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Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των προσφύγων, που εισέρχονται στην 

Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό το προσφυγικό 

ζήτημα. Στο πλαίσιο του προσφυγικού ζητήματος θεωρείται σημαντική η επίδειξη κοινωνικής 

πολιτικής, κυρίως, στους τομείς της εργασίας, της υγείας και της εκπαίδευσης. Το δικαίωμα 

στην εκπαίδευση θεωρείται δικαίωμα κάθε παιδιού, το οποίο όχι μόνο σέβεται, αλλά και 

προστατεύει το ελληνικό κράτος. Με βάση το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο όλα τα 

προσφυγόπουλα έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, καθώς με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η 

κοινωνική τους ενσωμάτωση.  

Στο πλαίσιο αυτό στην εργασία αυτή το ενδιαφέρον εστιάστηκε στη μελέτη και την 

κατανόηση της εκπαίδευσης που παρέχεται στα παιδιά των προσφύγων, προκειμένου να 

διαφανούν πιθανές αδυναμίες του τρόπου οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, ειδικά 

σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Επίσης, με την εργασία αυτή αξιολογήθηκε  ο βαθμός 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για να παρέχουν την κατάλληλη εκπαίδευση στα παιδιά των 

προσφύγων και, κυρίως, των Σύριων προσφύγων.  Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας διαφαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στην εκπαίδευση των 

προσφύγων, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η ανάγκη προσαρμογής του εκπαιδευτικού 

συστήματος στις ανάγκες των προσφύγων μαθητών αλλά και αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης των προσφύγων μαθητών.  

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγικό ζήτημα – άσυλο – κοινωνική πολιτική – εκπαίδευση προσφύγων – διαπολιτισμικά 

σχολεία  



 

 

 

 

Abstract  

In recent years, the number of refugees entering Greece and the European Union has risen 

steadily, creating the refugee issue. As part of the refugee issue, it is important to demonstrate 

social policy, particularly in the areas of work, health and education. The right to education is 

considered the right of every child, who not only is respected but also is  protected  the Greek 

state. Based on European and national law, all refugees are entitled to education, as this 

facilitates their social integration. 

In this context, the focus was on studying and understanding the education provided to 

refugee children in order to identify possible weaknesses in the organization of the education 

system, especially in the era of economic crisis. Also, this study  assessed the level of training 

of teachers to provide appropriate education to the children of refugees and, above all, Syrian 

refugees. Finally, based on the results of this study, there are still problems in the education of 

refugees and important is  the need to adapt the education system to the needs of the refugee 

students as well as to upgrade and modernize the education of the refugee students. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ποικίλες αντιδράσεις και έντονος προβληματισμός έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια 

εξαιτίας της μεγάλης εισροής ομογενών και αλλογενών μεταναστών και προσφύγων  στον 

ελλαδικό χώρο. Με βάση την Ύπατη Αρμοστεία, πρόσφυγας θεωρείται το άτομο που «λόγω 

δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε 

ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων, βρίσκεται εκτός της 

χώρας της οποίας έχει την ιθαγένεια και δεν μπορεί ή εξαιτίας αυτού του φόβου δεν επιθυμεί 

να απολαμβάνει την προστασία της χώρας αυτής» (Bora, 2010). Ένα από τα θέματα που 

θεωρούνται πιο σημαντικά είναι η  ενσωμάτωσή τους και, κυρίως, η ενσωμάτωση των 

μεταναστών της δεύτερης γενιάς. Με βάση τη διεθνή μεταναστευτική πολιτική οι κοινωνίες 

υποδοχής παρουσιάζουν έντονο μετασχηματισμό, εξαιτίας της μαζικής παρουσίας στον χώρο 

τους των νεοεισερχόμενων  πληθυσμών ως προς τις θεσμικές τους δομές και τη δημογραφική 

τους σύνθεση. Όμως, η διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών δεύτερης γενιάς είναι αυτή, 

που καθορίζει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μεταναστευτικών εισροών (Pedersen, 

1999).   

 Πολλά από τα παιδιά των μεταναστών και προσφύγων φοιτούν τα τελευταία χρόνια 

στα ελληνικά σχολεία, ενώ παράλληλα εμφανής είναι η τάση εισροής στην αγορά εργασίας. Η 

εργασιακή και οικονομική τους ενσωμάτωση θεωρούνται ένα από τα πιο σύνθετα και 

σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική 

κοινωνία στην εποχή μας. Η ετερογένεια και η πολλαπλότητα των διαφόρων πολιτισμικών, 

οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών τους, αλλά παράλληλα και τα προβλήματα που 

δημιουργούνται από τις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και τις μεταβολές στον χώρο της αγοράς 

εργασίας καθιστούν την δεύτερη γενιά μεταναστών, η οποία είναι πολυπληθής, έναν από τους 

σημαντικότερους  παράγοντες προσδιορισμού της συνοχής της ελληνικής κοινωνίας 

(Ανδρούσου & Ασκούνη, 2011). 



 Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, οι μετακινήσεις διαφόρων πληθυσμών από τη Συρία 

προς τον ευρωπαϊκό χώρο έχουν οδηγήσει στη δημιουργία της προσφυγικής κρίσης, 

δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό νέες προκλήσεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης της 

ετερότητας, ενώ είναι σαφές ότι η Ελλάδα αποτελεί μια ενδιάμεση ζώνη αναμονής  στο ταξίδι 

των προσφυγών. Η παραμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάποιο κέντρο φιλοξενίας 

οδηγεί τις περισσότερες φορές στην περιθωριοποίηση των προσφύγων. 

