσέλευσης των μαθητών, οι 

υπεύθυνοι προεβήκαν σε κάποιες λύσεις. Αρχικά αν κάποιο παιδί έκανε δύο 

συνεχόμενες απουσίες από το μάθημα έστελναν έναν ψυχολόγο ή κοινωνικό 

λειτουργό ώστε να το φέρει στο σχολείο. Αυτό τα έκαναν σχεδόν κάθε πρωί. Επίσης 

το πρόγραμμα συμπεριλήφθηκαν μαθήματα αγγλικών, γερμανικών ώστε να 

προσελκύσουν και άλλα παιδιά.  
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3.2 Το ενδιαφέρον των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους 

Οι γονείς στην πλειοψηφία τους ενδιαφέρονταν για την μόρφωση των παιδιών τους. 

Πήγαιναν τακτικά στους εκπαιδευτικούς να ρωτήσουν για την πρόοδο τους. Κάποιοι 

γονείς έλεγχαν τα τετράδια των παιδιών τους όταν γυρνούσαν από το σχολείο. Η 

συμπεριφορά των παιδιών αποτελούσε θέμα συζήτησης μεταξύ των γονέων και των 

εκπαιδευτικών, ρωτούσαν αν ήταν άτακτα ή αν μιλούσαν μέσα στην τάξη. Από την 

άλλη πλευρά, υπήρχαν και οι γονείς που δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον. Βέβαια αυτή η 

αδιαφορία προερχόταν από το γεγονός ότι είχαν να λύσουν προβλήματα ζωτικής 

σημασίας, όπως η εύρεση τροφής και η στέγαση, οι περισσότεροι δεν αδιαφορούσαν 

πραγματικά για την μόρφωση των παιδιών τους.  

Υπήρχε γονέας που είχε έρθει από την Γερμανία να ρωτήσει για την πρόοδο του παιδιού 

του  (Φωτεινή,32, ΜΚΟ, Πλαγιάρι,  Θεσσαλονίκη) 

 

3.3 Η αντιμετώπιση από τους γονείς των προσφυγόπουλων προς 

τους εκπαιδευτικούς 

Οι εκπαιδευτικοί ομόφωνα συμφώνησαν πώς οι γονείς τους αντιμετώπισαν με πολύ 

θετικό τρόπο. Δεν υπήρχε καμία αρνητική αντιμετώπιση, προκατάληψη ή ρατσισμός. 

Υπήρχε ένας αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ τους και ο ένας εκτιμούσε την δουλειά του 

άλλου. Κάποιοι εκπαιδευτικοί μάλιστα σύγκριναν την αντιμετώπιση και την  κριτική 

που δέχονταν για την δουλειά τους από τους έλληνες γονείς με αυτήν από τους 

πρόσφυγες γονείς. Οι έλληνες γονείς είναι από την αρχή αρνητικοί και δύσπιστοι για 

την αποτελεσματικότητα των δασκάλων σε αντίθεση με τους πρόσφυγες γονείς που 

τους εμπιστεύτηκαν εξ αρχής.  

2.2.4 Μαθησιακή διαδικασία  

4.1  Τα πρώτα μαθήματα  

Στα πρώτα μαθήματα οι εκπαιδευτικοί έδωσαν έμφαση στους πρώτους κανόνες 

επικοινωνίας και την γνωριμία. Πρώτος στόχος τους ήταν να μάθουν τα παιδιά 

βασικές εκφράσεις στον προφορικό λόγο όπως, καλημέρα, τι κάνεις, το όνομα μου 

είναι κ.α. Να γνωρίσουν τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς με πολλά 
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παιχνίδια γνωριμίας.  Σκοπός τους ήταν όσο καιρό τα παιδιά παρέμεναν στην Ελλάδα 

να μπορούσαν να επικοινωνούν και να ξέρουν να ζητούν μια απλή πληροφορία όπως 

που είναι το περίπτερο. Στα πρώτα μαθήματα οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν 

μέθοδος όπως εικόνες, μίμηση,  γλώσσα του σώματος και μουσική. Όταν τα παιδιά 

απέκτησαν μια πρώτη ευχέρεια έπαιζαν παιχνίδια ρόλων, ώστε να εξασκηθούν και να 

υιοθετήσουν τους πρώτους κανόνες επικοινωνίας. Επίσης από τους πρωταρχικούς 

στόχους και τις δράσεις των εκπαιδευτικών στα πρώτα τους μαθήματα ήταν να 

υιοθετήσουν τα παιδιά τους κανόνες της τάξης. Λόγω της αποχής των παιδιών από το 

σχολείο και της άγνοιας τους για αυτόν τον θεσμό, δεν ήξεραν πως αρμόζει να 

συμπεριφέρονται σε μία σχολική αίθουσα. Έμαθαν ότι πρέπει να κάθονται στα 

καρεκλάκια τους την ώρα του μαθήματος, να προσέρχονται την καθορισμένη ώρα το 

πρωί, να μην τρώνε μέσα στην τάξη, να μην μιλάνε. Για να μάθουν τους κανόνες της 

τάξης είχαν δημιουργήσει έναν πίνακα κανόνων με εικόνες. Δίπλα σε κάθε εικόνα 

ήταν γραμμένος ο αντίστοιχός κανόνας στα ελληνικά και στα αραβικά. Ο πινάκας 

αυτός βρισκόταν στην αίθουσα ώστε να υπενθυμίζονται συνεχώς. ( Ιωάννα, 28, 

Θεσσαλονίκη). Πιο πριν από τους εκπαιδευτικούς, τα παιδικά χωρία SOS και άλλες 

ΜΚΟ έκαναν κάποια μαθήματα και δημιουργικές δραστηριότητες στα παιδιά, οι 

εκπαιδευτικοί βοηθήθηκαν από τους προηγούμενους στην αρχή εως που έβγαλαν το 

δικό τους πρόγραμμα για το κάθε ηλικιακό γκρουπ.  