Με τον τρόπο αυτό διακόπτονται ή περιορίζονται  οι εκπαιδευτικές εμπειρίες των παιδιών τους, 

ενισχύοντας, κατά συνέπεια την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και παροχή στα παιδιά των 

προσφύγων ευκαιριών εκπαίδευσης (Βουλγαρίδου, 2008).  Ως εκπαίδευση ορίζεται  η επίσημη 

εκπαίδευση, που παρέχει το ελληνικό κράτος στους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και 

αφορά τους εκπαιδευτικούς, το εκπαιδευτικό υλικό, τα μέσα εκπαίδευσης και τα δημόσια 

σχολεία (Bora, 2010).  Με βάση, λοιπόν, τον μεγάλο αριθμό αφίξεων στον ελλαδικό χώρο τα 

τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον αυτής της εργασίας εστιάζεται στην ανάλυση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης των προσφύγων στη χώρα 

μας, σε μία περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης. 

 Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί έμφαση στη διερεύνηση του αν η εκπαίδευση αυτή 

ικανοποιεί τις προσδοκίες των γονιών και των παιδιών από τη Συρία, αλλά παράλληλα και αν 

οι εκπαιδευτικοί έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση για την επιτυχή διαχείριση τάξεων με 

μαθητικό πληθυσμό από τη Συρία. Τέλος, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού 

σκοπού, τα ερευνητικά ερωτήματα αυτής της εργασίας είναι τα εξής: 

1. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσφύγων - μαθητών; 

 

2. Ποιες είναι οι σχέσεις εκπαιδευτικών και προσφύγων; 

 
3. Πώς οργανώνονται τα σχολεία, στα οποία φοιτούν πρόσφυγες; 

 
4. Με ποιον τρόπο υλοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία;  

Για την υλοποίηση της έρευνας αυτής αξιοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος, ενώ ως ερευνητικό 

εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη, η οποία διευκολύνει την απάντηση των ερευνητικών 

ερωτημάτων και την υλοποίηση του ερευνητικού στόχου. Ειδικότερα, στην έρευνα αυτή 

συμμετείχαν 7 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις αντιλήψεις τους για 



την εκπαίδευση των προσφύγων και, πιο συγκεκριμένα, για την εκπαίδευση των Σύριων 

προσφύγων.  

 

 

 

 

Δομή εργασίας 

Κεφάλαιο; 1ο : Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται 

το φαινόμενο της μετανάστευσης και της άφιξης προσφύγων στον ελλαδικό και στον 

ευρωπαϊκό χώρο ταυτόχρονα, ενώ, επίσης, παρουσιάζονται οι πρακτικές διαχείρισης του.  

Τέλος, αναλύεται η ανάγκη ανάπτυξης κοινωνική πολιτικής ς, με απώτερο στόχο την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων ενσωμάτωσή τους 

Κεφάλαιο 2ο – Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η εκπαίδευση των προσφύγων. Αρχικά 

παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ, 

επίσης, ερμηνεύεται και αξιολογείται η επιρροή της οικονομική κρίσης στη λειτουργία της 

εκπαίδευσης. Επίσης, αναλύεται ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των 

διαπολιτισμικών σχολείων, ενώ παράλληλα αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

εκπαίδευσης των προσφύγων.  

Κεφάλαιο 3ο : Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της εργασίας και πιο 

συγκεκριμένα, το μεθοδολογικό πλαίσιο, το δείγμα και το ερευνητικό εργαλείο της, 

προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος υλοποίησής της. 

Κεφάλαιο 4ο – Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας και παράλληλα παρουσιάζεται η συζήτησή τους, έτσι ώστε να κατανοηθεί 

ο τρόπος προσέγγισης της εκπαίδευσης των προσφύγων και, κυρίως, των Σύριων, από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με την παράθεση των 

απαιτούμενων συμπερασμάτων,  που θεωρείται ότι μπορούν να αξιοποιηθούν από 

μελλοντικούς ερευνητές για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.  
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1ο Κεφάλαιο: Το Φαινόμενο της Μετανάστευσης και της άφιξης 

προσφύγων στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο  

1.1 Το προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα στον ελλαδικό χώρο 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες δέχεται μετανάστες αλλά 

και πρόσφυγες άλλοτε μαζικά και άλλοτε μεμονωμένα. Η γεωγραφική της, θέση συμβάλει 

στην εύκολη πρόσβαση μεταναστών ή/και προσφύγων δια θαλάσσης και ξηράς από τα σύνορα 

της χώρα διότι αποτελεί  σημείο διάβασης για να οδηγηθεί ο μετανάστης στην τελική χώρα 

προορισμού (Triandafyllidou κ.α, 2009). Πριν από την ανάλυση του μεταναστευτικού κύματος 

στον ελλαδικό χώρο, είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί η διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγες 

και μετανάστες. Ειδικότερα, οι πρόσφυγες είναι τα άτομα επιλέγουν να φύγουν εκτός της 

χώρας καταγωγής τους εξαιτίας του φόβου γενικευμένης βίας, διαμαχών και παράλληλα 

διώξεων ή ποικίλων άλλων καταστάσεων που έχουν προκαλέσει τη διατάραξη της έννομης 

βίας και, κατά συνέπεια, δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Αντίθετα, οι μετανάστες είναι τα 

άτομα , που επιλέγουν να αλλάξουν τον τόπο της κατοικίας τους, ανεξάρτητα από το νομικό 

καθεστώς ή τον λόγο της μετανάστευσης τους.  

Στη διάρκεια του 1970 ως τα τέλη του 1980, η Ελλάδα δέχθηκε μεγάλες 

μεταναστευτικές ροές ανθρώπων προερχόμενες από το Πακιστάν, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, 

την Πολωνία κ. ά, ενώ τη δεκαετία του ΄90 ξεκίνησε η μετανάστευση από τη Ρωσία.  Επίσης, 

εκείνη την περίοδο, παρουσιάστηκε μεγάλος αριθμός ομοεθνών επαναπατρισθέντων χωρών 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.  Η Ελλάδα εκείνο το διάστημα συνδέθηκε με την κατάρρευση 

των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.  Η Ελλάδα 

φάνηκε ότι ήταν απροετοίμαστη στην εισδοχή ενός τόσο μεγάλου μεγέθους μεταναστών και 

έπρεπε να λάβει μέτρα (Triandafyllidou κ.α, 2009). 

Έτσι τη δεκαετία του 1990, η εκάστοτε πολιτική κυβέρνηση στην Ελλάδα άρχισε να 

αναζητά μεταναστευτικές πολιτικές για να γίνει διαχειρίσιμο το πρόβλημα της μαζικής 

μετανάστευσης από τις γείτονες χώρες και την Αλβανία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του 

μεταναστευτικού προβλήματος είναι η συνεχόμενη αύξηση των ατόμων που αιτούνται άσυλο 

στην Ελλάδα σε σχέση με το χαμηλό ποσοστό των αιτήσεων που γίνονται αποδεκτές. Στην 

Ελλάδα ο αιτών άσυλο δεν απομακρύνεται από τη χώρα αν δεν εξεταστεί πρώτα η αίτησή του 

και δεν εκδοθεί η σχετική απόφαση (Σαρρής, 2008). 



Το αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση του όγκου των αιτούντων που αναμένουν να 

εξεταστεί η αίτηση να οδηγεί μακροπρόθεσμα σε παράνομη διαμονή στην χώρα, καθώς 

αντιλαμβάνονται σε πολλές περιπτώσεις πως δε θα τους δοθεί άσυλο με αποτέλεσμα να 

επιλέγουν να κρύβονται από τις αρχές για να μπορέσουν να παραμείνουν στην Ελλάδα. Το 

2003 υπεγράφη συμφωνία Τουρκίας και Ελλάδος για την επιστροφή παράτυπων μεταναστών 

που προέρχονται από την Τουρκία (Σαρρής, 2008). 

Ο πρώτος μεταναστευτικός νόμος στην Ελλάδα ψηφίστηκε το 2001 με δύο βασικούς 

στόχους, τη διαχείριση του ελέγχου των συνόρων της χώρας, το νομικό πλαίσιο έκδοσης 

άδειας παραμονής και άδειας εργασίας αλλά και την πολιτογράφηση των αλλοδαπών 

κατοίκων1. Το 20052 ψηφίστηκε νόμος που απλοποιούσε τις διαδικασίες έκδοσης άδειας 

παραμονής στη χώρα και συγκεκριμένα προέβλεπε την παράμετρο της οικογενειακής 

επανένωσης (Triandafyllidou κ.α, 2009). 

Το Συντονιστικό όργανο διαχείρισης προσφυγικής κρίσης που εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Προστασίας του πολίτη  προχωρεί στη δημοσίευση των στοιχείων, που αφορούν 

τον αριθμό των προσφύγων, που καταφεύγουν στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 

διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2016 στην Ελλάδα έγιναν 49.792 επιχειρήσεις διάσωσης 

μεταναστών και προσφύγων στη θάλασσα εκ των οποίων 108 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 

152 αγνοούνται. Επίσης, το 46% των εισερχόμενων ατόμων είναι με καταγωγή από τη Συρία, 

έπονται τα άτομα από το Αφγανιστάν σε ποσοστό 24%, τα άτομα από το Ιράκ σε ποσοστό 5% 

, τα άτομα από το  Πακιστάν σε ποσοστό 5% και σε ποσοστό 3% από το Ιράκ. Επίσης, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών προσήλθαν στη χώρα είναι γυναίκες και παιδιά κάτω 

των δεκαοκτώ ετών. Συνολικά στα Ελληνικά Νησιά σε διαμορφωμένους χώρους 

φιλοξενούνταν για το 2016, 62.681 πρόσφυγες και μετανάστες (Ventoura, et al, 2017). Η 

αναφορά, κυρίως, στο 2016 γίνεται, γιατί, όπως θα φανεί και στο επόμενο διάγραμμα τη 

συγκεκριμένη χρονιά κορυφώνεται  η άφιξη των περισσότερων προσφύγων.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ν. 2910/2001, Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια, κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας 
με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις 
2 Ν. 3386/2005, Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια.  