 

4.2 Πως εξελίχτηκαν τα μαθήματα 

Οι εκπαιδευτικοί ήταν πολύ ευχαριστημένοι από την πρόοδο των παιδιών και τον 

τρόπο που εξελίχθηκε το μάθημα. Είχαν καταφέρει να προσαρμοστούν τα 

προσφυγόπουλα στον βωμό του σχολείου και της εκπαίδευσης. Από το αρχικό στάδιο 

που συμπεριφέρονταν μέσα στην τάξη χωρίς κανόνες και ήταν αντιδραστικά σιγά 

σιγά βελτιώθηκε η συμπεριφορά τους και υιοθέτησαν κάποιους κανόνες 

συμπεριφοράς. Τα παιδιά που είχαν ξεκινήσει από την αρχή να παρακολουθούν τα 

μαθήματα είχαν πάρα πολύ καλή εξέλιξη στην πρόοδο τους. Μετά τα πρώτα βασικά 

μαθήματα γνωριμίας και διδασκαλίας της αλφαβήτου, όταν τα παιδιά απέκτησαν μια 

ευχέρεια με τη γλώσσα και τα μαθηματικά, οι εκπαιδευτικοί για την καλύτερη 

διδασκαλία της γλώσσας χώρισαν τις διδακτικές εβδομάδες σε θεματικές ενότητες. 
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Τα θέματα που διαπραγματεύονταν είχαν πρακτικούς στόχους και ανταποκρίνονταν 

στις ανάγκες της καθημερινότητας. Μάθαιναν για της ημέρες της εβδομάδας, τους 

μήνες, τα φρούτα.  Μέχρι το τέλος της θητείας των εκπαιδευτικών στις δομές οι 

πρόσφυγες μαθητές τους ήξεραν το αλφάβητο, να επικοινωνούν πολύ καλά 

προφορικά, να διαβάζουν και να γράφουν μέχρι κάποιο επίπεδο.   

Σκεφτείτε ότι αυτοί πρέπει να διαγράψουν ότι ξέρουν μέχρι τώρα πρέπει να 

μάθουν να γράφουν από αριστερά προς τα δεξιά και όχι από δεξιά προς 

αριστερά και ότι δεν είναι όλα κολλημένα, είναι η κάθε λέξη ξεχωριστεί και 

να μάθουν το αλφάβητο, οπότε είναι  μεγάλη δυσκολία το να μάθουν να 

γράφουν.  

 (Φωτεινή ,40, Θεσσαλονίκη) 

4.3 Γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στην διδασκαλία 

Η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στην διδασκαλεία τους  οι εκπαιδευτικοί ήταν τα 

ελληνικά κατά βάση. Υπήρχαν μικρές βοηθητικές προσθήκες αγγλικών σε έκτακτες 

περιπτώσεις ή αραβικών. Η διδασκαλία γινόταν αποκλειστικά στα ελληνικά καθώς 

στόχος των εκπαιδευτικών ήταν τα παιδιά να εγκλιματιστούν με τη γλώσσα ώστε να 

είναι έτοιμα την επόμενη χρονιά να ενσωματωθούν στις ελληνικές τάξεις. Βοήθεια 

από διερμηνείς υπήρχε σπάνια ενώ οι εικόνες αποτελούσαν σωτήρια λύση. Όσο 

περισσότερο οι μαθητές οικειοποιούνταν με την γλώσσα, υπήρχε μονόγλωσση 

διδασκαλία.  

4.4 Εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούσαν 

Λόγω της ιδιαιτερότητας και των δυσκολιών που υπήρχαν στις τάξεις οι 

εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες μεθόδους 

διδασκαλίας. Οι  ανομοιόμορφες, ηλικιακά, τάξεις και η συνεχής και αδιάκοπη 

προσέλευση νέων μαθητών, δημιουργούσε ένα μαθητικό γκρουπ διαφορετικών 

ταχυτήτων. Κάποια παιδιά που παρακολουθούσαν από την έναρξη των μαθημάτων 

είχαν κάνει μεγάλη πρόοδο, ήξεραν να διαβάζουν , να γράφουν να συνεννοούνται 

κανονικά και αναπτύσσονταν ταχύτατα. Το επίπεδο των μαθημάτων έπρεπε να 

αυξάνεται σε δυσκολία όλο ένα και περισσότερο. Αυτό ήταν κάπως δύσκολο να 
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πραγματοποιηθεί καθώς στο ίδιο τμήμα εντάσσονταν συνέχεια νέοι μαθητές που δεν 

ήξεραν ούτε το αλφάβητο. Αυτή την ανομοιομορφία οι εκπαιδευτικοί βρήκαν 

κάποιους τρόπους να την λύσουν μέσω των εκπαιδευτικών μεθόδων. Αρχικά, 

χρησιμοποιούσαν τις εικόνες για την διδασκαλία τους, τις φωτοτυπίες και γενικά το 

οπτικό υλικό. Ακολουθούσαν την ομαδοσυνεργατική μάθηση και όχι την 

δασκαλοκεντρική, ο δάσκαλος αποτελούσε τον βοηθό, τον καθοδηγητή. 

Προσπαθούσαν να κάνουν ομάδες και να συνεργάζονται τα παιδιά μεταξύ τους, όταν 

μάλιστα η τάξη αποτελούταν από μικρό αριθμό παιδιών τότε δούλευε όλη η τάξη 

μαζί. Σε τάξεις όπου υπήρχαν μεγάλες διαφορές στο επίπεδο των παιδιών, οι 

εκπαιδευτικοί έβαζαν τους πιο προχωρημένους μαθητές να κάθονται δίπλα στους πιο 

αδύναμους και λιγότερο προχωρημένους που είχαν όμως όρεξη να μάθουν, ώστε να 

τους βοηθάνε και να τους παροτρύνουν.  Στις πιο μικρές ηλικίες ειδικά το παιχνίδι 

αποτελούσε μέθοδο διδασκαλίας και το role play επίσης. Κάποιοι εκπαιδευτικοί 

προσπάθησαν να λειτουργήσουν και με εξατομικευμένη διδασκαλία λόγω των 

διαφορετικών αναγκών του κάθε μαθητή ή σε άλλες περιπτώσεις ανέθεταν σε κάθε 

ομάδα διαφορετικά καθήκοντα ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων τους. Η μέθοδος 

αυτή δεν είχε πάντα τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Τέλος, η μέθοδος του 

οργανωμένου project αποτελούσε μέρος του προγράμματος, όμως ήταν δύσκολο να 

πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης υλικοτεχνικών μέσων. 

 Όταν κάναμε το ανθρώπινο σώμα να σου δώσω παράδειγμα είχαμε σχεδιασμένο το 

ανθρώπινο σώμα και ρωτούσα τι είναι αυτό μου το έλεγαν στα αραβικά και μετά το 

επαναλάμβανα και έλεγα αυτό στα αραβικά είναι έτσι και στα ελληνικά 

( Έλενα, 28, Θεσσαλονίκη) 

4.5  Η συμμετοχή των προσφυγόπουλων στο μάθημα κατά την πάροδο του 

χρόνου 

Κατά τη γενική ομολογία των καθηγητών τα παιδιά που συμμετείχαν στο μάθημα 

έδειξαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν από την αρχή. Όσοι μαθητές είχαν 

αντιληφτεί τον θεσμό του σχολείου, τι μπορεί να τους προσφέρει,  συμμετείχαν 

και πήγαιναν στα μαθήματα. Λόγω της έλλειψης υποδομών, οι τάξεις δεν ήταν 

αποκομμένες η μια από την άλλη. Τα παιδιά της μιας τάξης είχαν άμεση επαφή με 
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τα παιδιά της άλλης, το δημοτικό με το νηπιαγωγείο για παράδειγμα. Έτσι ήταν 

πολύ εύκολο  να αποσπαστεί  η προσοχή τους από το μάθημα, να δημιουργηθούν 

εντάσεις, ακόμα και κόντρες που κατέληγαν σε καυγάδες. Αυτό αποτελούσε  ένα 

επιπρόσθετο εμπόδιο στους μαθητές να παρακολουθήσουν με προσοχή και να 

συμμετέχουν στο μάθημα με επιτυχία. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα 

παιδιά αποκτούσαν μεγαλύτερη άνεση με τη γλώσσα σημειώθηκε άνοδος και 

στην συμμετοχή τους στη διδασκαλία. Αντίθετα κάποιοι εκπαιδευτικοί δηλώσαν 

πως οι μαθητές ήταν προκατειλημμένοι και αρνητικοί προς την μάθηση, κυρίως οι 

εφηβικές ηλικίες, και έτσι δεν συμμετείχαν και στο μάθημα.   