Πίνακας  1.1 Ροές προσφύγων 

 

 
Πηγή : Συντονιστικό  Όργανο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης 

 

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέγεθος προσφυγικού αλλά και μεταναστευτικού 

πληθυσμού στην Ελλάδα, το δέχθηκαν τα νησιά του ανατολικού αιγαίου από το Μάρτιο του 

2016 και έπειτα. Αυτό συνέβη διότι η Ευρωπαϊκή ένωση υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία 

για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών από τα τουρκικά παράλια αλλά δυστυχώς ο 

πληθυσμός των προσφύγων στα ελληνικά νησιά του ανατολικού αιγαίου συνέχισαν να 

δέχονται μεγάλο πληθυσμό προσφύγων. Το αποτέλεσμα ήταν από το Μάρτιο του 2016 ως τον 

Οκτώβριο του 2016 ο πληθυσμός των προσφύγων και μεταναστών να τετραπλασιαστεί. Τα 

νησιά που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό των προσφύγων ήταν η Χίος και η Λέσβος 

(Ventoura, et al, 2017). Τα ίδια ισχύουν περίπου και το 2017, όπως διαφαίνεται και στο σχετικό 

διάγραμμα. 

 

Πίνακας  1.2 – Κατανομές προσφυγικών ροών  

 
 

Επίσης, στον Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των προσφύγων, που 

έχουν εισέλθει στην Ελλάδα, κατά τα έτη 2015 – 2017. 



 

Πίνακας 1.3 – Ροές προσφύγων σε ετήσια βάση 

 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

2015 804.467 

2016 173.450 

2017 11.500 

2018 18.939 

 

Η βασικότερη αιτία άμεσης απομάκρυνσης των προσφύγων από την πατρίδα τους ήταν 

ο πόλεμος στη Συρία αλλά και η κατάληψη κρατών από Τζιχαντιστές σε περιοχές της 

Αιγύπτου. Το γεγονός αυτό όμως αποτέλεσε ένα σημαντικό κίνητρο και σε άλλους ανθρώπους 

που δεν θεωρούνται πρόσφυγες να εγκαταλείψουν την πατρίδα του, για να βρουν μια καλύτερη 

ζωή σε άλλη χώρα. Αυτοί όμως μέχρι να ταυτοποιηθούν και να βγάλουν άδεια παραμονής στη 

χώρα θεωρούνται παράτυποι μετανάστες (Ventoura, et al, 2017). 

Ένα σημαντικό και κρίσιμο ζητούμενο που κλήθηκε η Ελληνική κυβέρνηση να 

αντιμετωπίσει το Μάρτιο του 2017, ήταν η μεγάλη προσέλευση ασυνόδευτων ανήλικων 

προσφύγων. Τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, εκτιμούσαν ότι οι ασυνόδευτοι 

ανήλικοι πρόσφυγες ήταν 2.100 παιδιά εκ των οποίων τα περισσότερα παιδιά ήταν αγόρια 

ηλικίας μεγαλύτερης των 14 ετών.  Τα 1.362 ασυνόδευτα παιδιά τοποθετήθηκαν άμεσα σε 

δομές φιλοξενίας ενώ τα 592 διαμένουν σε κέντρα ασυνόδευτων παιδιών που ανήκουν σε 

δομές της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (Ventoura, et al, 2017). 

Η Unisef, οργανισμός για τα δικαιώματα του παιδιού, υποστήριξε το 2017 ότι 2.000 

παιδιά φιλοξενούνται ή διαμένουν με τους γονείς τους σε ανεπίσημες εγκαταστάσεις ή σημεία 

που παρέχει το Ελληνικό κράτος. Το 48% των παιδιών που διαμένουν με τους γονείς τους στις 

δομές φιλοξενίας είναι ηλικίας 6 – 15 ετών ενώ το 12% είναι παιδιά ηλικίας 4 με 5 ετών 

(Ventoura, et al, 2017). Είναι πολύ σημαντικό  ότι ο βασικότερος λόγος αποχώρησης από την 

πατρίδα τους ήταν ο φόβος για τη ζωή τους και η ανάγκη επιβίωσης. Οι πρόσφυγες και οι 

μετανάστες εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους, εξαιτίας ένοπλων συγκρούσεων, εμφάνισης 

τρομοκρατικών κτυπημάτων, αλλά και εξαιτίας ενόπλων συγκρούσεων και βομβιστικών 

επιθέσεων (Ventoura, et al, 2017): 



Επίσης, δευτερεύουσες αιτίες μετανάστευσης μπορούν να θεωρηθούν η αποφυγή 

ένταξης των ανδρών στο στρατό , η φτώχεια και η έλλειψη βασικών βιοτικών αναγκών, ο 

περιορισμός των πολιτικών δικαιωμάτων και  σε αρκετές περιπτώσεις η ανάγκη οικογενειακής 

επανένωσης (Ventoura, et al, 2017): Στην Ελλάδα, φαίνεται ότι οι πρόσφυγες και οι 

μετανάστες που εισήλθαν από το 2015 έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον ένα μέλος της 

οικογένειας τους, τους συγγενείς τους, τα παιδιά τους και τις ιδιοκτησίες τους. Οι περισσότεροι 

πρόσφυγες επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά τη λήξη του πολέμου.  