Μετά από κάποιο διάστημα, υπήρχαν μέρες που το μάθημα εξελισσόταν μέσα από τις 

ερωτήσεις και την συμμετοχή αποκλειστικά των μαθητών. 

 ( Νίκος, 28, Θεσσαλονίκη) 

4.6  Το ενδιαφέρον των παιδιών για την μάθηση και το σχολείο 

Κάποιοι μαθητές, κυρίως όσα είχαν παρακολουθήσει το σχολείο και στην χώρα τους, 

είχαν εξαρχής ενδιαφέρον για το σχολείο. Γι αυτό και παρακολουθούσαν τα 

μαθήματα συστηματικά. Υπήρχαν τα παιδιά, από την αντίθετη πλευρά, που ήταν 

αρχικά προκατειλημμένα προς το σχολείο, χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Αυτή την 

συμπεριφορά τους την δικαιολογούσαν με πολλούς τρόπους. Η παροδική  παραμονή 

τους στη χώρα και η μη υποχρεωτική φοίτηση ήταν κάποιες από τις βασικές 

δικαιολογίες. Η άρνηση τους δεν υπήρχε μόνο για τα μαθήματα και την εκμάθηση της 

γλώσσας, ήταν αρνητικά προς όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, αρνούνταν μέχρι και  

να ζωγραφίσουν ή να παίξουν. Κατά την πάροδο του χρόνου κάποια παιδία αν και 

αρχικά δεν είχαν ιδιαίτερο ζήλο για τη μάθηση, μέσω της τριβής τους με το σχολείο 

άλλαξαν γνώμη.  Αυτά τα παιδιά αποτελούσαν και κινητήρια δύναμη για τους 

εκπαιδευτικούς, να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές μεθόδους ώστε να προσελκύσουν 

και να κερδίσουν το ενδιαφέρον και των πιο δύσκολών μαθητών.  

4.7 Πως ανταπεξήλθαν τα παιδιά στα καθήκοντα τους   

Στα καθήκοντα εντός της τάξης, την ώρα του μαθήματος, τα παιδιά ανταποκρίνονταν 

με μεγάλη επιτυχία τις περισσότερες φορές. Οι εκπαιδευτικοί απέφευγαν να δίνουν 
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στα παιδιά εργασίες για μετά το μάθημα. Οι συνθήκες ήταν περίεργες και τα παιδιά 

είχαν αρκετές ώρες της ημέρας μάθημα οπότε χρειάζονταν και χρόνο για ξεκούραση.  

Όσες φορές επιχειρήθηκε να αναθέσουν εργασίες ή μελέτη εκτός τάξης τα 

περισσότερα παιδιά δεν είχαν ασχοληθεί με τα καθήκοντα τους. Έτσι οι εκπαιδευτικοί 

ολοκλήρωναν τις εργασίες εντός του σχολικού ημερήσιου προγράμματος.    

Και εγώ σκέφτομαι αν ήμουν σε ένα στρατόπεδο χωρίς θέρμανση το 

χειμώνα με -10, χωρίς ρούχα και ζούσα ένα μετά τραυματικό σοκ, μπορεί να 

μην ήμουν τόσο συνεπείς όσο θα ήθελα δεν έχει να κάνει  

( Νίκος, 35, Θεσσαλονίκη) 

 

4.8 Πως εντάχθηκαν τα παιδιά στο ‘κλίμα’ του μαθήματος 

Αρχικά οι υπεύθυνοι, οι εκπαιδευτικοί και οι ψυχολόγοι ενημέρωναν τους γονείς για 

τα μαθήματα που πραγματοποιούνταν εντός των δομών. Οι περισσότεροι δεν το 

γνώριζαν επίσης, υπήρχαν σχεδόν καθημερινά νέες αφίξεις προσφύγων. Με την 

είσοδο των παιδιών στα τμήματα τέθηκαν κάποιοι κανόνες. Οι κανόνες αυτοί 

γράφτηκαν και στα ελληνικά και στα αραβικά. Η ένταξη των παιδιών έγινε σταδιακά, 

πρώτα αφοσιώθηκαν στην συμπεριφορά μέσα την τάξη. Τα παιδιά δεν γνώριζαν και  

δεν ακολουθούσαν το ωράριο άφιξης και αποχώρησης από το σχολείο, για 

παράδειγμα. Δεν μπορούσαν να καθίσουν στο θρανίο τους ή άνοιγαν το φαγητό τους 

την ώρα του μαθήματος. Κάποιους από τους βασικούς κανόνες που έθεσαν οι 

εκπαιδευτικοί αρχικά ήταν το ωρολόγιο πρόγραμμα με τις αυστηρές ώρες 

μαθημάτων. Όρισαν ένα διάλλειμα στις 11 η ώρα που θα σηματοδοτούταν με ένα 

χειροκίνητο κουδούνι. Στην ώρα τους διαλλείματος ήταν η ώρα που δεκατιανού, οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί έτρωγαν μαζί με τα παιδιά. Στα καρεκλάκια έγραφαν τα 

ονόματα των παιδιών που αντιστοιχούσε η θέση ώστε να αποτρέψουν τα ζωηρά 

παιδιά να κάθονται μαζί. Προσπάθησαν να συνηθίσουν να παίρνουν τα παιδιά τον 

λόγο με το σήκωμα του χεριού ώστε μην μιλάει το ένα ταυτόχρονα με το άλλο, να 

υπάρχει σεβασμός και σειρά προτεραιότητας. Αυτό που ήθελαν κατά κύριο λόγο όλοι 

οι υπεύθυνοι ήταν να δημιουργήσουν μια σχολική καθημερινή ρουτίνα, μια 

κανονικότητα, κάτι που και τα παιδιά είχαν ανάγκη. 
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4.9   Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας  

Οι εκπαιδευτικοί ήταν όλοι πρόθυμοι να βοηθήσουν, να λύσουν απορίες και να 

διδάξουν και σε ώρες εκτός προγράμματος, αν υπήρχε η διάθεση και η θέληση από τα 

παιδιά. Όταν στα μέσα της χρονιάς τα παιδιά ξεκίνησαν απογευματινό σχολείο, τα 

μαθήματα το πρωί στις δομές εξελίχθηκαν σε ενισχυτικής διδασκαλίας. Έλυναν 

απορίες από το σχολείο, έκανα τα μαθήματα τους και τι εργασίες τους. 