Επίσης, θεωρούν ως βασικό υπεύθυνο για την ανάγκη να μεταναστεύσουν τα πολιτικά 

καθεστώτα και τις κυβερνήσεις στην Αίγυπτο (Ventoura, et al, 2017). Ως το τέλος του 

Δεκεμβρίου του 2016, έχουν λάβει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 2.654 παιδιά και 431 μητέρες 

μέσω φορέων ειδικής προστασίας μητέρας και παιδιού (Behrakis, 2016).. Συμπερασματικά, το 

προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα, 

κυρίως ως προς την οργάνωση και διαχείριση των μαζικών ροών προσφύγων και μεταναστών 

(Behrakis, 2016). 

 

1.2 Η άφιξη προσφύγων και μεταναστών στον ευρωπαϊκό χώρο και 

θεσμικό πλαίσιο 

Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα ταλανίζει διαχρονικά όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη 

καθώς αναζητούνται συνεχώς πολιτικές και στρατηγικές διαχείρισης του προβλήματος 

μαζικών εισροών προσφύγων και μεταναστών καλύπτοντας την ανάγκη για νέα μέτρα που να 

διατηρούν τη σταθερότητα στη συνοχή της τοπικής κοινωνίας αλλά και την κοινωνική 

ενσωμάτωση των προσφύγων- μεταναστών.  

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 στο άρθρο 8 αναφέρεται στην έννοια του «πολίτη 

της Ένωσης» και προβλέπει ότι πολίτης της Ε. Ένωσης είναι οποιοσδήποτε πολίτης ανήκει σε 

οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποτελεί μια σημαντική  απόφαση για την 

δυνατότητα μετακίνησης του πληθυσμού εντός της Ε. Ένωσης χωρίς να απαιτείται 

γραφειοκρατική διαδικασία (Silveira, 2009).  Επιπλέον στη Συνθήκη του Άμστερνταμ που 

άρχισε να ισχύει το 1999 ενώ ψηφίστηκε το 1997, αποφασίστηκε να τηρηθούν ενιαία μέτρα 

μεταναστευτικής πολιτικής. Τα συγκεκριμένα μέτρα περιελάµβαναν τη συμφωνία των κρατών 

μελών για τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την είσοδο και διαμονή των 

προσφύγων μεταναστών καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την έκδοση 

αδειών παραμονής μακράς διαρκείας (Ιωακειμίδης, 1998). 



Επίσης, τα μέτρα αυτά προωθούν και στηρίζουν την οικογενειακή επανένωση. 

Επιπρόσθετα, καθορίστηκε το μέτρο του επαναπατρισμού στα άτομα που θεωρούνται 

παράνομοι μετανάστες στη χώρα. Επιπλέον, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης 

Σέγκεν δεν είναι αναγκαίο να διαθέτουν άδεια παραμονής στη χώρα μετεγκατάστασης. 

Βέβαια, υπάρχουν και εξαιρέσεις στην παραπάνω απόφαση, εφόσον κριθεί από τις αρχές της 

χώρας ότι το πρόσωπο το οποίο εισέρχεται στη χώρα είναι ύποπτο για εγκληματικές ή 

τρομοκρατικές ενέργειες (Ιωακειμίδης, 1998). 

 Επειδή, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν προσδιορίζονταν η μετανάστευση από 

τρίτες χώρες καθώς δεν ανήκουν οι χώρες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δόθηκε η ευκαιρία 

με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ να καθοριστούν τα κριτήρια που θα επέτρεπαν τη 

μετανάστευση ατόμων προερχόμενων από Τρίτες Χώρες προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ευκαιρία της ένταξης των μεταναστών από τις Τρίτες χώρες κατοχυρώνεται από την οδηγία 

2000/43/ΕΚ (2000) που αναφέρεται στη δίκαιη μεταχείριση όλων των ατόμων ανεξαρτήτως 

φυλής ή εθνικότητας (Ιωακειμίδης, 1998). 

Στη συνθήκη της Νίκαιας το 2000, άρθρο 15, καθορίζεται το δικαίωμα της εργασίας. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οποιοδήποτε άτομο έχει δικαίωμα να εργάζεται σε όποιο 

επάγγελμα επιθυμεί και επιλέγει, ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωμα να 

αναζητά εργασία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα κράτος μέλος της Ένωσης και τέλος, οι πολίτες 

προερχόμενοι από τρίτες χώρες εφόσον έχουν άδεια παραμονής μπορούν να εργάζονται σε 

οποιοδήποτε τομέα επιθυμούν και να λαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους πολίτες της χώρας 

μετεγκατάστασης (Ιωακειμίδης, 1998). 

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/109/ΕΚ, αναφέρει ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οφείλουν να αναγνωρίσουν το δικαίωμα του ατόμου  προερχόμενο από Τρίτη χώρα, 

διαμονής μακράς διάρκειας εφόσον έχει πάνω από πέντε συνεχόμενα έτη νομικής άδειας 

διαμονής στη χώρα. Βέβαια αυτό για να τεθεί σε ισχύ θα πρέπει ο μετανάστης να αποδείξει ότι 

διαθέτει την ικανότητα να καλύψει τις βιοτικές του ανάγκες διαθέτοντας ένα σταθερό 

εισόδημα προερχόμενο από την εργασία του. Επίσης, πρέπει να διαθέτει ασφάλιση ασθενείας 

και να καταθέσει τα έγγραφα προς εξέταση στην αρμόδια αρχή (Fribergh &  Kjaerum, 2014). 