Λειτουργούσαν και σαν ψυχολογική τόνωση ώστε να νιώθουν τα παιδιά πιο 

προετοιμασμένα για το σχολείο.  
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

3.1 Σχέση δασκάλου με μαθητές 

  Όπως προκύπτει από την έρευνα η σχέση των δασκάλων και μαθητών αποτέλεσε 

μια μοναδική σχέση, ξεκίνησε με αρκετές δυσκολίες, εξελίχθηκε και κατέληξε στην 

τελική μορφή της έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα. Στην αρχή, στις πρώτες μέρες 

όταν οι δάσκαλοι μπήκαν για πρώτη φορά στις δομές των προσφύγων υπήρχε 

αμηχανία, φόβος και δισταγμός. Η συμπεριφορά αυτή ήταν η αναμενόμενη. Τα 

παιδιά ήταν φοβισμένα και διστακτικά, δεν γνώριζαν τι ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι, αν 

ήταν για καλό ή όχι. Πρέπει να συνυπολογιστεί και το μετατραυματικό σοκ που 

περνούσαν κάτι που τα έκανε ακόμα πιο διστακτικά και φοβισμένα ώστε να 

εμπιστευτούν κάποιον άγνωστο. Η δυσκολία επικοινωνίας ήταν ένα πρόβλημα που 

καθυστέρησε και άλλο να αναπτυχθεί μια καλή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους και 

έκανε δύσκολη την καθημερινότητα μεταξύ τους. Οι μέθοδοι που οι δάσκαλοί 

βρήκαν ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων. Χρήση αγγλικής γλώσσα που 

μεταχειρίζονταν κάπως τα μεγαλύτερα παιδιά, χρήση ελληνικής σε όποιο βαθμό 

γνώριζαν και κάποια αραβικά που προσπάθησαν να μάθουν οι δάσκαλοι. Ο 

κυριότερος τρόπος και μέσω επικοινωνίας αποτέλεσαν οι εικόνες. Οι εικόνες 

αποτέλεσαν ένα σωτήριο μέσο ώστε να επικοινωνήσουν αρχικά και έπειτα να 

διδάξουν. Κέντριζαν το ενδιαφέρον των παιδιών και έδινε ένα πιο ευχάριστο τόνο με 

τα σχέδια και τα χρώματα. Ως τρόπο επικοινωνίας επίσης αποτέλεσε η γλώσσα του 

σώματος και η παντομίμα, οι δάσκαλοι χρησιμοποιούσαν σωστά το σώμα τους ώστε 

να δείξουν φιλικοί προς τα παιδιά και να μην τα τρομάξουν. Οι τρόποι αυτοί 

αποδείχτηκαν ορθοί καθώς επιτεύχθηκε όχι μόνο καλή επικοινωνία σε καθημερινό 

προφορικό και τυπικό επίπεδο αλλά κατάφεραν να διδάξουν στα παιδιών και να 

υλοποιηθεί το μάθημα μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας που είχαν φτιάξει. Οι 

σχέσεις μεταξύ των δασκάλων και των μαθητών εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερη και 

όμορφη σχέση. Με το πέρασμα του χρόνου κέρδισαν μέρος της εμπιστοσύνης των 

παιδιών και το μάθημα γινόταν πιο εύκολα και ευχάριστα. Οι δάσκαλοι κατάφεραν με 

τον τρόπο τους να προσελκύσουν τα παιδιά και αυτό φαίνεται και από το γεγονός πως 

κάποια παιδιά τους εμπιστεύτηκαν για να τους εκμυστηρευτούν δύσκολες 

προσωπικές τους στιγμές που βίωσαν τόσο στην εμπόλεμη χώρα τους όσο και κατά 
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τη διάρκεια τους ταξιδιού τους προς την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει 

αρκετά πράγματα για την μεταξύ τους σχέση καθώς τα βιώματα που 

εκμυστηρεύτηκαν αποτελούν δύσκολες, σκληρές και επίπονες προσωπικές εικόνες 

που συνήθως συνοδεύονται από την απώλεια αγαπημένων και πολύ κοντινών 

προσώπων ενώ πρέπει να συνυπολογιστεί επίσης ότι τα βιώματα αυτά είναι πολύ 

πρόσφατα και νωπά στην ψυχή των παιδιών.  

Μέσα από τις διηγήσεις των παιδιών φανερώνονταν και τα σχέδια και τα όνειρα της 

κάθε οικογένειας. Τον στόχο τους για τον τελικό προορισμό τους. Σχεδόν όλες οι 

οικογένειες ήθελαν να εγκατασταθούν στην Γερμανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την 

Ελβετία, χώρες της Ευρώπης που θα μπορούσαν να τους παρέχουν εργασίες και καλό 

επίπεδο ζωής. Ο λόγος που δεν επιθυμούσαν να διαμείνουν στην Ελλάδα ήταν η 

χαμηλή ζήτηση αγοράς εργασίας και η κακή οικονομική κατάσταση που επικρατεί 

στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, την σχέση των 

μαθητών και των δασκάλων, βοήθησε η προσπάθεια των εκπαιδευτικών να έρθουν 

πιο κοντά στα παιδιά καθώς μελετούσαν τα ήθη και έθιμα των προσφυγών. 

Παρακολούθησαν ειδικά σεμινάρια και συζητούσαν μαζί με τους γονείς των παιδιών 

ώστε να μάθουν και να προσπαθήσουν να μπουν λίγο στην φιλοσοφία τους για να 

μπορέσουν να τους μάθουν καλύτερα. Ο διαφορετικός πολιτισμός και οι 

θρησκευτικές συνήθειες τους επηρεάζουν πολύ τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς 