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2003/86/ΕΚ, αναφέρεται στο δικαίωμα των μεταναστών στην 

οικογενειακή επανένωση. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισδοχή 

συζύγων, ανηλίκων τέκνων μεταναστών που ζουν ήδη στη χώρα τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Τα μέλη της οικογένειας που εισέρχονται σε μεταγενέστερο χρόνο με σκοπό να 

επανενωθεί η οικογένεια, έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με όλους τους πολίτες της χώρας 

στην εκπαίδευση και  την εργασία (Fribergh & Kjaerum, 2014). 



Το 2013 καταργήθηκε ο κανονισμός εσωτερικού ελέγχου των συνόρων όπως 

αναφέρονταν στη Συνθήκη Σέγκεν (Αριθμός 562/2006). Ο εσωτερικός έλεγχος στις χώρες της 

Ζώνης Σέγκεν θα γίνεται μόνο όταν υπάρχει υποψία για παράνομη μετανάστευση. Προληπτικά 

μέτρα για την παράνομη μετανάστευση, αναφέρονται στην οδηγία 2001/51/ΕΚ, για τις 

κυρώσεις των λαθρεμπόρων. Η απαγόρευση εισχώρησης μεταναστών στη ζώνη Σέγκεν, αφορά 

τα άτομα τα οποία ήδη έχουν απελαθεί και άτομα τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα για τη 

δημόσια ζωή στη χώρα (Fribergh & Kjaerum, 2014). 

Επιπλέον, το άρθρο 6 της Συνθήκης συνόρων Σέγκεν, αναφέρει ότι οι συνοριακοί 

έλεγχοι πρέπει να γίνει με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ατόμου χωρίς να γίνεται διάκριση 

φυλετική, ταξική, κοινωνική, αναπηρίας, θρησκευτικών ή πολιτικών θέσεων. Προβλέπεται 

από το Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άρθρο 3 η ελεύθερη 

κυκλοφορία των ατόμων με ιθαγένεια από τρίτες χώρες όπως επίσης αναφέρεται στο άρθρο 18 

το δικαίωμα που έχουν στο να αιτηθούν άσυλο.  

Η σύμβαση της Γενεύης όμως το 1951 στο άρθρο 33 αναφέρεται στην επαναπροώθηση 

των ατόμων αυτών και έρχεται σε αντιπαραβολή με το άρθρο 19 του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων που δεν επιτρέπει την επαναπροώθηση των ατόμων αυτών (Fribergh, Kjaerum, 

2014). Ο κανονισμός του Δουβλίνου (604/2013 άρθρο 3), αναφέρει ότι οι χώρες τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξετάζουν τα αιτήματα ασύλου των ατόμων που προέρχονται 

από τρίτες χώρες στα πλαίσια της διεθνούς προστασίας τους. Επίσης, το αίτημα ασύλου 

επιτρέπεται να εξετάζεται μόνο από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ο 

πρόσφυγας θα αιτηθεί ασύλου. Η επεξεργασία της αίτησης γίνεται εντός τεσσάρων 

εβδομάδων. Επιπλέον, ο ίδιος κανονισμός αναφέρει τη διαδικασία που ακολουθείται για τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους με στόχο την επανένωση με την οικογένειά τους (Fribergh & 

Kjaerum, 2014). 

Στην περίπτωση, που κάποιο μέλος της οικογένειας έχει υποβάλλει αίτημα ασύλου σε 

κάποια χώρα και ένα άλλο μέλος της οικογένειας βρεθεί σε άλλη χώρα δε δικαιούνται 

αιτήματος ασύλου σε αυτή τη χώρα αλλά γίνονται προσπάθειες να προωθηθεί στη χώρα που 

βρίσκονται τα άλλα μέλη της οικογένειάς του στα πλαίσια της επανένωσης.  

Πίνακας 1.3 – Αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα 



 
Πηγή : Palaiologou et al, 2017 

Επίσης, για να  εξεταστεί μια αίτηση ασύλου απαιτείται προσωπική συνέντευξη με το 

άτομο που υπέβαλε το αίτημα και αν εκδοθεί κάποια απόφαση που να αρνείται το αίτημα 

ασύλου του πρόσφυγα, ο πρόσφυγας έχει δικαίωμα να καταφύγει σε νομική λύση και να 

προσφύγει κατά της απόφασης (Fribergh & Kjaerum, 2014). 

 

 

Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις η πρόσβαση των προσφύγων και μεταναστών γίνεται 

δια μέσου θαλάσσης αλλά και ξηράς, τα σύνορα φυλάσσονται από τον Ελληνικό Στρατό και 

Ναυτικό. Οι υπεύθυνοι διαφύλαξης των συνόρων οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα των 

ατόμων και να λειτουργούν προς όφελος της ασφάλειας των προσφύγων. Σε περίπτωση 

κινδύνου της ζωής των μεταναστών ή προσφύγων στη θάλασσα, παρέχεται βοήθεια διάσωσης 

από το Ναυτικό, αποβιβάζοντας τα άτομα σε ασφαλές μέρος στην ξηρά. Ο κώδικας Συνόρων 

Σέγκεν αναφέρει ότι ο πρόσφυγας παραμένει στο έδαφος της χώρας που εισχώρησε τηρώντας 

το άρθρο 3 που αναφέρεται στην αρχή μη επαναπροώθησης (Fribergh &  Kjaerum, 2014). 