τους. Με την μελέτη των συνηθειών τους έτσι οι δάσκαλοι μπόρεσαν να 

αξιολογήσουν και να σεβαστούν κάποιες συμπεριφορές τους, όπως η σχέση των 

κοριτσιών και των αγοριών. Για παράδειγμά, οι μουσουλμάνοι δεν επιτρέπουν ένα 

αγόρι να έχει σχέσεις με ένα κορίτσι, ακόμα και φιλικές ή ακόμα και τυπικές στα 

πλαίσια μιας σχολικής τάξης. Μέσα από την γνωριμία με τον πολιτισμό των 

προσφύγων ήρθαν πιο κοντά και τα προσφυγόπουλα είχαν την αίσθηση ότι οι 

δάσκαλοι νοιάζονταν για αυτά και τα καταλάβαιναν, δημιουργώντας έτσι μια πιο 

ισότιμή σχέση. Τέλος, οι κάτοικοι της περιοχής δεν ήταν σύμφωνοι με την εισαγωγή 

των παιδιών στα σχολεία του δήμου τους και υπήρχαν έντονες ενστάσεις. Οι γονείς 

υποστήριζαν ότι τα νεόφερτα παιδιά θα μετέφεραν κολλητικές ασθένειες και η 

εγκληματικότητα της περιοχής θα αναπτυχθεί με τον ερχομό των προσφύγων. Επίσης 

αναφέρεται πως κάποιοι γονείς κάθονταν έξω από το σχολείο για να προσέχουν τα 

παιδιά τους όσες ώρες συνυπήρχαν τα προσφυγόπουλά με τους έλληνες μαθητές. 
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3.2  Οι  σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους 

Συμπερασματικά  η σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί μεταβαλλόμενη. Αρχικά, οι σχέσεις τους  ήταν ιδιαίτερα 

τεταμένες και αντίθετες. Με  την πάροδο του χρόνου όμως αυτό άλλαξε και η 

σχέση του εξελίχθητε πιο θετική και εποικοδομητική. Η αρχική στάση των 

παιδιών θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ως ένα βαθμό με βάση τα δεδομένα που 

υπήρχαν. Αρχικά, τα προσφυγόπουλα δεν είχαν μεταξύ τους όλα την ίδια 

καταγωγή. Μέσα στις ίδιες οργανωμένες δομές υπήρχαν οικογένειες προσφύγων 

από την Συρία, τη Δαμασκό, το Αφγανιστάν, υπήρχαν κούρδοι και κούρδοι της 

Συρίας. Παρόλο που ήταν όλοι αραβόφωνες, μεταξύ τους  είχαν διαφορές στη 

γλώσσα και τις διαλέκτους. τα αραβικά θεωρούνταν η κοινή γλώσσα επικοινωνία 

και ήταν αυτή που γνώριζαν οι περισσότεροι και αυτό διότι το κοράνι είναι 

γραμμένο στα αραβικά, έτσι τα παιδιά από μικρά μαθαίνουν τα αραβικά για να 

μπορούν να αναγνώσουν το κοράνι. Δεν γνώριζαν όλα τα παιδιά αραβικά ή 

γνώριζαν μια ειδική διάλεκτο αραβικών που επίσης τα δυσκόλευε να 

επικοινωνήσουν με τα υπόλοιπα προσφυγόπουλα. Τα παιδιά ωστόσο, που είχαν 

την διάθεση να επικοινωνήσουν έβρισκαν κάποιους εναλλακτικούς τρόπους. Το 

παιχνίδι αποτελούσε μια μοναδική μέθοδο επικοινωνίας που επέλεγαν συχνά τα 

παιδιά και αποδεικνυόταν η πιο αποτελεσματική λύση.  Η διαφορές στην 

καταγωγή τους δεν προκαλούσε μόνο γλωσσικό και επικοινωνιακό ζήτημα αλλά 

κυρίως δημιουργούσε προβλήματα συμπεριφοράς. Οι σύριοι είχαν τεταμένες 

σχέσεις με τους Αφγανούς και τους κούρδους. Οι σχέσεις τους θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν σχεδόν εχθρικές. Οι σύριοι θεωρούσαν κατώτερούς τους Αφγανούς 

και τους Κούρδους και έρχονταν πολύ συχνά σε ρήξη. Οι καβγάδες ήταν 

καθημερινοί και το μίσος κυριαρχούσε μέσα τους. Αυτήν την έχθρα και την 

μνησικακία την μετέφεραν και στα παιδιά τους. Μεγαλώνοντας τα, τους 

μάθαιναν να μισούν τους Αφγανούς και τους κούρδους. Όλη αυτή η διαμάχη 

μεταφερόταν μέσα στην σχολική κοινότητα. Οι σχέσεις των παιδιών αρχικά ήταν 

πολύ άσχημες, μάλωναν καθημερινά χρησιμοποιώντας και σωματική βία σε 

τέτοιο βαθμό που να τίθεται ζήτημα σωματικής ακεραιότητας κάποιες φορές. Οι 

εικόνες του πολέμου δημιούργησε ακόμη πιο σκληρά και άγρια ένστικτα στα 

παιδιά και έβγαζαν περισσότερο μίσος και εχθρότητα. Επίσης ο εγκλεισμός τους 
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στις δομές κάτω από αντίξοες συνθήκες αύξανε την αντιδραστικότητα τους που 

κατέληγε σε μεταξύ τους διαμάχες.  Τα παιδιά επέλεγαν να κάνουν παρέα μόνο 

με παιδιά κοινής καταγωγής και ο κάθε φύλο ξεχωριστά. Οι δάσκαλοι λοιπόν 

είχαν τον ρόλο του διαμεσολαβητή. Έπρεπε να βρουν τρόπους να τους 

εξημερώσουν και να βελτιώσουν τις σχέσεις τους. Ως πρώτο βήμα δημιούργησαν 

χωριστά τμήμα. Αυτό αποτέλεσε μια κίνηση ανάγκης καθώς τις πρώτες μέρες 

ήταν εκτός ορίων οι σωματικές πάλες των μαθητών. Σιγά σιγά οι δάσκαλοι 

προσπάθησαν να μεταφέρουν και να οικειοποιήσουν στα παιδιά το θεσμό του 

σχολείου και κάποια βασικά στοιχεία του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού όπως 

για παράδειγμα την ισότητα αγοριών-κοριτσιών. Με την πάροδο του χρόνου οι 

σχέσεις αμβλύνθηκαν και έτσι ξανά ένωσαν τα τμήματα σε μικτά. Χρειάστηκε 

αρκετός χρόνος για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και σιγά σιγά να αρχίσουν να 

λειτουργούν σε μικτές ομάδες, έστω και μέσα στην τάξη για τις ανάγκες των 

εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος. Για τα μικρά παιδιά ήταν πιο εύκολο, στη 

τάξη συνεργάζονταν πολύ καλά, ξεπερνώντας και το ζήτημα του διαφορετικού 

φύλου, μέσα από το παιχνίδι δημιουργούσαν τις φιλικές σχέσεις τους. Στην 

εξέλιξη των παιδιών η συμβολή των δασκάλων ήταν καταλυτική. Αν και οι ίδιοι 

είχαν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στην δουλειά τους, καθώς είχαν να 