  Επιπλέον, στους πρόσφυγες δίνεται η δυνατότητα επικουρικής προστασίας. Με τον όρο 

αυτό νοείται ότι περιλαμβάνονται τα άτομα που δε θεωρούνται βάσει κριτηρίων πρόσφυγες 

αλλά παρ όλα αυτά, η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο σε περίπτωση που αναγκαστούν να 

επιστρέψουν στη χώρα από όπου κατάγονται. Ο κίνδυνος για τη ζωή τους περιλαμβάνει τη 

θανατική ποινή, το βασανισμό, άσκηση βίας από ένοπλη σύρραξη.  Δεν προβλέπεται από τη 

Συμφωνία της Γενεύης, παύση της επικουρικής προστασίας σε άτομα τα οποία έχουν ήδη 

υποστεί κάποια σωματική βλάβη που δημιουργείται κατά τη διάρκεια διαμονής στη χώρα 

καταγωγής του (Fribergh & Kjaerum, 2014). 

          Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη Σύμβαση του Δουβλίνου αλλά και στους 

μεταγενέστερους Κανονισμούς Δουβλίνο ΙΙ (343/2003) και Δουβλίνο ΙΙΙ (604/2013), με 

απώτερο στόχο τον καθορισμό του κράτους, που θα είναι υπεύθυνο, για να εξετάσει την αίτηση 

παροχής ασύλου που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας σε κράτος μέλος στόχο.  



Ουσιαστικά, ο ρόλος τους αναδείχθηκε από την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν όλα τα 

προβλήματα, τα οποία είχαν δημιουργηθεί, πριν αρχίσουν να ισχύουν τα κείμενα αυτά. Με 

βάση τον Κανονισμό  Δουβλίνο ΙΙ, αλλά και με το Δουβλίνο ΙΙΙ, προβάλλεται η αρχή  ότι ένα 

μόνο κράτος έχει την αρμοδιότητα  για την εξέταση της αίτησης (άρθ. 3§1). Η υπόδειξη του 

συγκεκριμένου κράτους γίνεται με βάση ιεραρχημένα και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία 

αφορούν την είσοδο και διαμονή στα κράτη μέλη της Ένωσης και την οικογενειακή 

επανένωση. Επιπλέον, ο σύγχρονος κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ τροποποιεί  το καθεστώς ως προς 

το άσυλο, που  επέβαλλε ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ, ο οποίος ίσχυσε για 10 συνολικά χρόνια. 

Αναμφισβήτητα πρόκειται για κείμενα, που προωθούν τον εγκλωβισμό των προσφύγων στις 

χώρες πρώτες άφιξης, δημιουργώντας άσχημες συνθήκες διαβίωσης στις χώρες αυτές, ενώ 

παράλληλα η ευρωπαϊκή πολιτική θεωρείται αναποτελεσματική, καθώς δεν έχει επιτύχει τη 

δημιουργία ασφαλών νόμιμων διόδων για τους πρόσφυγες (Αντωνίου & Παπαιωάννου, 2016).. 

Από τα επίσημα στοιχεία της Ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ, το έτος 2015 – 2016 οι 

μετανάστες και πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα από την Τουρκία ήταν 817.175 

άτομα.  Ανεπίσημα ο αριθμός των προσφύγων στην Ελλάδα αγγίζει το ένα εκατομμύριο 

άτομα, τα οποία επιθυμούν να διασχίσουν τα σύνορα της Ελλάδος προς τα Σκόπια, περνώντας 

την περιοχή της Ιδωμένης. Το Μάρτιο του 2016, στην Ελλάδα έκλεισαν τα σύνορα όπως 

αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στην Ελλάδα 

600.000 άτομα (Fribergh &  Kjaerum, 2014). 

   Στη συνέχεια, ακολούθησε η συμφωνία ελέγχου των συνόρων Ευρωπαϊκής Ένωσης 

– Τουρκίας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ροές μεταναστών προς την Ελλάδα αλλά και άλλες 

χώρες της Μεσογείου.  Το αποτέλεσμα είναι να μειωθούν οι ροές μαζικής μετανάστευσης από 

την Τουρκία και οι αφίξεις των προσφύγων σταθεροποιήθηκαν για το 2017 στα 60.000 άτομα.  

Ο προσφυγικός πληθυσμός που βρίσκεται στην Ελλάδα είναι ετερογενής προερχόμενος από 

διαφορετικές τρίτες χώρες και σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται μεταξύ τους 

πολιτισμικές διαφορές που οδηγούν σε συρράξεις εντός των δομών φιλοξενίας που διαμένουν 

(Fribergh &  Kjaerum, 2014). Σε γενικές γραμμές θεωρείται σημαντική η ενσωμάτωσή τους 

στην ελληνική κοινωνία και για τον λόγο αυτό στη συνέχεια θα αναλυθεί ο ρόλος της 

κοινωνικής πολιτικής. 