διαχειριστούν μαθητές που είχαν έντονες και πολύ πρόσφατες τραυματικές 

εμπειρίες. Οι προκλήσεις αυτές όπως ανέφεραν, ήταν αρχικά, ο τρόπος 

συμπεριφοράς των ίδιων των δασκάλων. Προσπαθούσαν να είναι πολύ ήρεμοι 

και φιλικοί. Ήθελαν με την συμπεριφορά τους να μεταδώσουν μια ηρεμία και μια 

σιγουριά στα προσφυγόπουλα. Πρόσεχαν τον τόνο της φωνής τους, τις κινήσεις 

τους, δεν έκαναν καμία αναφορά σε ότι θα μπορούσε να επαναφέρει στα παιδιά 

μνήμες από τον πόλεμο και το ταξίδι προς την Ελλάδα. Προσάρμοζαν κατάλληλα  

το μάθημα τους ώστε να ανταποκρίνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση. Μια  

ακόμη πρόκληση αποτελούσε το γεγονός ότι είχαν να συνεργαστούν με παιδιά σε 

αρκετά μεγάλη ηλικία που δεν είχαν ποτέ ξανά εμπειρία με τη σχολική ζωή. Τα 

παιδιά λόγω του πολέμου είχαν χρόνια αποχής από τα σχολεία και κάποια δεν 

γνώριζαν πως λειτουργεί ένα σχολεία, ότι υπάρχουν κανόνες που πρέπει όλοι να 

τηρούν για να λειτουργεί εποικοδομητικά. Η συμπεριφορά των παιδιών ήταν 

αρκετά άγρια και αντιδραστική, δεν ήθελαν να υπακούσουν στους κανόνες. Οι 



35 
Π.Δ.Μ. ΦΛΩΡΙΝΑ - 2018   

δάσκαλοι λοιπόν, έπρεπε να εξημερώσουν και να κατευνάσουν τα  παιδιά, να τα 

πείσουν πως το μάθημα γίνεται προς όφελος τους. Έκτος από τα τραύματα που 

κουβαλούσαν τα παιδιά μέσα τους, άλλη μια δυσκολία για τους δασκάλους 

αποτελούσε η πολυπολιτισμική  τάξη. Αυτό προσέφερε στους εκπαιδευτικούς μια 

μοναδική εμπειρία και νέες γνώσεις. Έγιναν πιο ευρηματικοί λόγω της ανάγκης 

επικοινωνίας. Γνώρισαν καλύτερα τον εαυτό τους και τις δυνατότητες τους. 

Επίσης, ωφελήθηκαν από τις νέες γλωσσικές γνώσεις που έμαθαν δίπλα στους 

πρόσφυγες και τον πολιτισμό τους. Προσπάθησαν να ομαδοποιήσουν ανθρώπους 

με διαφορετικούς πολιτισμούς τόσο μεταξύ τους όσο και με τον πολιτισμό των 

ίδιων των εκπαιδευτικών. Η εμπειρία αυτή χαρακτηρίστηκε από κοινού, 

μοναδική, το χαρακτήρισαν όχι δουλειά, αλλά λειτούργημα.  

 

3.3 Σχολική καθημερινότητα   

Η σχολική καθημερινότητα συμπερασματικά, αντιμετώπιζε κάποια καθημερινά 

ζητήματα με βασικότερα αυτά της προσέλευσης των παιδιών, η συμπεριφορά τους 

και η συμπεριφορά των γονέων που άλλες φορές βοηθούσε τα πράγματα ενώ άλλες 

όχι. Αρχικά, τα παιδιά στην πλειονότητα τους δεν είχαν διάθεση για μάθημα και 

υποβάθμιζαν το σχολείο. Αρνιόντουσαν να πάνε και έφερναν ως πρόφαση διάφορες 

δικαιολογίες. Υποστήριζαν ότι θα έφευγαν γρήγορα από την Ελλάδα και η ελληνική 

γλώσσα δεν θα τους ωφελούσε και δεν θα τους χρησίμευε στην ζωή τους. 

Αναφερόντουσαν στις κακές υποδομές και το κρύο που είχε όλο το χειμώνα στα 

υποτυπώδη σπίτια και σχολεία τους. Επίσης, το απογευματινό σχολείο που ξεκίνησαν 

να παρακολουθούν μετά από καιρό αποτέλεσε συχνή δικαιολογία αποχής από τα 

τμήματα στην δομή. Από την άλλη υπήρχε μια ομάδα παιδιών που πήγαινε 

καθημερινά, με συνέπεια στο μάθημα και αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της τάξης, 

μια ομάδα που βελτιωνόταν και εξελισσόταν συνέχεια. Τα παιδιά του βασικού αυτού 

πυρήνα είχαν αφγανική, κυρίως, καταγωγή. Οι Αφγανοί δεν αναγνωρίζονταν ως 

προσφυγές αλλά ως οικονομικοί μετανάστες με αποτέλεσμα να μην τους δίνουν 

άσυλο στις χώρες της Ευρώπης. Οι αφγανικές οικογένειες είχαν εγκλωβιστεί στην 

Ελλάδα και το γνώριζαν αυτό. Προέτρεπαν λοιπόν τα παιδιά τους να παρακολουθούν 

τα μαθήματα, για να μάθουν την γλώσσα και να μην μένουν μακριά από το θεσμό του 
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σχολείου. Οι αποδόσεις τους επίσης ήταν πολύ καλές και εξελίσσονταν πολύ 

γρήγορα. Οι γονείς έτσι είχαν και αυτοί το ρόλο τους και επηρέαζαν τα παιδιά τους. 

Οι περισσότεροι ενδιαφέρονταν για την πρόοδο τους και ζητούσαν να μάθουν την 

εξέλιξη τους τόσο στα μαθήματα όσο και την συμπεριφορά τους στην τάξη. Δεν ήταν 

αδιάφοροι για την μόρφωση των παιδιών τους απλά κάποιοι δεν είχαν την ψυχική 

αντοχή να ασχοληθούν την συγκεκριμένη στιγμή με αυτό το ζήτημα καθώς είχαν 

ταυτόχρονα να λύσουν προβλήματα ζωτικής σημασίας. Υπήρχε μια ομάδα γονέων 

που απέτρεπε τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα βασιζόμενη στο ότι 

θα αλλάξουν γρήγορά χώρα ενώ κάποιοι άλλοι φοβόντουσαν το κρύο και την 

απόσταση που βρίσκονταν οι τάξεις. Η συμπεριφορά τέλος, των γονέων των 

προσφυγόπουλών απέναντι στους δασκάλους ήταν άψογη και παραδειγματική. Δεν 

τους αντιμετώπισαν ρατσιστικά και έδειξαν εμπιστοσύνη στο έργο τους. Αυτό έδινε 

μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη στους δασκάλους και τους ενεθάρρυνε να 

συνεχίσουν.  

 

3.4 Μαθησιακή διαδικασία  

Η μαθησιακή διαδικασία αποδείχθηκε δύσκολη στην αρχή, με αρκετές δυσκολίες και 

εμπόδια. Τα παιδιά δεν έδειχναν διάθεση για μάθηση, οι υποδομές δεν θύμιζαν σε 

τίποτα σχολική κοινότητα και η αδυναμία επικοινωνίας επιδείνωναν την κατάσταση. 

Με την πάροδο του χρόνου όμως και με αμοιβαία δουλειά και από τους δασκάλους 

και από τους μαθητές η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά. Στην αρχή στα πρώτα 

μαθήματα οι εκπαιδευτικοί ενασχολήθηκαν με τη γλώσσα, να μάθουν στα παιδιά 

απλές εκφράσεις που θα τους βοηθούσαν στην καθημερινότητα τους. Επίσης έδωσαν 

έμφαση στα παιχνίδια γνωριμίας που τα επαναλάμβαναν με εναλλαγές  καθημερινά 

τις πρώτες μέρες. Έπειτα έδωσαν έμφαση στους κανόνες συμπεριφοράς της τάξης. Τα 

παιδιά δεν γνώριζαν τους κανόνες και το κάθε ένα έδραττε συμφωνά με τα θέλω του 

και εκτός κανόνων, με αποτέλεσμα να δημιουργούταν ταραχή και ένα ακατάλληλο 

κλίμα για διδασκαλία. Καθώς οι πρώτοι στόχοι υλοποιήθηκαν σε ένα πρώτο 

ικανοποιητικό βαθμό οι εκπαιδευτικοί έθεσαν νέους πιο εξειδικευμένους στόχους. 

Αφού τα παιδιά υιοθέτησαν κάποιους βασικούς κανόνες και έμαθαν το αλφάβητο 

εξέλιξαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους. Χώρισαν τα μαθήματα σε θεματικές ανά 
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εβδομάδες. Η θεματολογία αποτελούταν από πρακτικά ζητήματα που θα  βοηθούσε 

τα παιδιά στην καθημερινότητα τους. Οι στόχοι και το επίπεδο προσδοκιών των 

εκπαιδευτικών ήταν άρρηκτά συνδεδεμένο με την συμμετοχή των προσφυγόπουλών 

και τη διάθεση που είχαν για μάθηση. Υπήρχαν τρείς ομάδες διαφορετικών 

ταχυτήτων όσο αφορά την συμμετοχή των μαθητών στη σχολική διαδικασία. Ήταν 

μια ομάδα παιδιών που έδειξε ενδιαφέρον από την αρχή και συμμετείχε ενεργά στο 

μάθημά, ήξεραν ότι το σχολείο θα τους προσέφερε πολλά εφόδια και ήταν ενεργά από 

την αρχή, αυτά έδειξαν και τη μεγαλύτερη και πιο γρήγορη πρόοδο. Κάποια άλλα 

όταν έμαθαν λίγο τα ελληνικά και οικειοποιήθηκαν με την γλώσσα, ένιωσαν 

μεγαλύτερη ασφάλεια και συμμετείχαν πιο ενεργά στο μάθημα. Όσο περισσότερο 

μάθαιναν έπαιρναν κουράγιο και ελπίδες πως μπορούν να τα καταφέρουν και είχαν 

μεγαλύτερη όρεξη. Τέλος, υπήρχε η ομάδα παιδιών που δεν συμμετείχε εξ αρχής, δεν 

άλλαξε σημαντικά αυτό στην πορεία και έμειναν κάπως στάσιμα. Η ομάδα αυτή 

αποτελούταν κυρίως από εφήβους που τους χαρακτήριζε μια έντονη αντιδραστική 

συμπεριφορά. Όμοια ομαδοποίηση των παιδιών παρατηρήθηκε και στο ενδιαφέρον 

τους για την μάθηση και το σχολείο. Σε αυτήν την περίπτωση όμως υπήρχαν συνέχεια 

παιδιά που με την πάροδο του χρόνου άλλαζαν στάση και αποκτούσαν ενδιαφέρον, 

επιζητούσαν να μάθουν και ακολουθήσουν την μαθησιακή διδασκαλία. Ενδιαφέρον 

και επιμέλεια επίσης, έδειξαν οι μαθητές, στα καθήκοντα και τις εργασίες που τους 

ανέθεταν οι καθηγητές τους στην τάξη. Αντίθετα, όσες φορές επιχείρησαν να 

αναθέσουν εργασίες εκτός τάξης τα παιδιά δεν τις έκαναν ποτέ. Έτσι όλες οι εργασίες 

και το διάβασμα ολοκληρωνόταν στις ώρες των μαθημάτων. . Όταν τα παιδιά 

ξεκίνησαν τα απογευματινό σχολείο στα πρωινά μαθήματα στις δομές 

ολοκληρώνονταν όλες οι εργασίες και τα καθήκοντα που είχαν αναθέσει οι δάσκαλοι 

των απογευματινών. Λειτουργούσαν σαν τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, έκαναν 

τα μαθήματα τους, επαναλήψεις ώστε οι μαθητές να είναι πιο καλά προετοιμασμένοι 

και ψυχολογικά και γνωστικά. Τα παιδιά βέβαια γνώριζαν την σχολική διαδικασία 

καθώς οι δάσκαλοι έδωσαν μεγάλη έμφαση στο συγκεκριμένο κομμάτι λόγω της 

άγνοιας που είχαν τα προσφυγόπουλα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Οι εκπαιδευτικοί 

είχαν ως πρωταρχικό στόχο να εντάξουν τα παιδιά στο μαθησιακό και σχολικό κλίμα. 

Πρώτα έθεσαν κανόνες της τάξης, το ωράριο άφιξης και αναχώρησης, τις ώρες του 

διαλλείματος, τις ώρες του δεκατιανού, την ανάταση του χεριού για να πάρει κάποιος 
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τον λόγο και τήρηση της καθαριότητας και την ησυχίας την ώρα του μαθήματος. Τα 

παιδιά σιγά σιγά οικειοποιήθηκαν με τους κανόνες και εντάχθηκαν στην σχολική 

ρουτίνα. Οι κανόνες για  να υπενθυμίζονται συνεχώς ήταν αναγραμμένοι σε πίνακες 

στην ελληνική και στα αραβικά. Στο μάθημα οι εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να 

χρησιμοποιούσαν κατά βάση τα ελληνικά. Στις αρχές, σε κάποιες περιπτώσεις έκαναν 

χρήση της αγγλικής και της αραβική γλώσσα ενώ σπάνια υπήρχε η βοήθεια 

διερμηνέα. Στην πορεία το μάθημα εξελισσόταν στα ελληνικά σχεδόν κατά 

αποκλειστικότητα. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν αρκετές μεθόδους για α 

ανταποκριθούν στις ανάγκες του ιδιαίτερου αυτού και ανομοιόμορφού σχολείου. Οι 

κυριότεροι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι δάσκαλοι και είχαν θετικά αποτελέσματα 

ήταν αρχικά η οπτική μέθοδος,  μεταχειρίζονταν πολλές εικόνες και  φωτογραφίες 

μέσα στο μάθημα. Επίσης, όταν μέσα στο ίδιο τμήμα βρίσκονταν μαθητές με 

διαφορετικό γνωστικό επίπεδο, τότε οι πιο προχωρημένοι μαθητές αναλάμβαναν να 

βοηθήσουν τα υπόλοιπα παιδιά. Η μέθοδος που κυριαρχούσε ήταν η 

ομαδοσυνεργατική. Ο δάσκαλος είχε βοηθητικό ρόλο μέσα στο μάθημα και τα παιδιά 

λειτουργούσαν σε ομάδες. Όταν μάλιστα το τμήμα ήταν μικρό σε αριθμό παιδιών 

τότε λειτουργούσε όλο το τμήμα μαζί σαν μία ομάδα. Οι δάσκαλοι επίσης 

επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο της εξατομικευμένης μάθησης για να 

ανταποκρίνεται στοχευόμενα στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η μέθοδος αυτή δεν είχε 

τα επιθυμητά αποτελέσματα λόγω της έλλειψης του απαιτούμενου αριθμού 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ανάγκες των μαθητών. Άλλη μια μέθοδος που απέτυχε 

παρά τις αρχικές βλέψεις ήταν αυτή του εκπαιδευτικού προγράμματος project. η 

αποτυχία αυτής της μεθόδου οφειλόταν τη έλλειψη υλικοτεχνικών μέσων και οι 

εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν από ένα σημείο και μετά να επιβαρύνονται οι ίδιοι 

οικονομικά για την διεξαγωγή των project.  

Εν κατακλείδι, οι εκπαιδευτικοί κατά γενική ομολογία χαρακτήρισαν μοναδική την 

εμπειρία αυτή που τους προσέφερε πολλές θετικές εμπειρίες και τους άλλαξε σαν 

προσωπικότητες. Δηλώσαν περήφανοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό και 

βοήθησαν τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο τα προσφυγόπουλα. 

Τέλος, τα προσφυγόπουλα μπορούν να ενταχθούν στα ελληνικά σχολεία από την νέα 

σχολική χρονιά καθώς έγινε σωστή προετοιμασία  και μπορούν να ανταπεξέλθουν 

στα μαθήματα και τη σχολική καθημερινότητα.  
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4.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Οδηγός συνέντευξης:  

1. Δημογραφικά  στοιχεία  

Άντρας / Γυναίκα  

 

1.1 Πόσων χρόνων είστε;  

1.2 Που έχετε γεννηθεί;  

1.3 Που εργάζεστε;  

1.4 Σε ποια περιοχή; 

1.5 Πόσα χρόνια κάνετε αυτήν την δουλειά;  

1.6 Είχατε προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε μετανάστες μαθητές;  

 

2. Σχέση δασκάλου με τους πρόσφυγες μαθητές 

 

2.1  Πως ήταν η πρώτης σας επαφή με τους πρόσφυγες μαθητές;  

2.2 Πως επικοινωνήσατε, σε ποιά γλώσσα; Πως αντιμετωπίσατε το 

επικοινωνιακό πρόβλημα;  

2.3 Ήταν ανοιχτά προς εσάς ή διστακτικά και φοβισμένα;  

2.4 Πως ήταν οι σχέσεις στις αρχές και πως εξελίχθησαν μετά;  

2.5 Σας έχουν εκμυστηρευτεί κάτι από όσα έζησαν στην εμπόλεμη χώρα τους 

και το ταξίδι τους προς την Ελλάδα; Και αν ναι, μετά από πόσο καιρό και 

σε ποια γλώσσα;  

2.6 Τα παιδιά αυτά προορίζονται για άλλη χώρα ή  η Ελλάδα ήταν ο τελικός 

τους προορισμός? Αν όχι, ξέρετε σε ποια χώρα έχουν στόχο να 

εγκατασταθούν ;  

2.7 Εσείς γνωρίζετε, έχετε μελετήσει τα χαρακτηριστικά από την χώρα 

προέλευσης τους ( ήθη, έθιμα, θρησκευτικά γνωρίσματα) 

2.8 Οι κάτοικοι της περιοχής ήταν εξ αρχής σύμφωνοι στην ένταξη των 

προσφύγων μαθητών στο δημόσιο ελληνικό σχολείο;  Υπήρξαν επεισόδια;  

3. Σχέση των παιδιών μεταξύ τους  
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3.1 Τα προσφυγοπούλα είχαν όλα την ίδια καταγωγή; 

3.2 Αν όχι, ως επικοινωνούσαν μεταξύ τους;  

3.3 Πως ήταν οι σχέσεις τους στην αρχή; 

3.4 Πως εξελίχθηκαν; 

3.5 Είχα δημιουργηθεί μεικτές παρέες παιδιών; 

3.6 Ποιες είναι οι προκλήσεις του να διδάσκεις σε παιδιά που στο σύνολο τους 

έχουν ζήσει τραυματικές εμπειρίες; 

3.7 Πως ήταν για σας ως εμπειρία η διαχείριση μιας πολυπολιτισμικής τάξης; 

3.8 Τι προβλήματα αντιμετωπίσατε σε σχέση με την διαχείριση της 

πολυπολιτισμικότητας και του <<τραύματος>> ταυτόχρονα στα ίδια 

παιδιά; 

 

4. Σχολική καθημερινότητα  

 

4.1 Τα προσφυγόπουλα έρχονται καθημερινά στο σχολείο;  

4.2 Αν όχι, πόσες φορές την εβδομάδα έρχονται περίπου; 

4.3 Αν όχι, τα έχετε ρωτήσει το γιατί; 

4.4 Οι γονείς έχουν έρθει να ρωτήσουν για την πρόοδο των παιδιών τους; 

4.5 Έχετε δεχτεί αρνητική αντιμετώπιση από τους γονείς των προσφύγων 

παιδιών; 

 

5. Μαθησιακή διδασκαλία   

 

5.1 Τι κάνατε στα πρώτα σας μαθήματα; 

5.2 Πως εξελίσσεται το μάθημα τώρα;  

5.3 Σε ποια γλώσσα διδάσκετε; 

5.4 Με ποια εκπαιδευτική μέθοδο;  

5.5 Συμμετέχουν τα προσφυγόπουλα στο μάθημα; Και αν ναι από ποιο 

χρονικό διάστημα έγινε αυτό;  

5.6 Φαίνονται να έχουν ενδιαφέρον για την μάθηση και το σχολείο; 

5.7 Ανταπεξέρχονται στα καθήκοντα τους; 
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5.8 Πως τα εντάξατε στο <<κλίμα>>  του μαθήματος; 

5.9 Παραδίδετε κάποια μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα παιδιά; 
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