 

 

 

 



1.3  Η  ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής  για τους πρόσφυγες 

Μια από τις σύγχρονες και παράλληλα αποτελεσματικές μορφές άσκησης της κοινωνικής 

πολιτικής μπορεί να θεωρηθεί η επιτυχής αντιμετώπιση των εμφανιζόμενων προβλημάτων και 

ικανοποίηση με επιτυχή τρόπο αναγκών των μετακινούμενων πληθυσμών (μετανάστες, 

πρόσφυγες, παλιννοστούντες). Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, που επικρατούν τα 

τελευταία χρόνια στον διεθνή χώρο, αποτελούν τη βασική αιτία μαζικής μετακίνησης 

διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, κατά κύριο λόγο προς τις αναπτυγμένες χώρες. Η κοινωνική 

πολιτική που επιλέγεται να εφαρμοστεί για τους ξένους αλλοδαπούς, διαχωρίζεται τις 

περισσότερες φορές σε διαφορετικές βαθμίδες, αλλά και κατηγορίες. Οι σημαντικότερες 

κατηγορίες, στις οποίες μπορεί να διαχωριστεί είναι οι εξής (Simon, 2007): 

 Εξασφάλιση μόνιμης ή προσωρινής στέγης , με ταυτόχρονη ικανοποίηση των 

διαφόρων βιοποριστικών αναγκών 

 

 Παροχή άμεσης ιατροφαρμακευτικής και παράλληλα υγειονομικής περίθαλψης, 

κυρίως, εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπου είναι εμφανής η ανάγκη άμεσης 

αντιμετώπισης τους 

 

 Προσπάθεια επαναπατρισμού των προσφύγων ή των μεταναστών, όταν αυτή η 

διαδικασία είναι εφικτή 

 
 Ίση πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, παροχή εκπαίδευσης και εξασφάλιση 

κοινωνικής και ασφαλιστικής κάλυψης 

Πρέπει να επισημανθεί ότι σε διεθνές επίπεδο, οι περισσότερες από αυτές τις πολιτικές 

εφαρμόζονται με σπασμωδικό τρόπο ή εν μέρει και πάντα σύμφωνα με το οικονομικό, 

κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο κάθε χώρας.  Βασικός παράγοντας για την άσκηση 

επιτυχούς κοινωνικής πολιτικής και την ενσωμάτωση των προσφυγών και των μεταναστών 

θεωρείται η διαρκής συνεργασία ανάμεσα στους διεθνείς οργανισμούς και στις εθνικές 

υπηρεσίες πρόνοιας και υγείας.  Όπως, επισημαίνεται μπορούν να εφαρμοστούν δύο πολιτικές, 

από τις οποίες η πρώτη είναι η πολιτική ενσωμάτωσης, με βάση την οποία προωθείται η 

«θεσμική ή νομική εξομοίωση με τους ημεδαπούς και την τυπικά ίση μεταχείριση, χωρίς την 

οποιαδήποτε διάκριση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη 

πολιτισμική, εθνολογική, θρησκευτική ή κοινωνική ιδιαιτερότητα των αλλοδαπών» (Simon, 



200300 Η δεύτερη πολιτική είναι η πολιτική της ένταξης, με βάση την οποία δίνεται η 

δυνατότητα αναγνώρισης των συλλογικών δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων της κάθε  

κοινωνικής ομάδας των προσφυγών ή των μεταναστών (Simon, 2003). 

 Στον ελλαδικό χώρο θεωρείται αναποτελεσματική η αντιμετώπιση των προσφυγών, 

εξαιτίας της περιορισμένης εμπειρίας για τη διοργάνωση των κατάλληλων προγραμμάτων 

υποδοχής τους, αλλά παράλληλα και εξαιτίας των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων,  

Σημαντικός μπορεί να θεωρηθεί ο ρόλος του Κέντρου Αλλοδαπών Πολιτικών Προσφύγων στο 

Λαύριο, όπου οι πρόσφυγες έχουν τη δυνατότητα για  εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, 

στέγαση και τροφή. Επίσης, εκτός από το Ελληνικό κράτος, σημαντική θεωρείται η 

ενασχόλησης αρκετών εθελοντικών οργανώσεων με τα προβλήματα των μεταναστών και των 

προσφύγων, αλλά παράλληλα ικανοποιητική μπορεί να θεωρηθεί και η παρουσία της 

Εκκλησίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Κατανοούμε, λοιπόν, το πόσο σημαντική είναι ενσωμάτωση των προσφύγων με την 

ενσωμάτωση τους στην ελληνική κοινωνία, δίνοντας έμφαση στην παροχή της εκπαίδευσης 

και για τον λόγο αυτό στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

εκπαίδευσης των προσφύγων και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα ικανοποίησης των στόχων της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 2ο -  «Η εκπαίδευση των προσφύγων  

2.1 Τα διαπολιτισμικά σχολεία  

Όπως ήδη επισημάνθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν αυξηθεί οι ροές προσφυγών τα 

τελευταία χρόνια και για τον λόγο αυτό θεωρείται σημαντική η ανάπτυξη των κατάλληλων 

πολίτικών για την εκπαίδευση των προσφύγων, παρόλο που, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

διάγραμμα έχουν μειωθεί οι δαπάνες για την παιδεία. 

Διάγραμμα 2.1 Μείωση δαπανών για παιδεία σε Ε.Ε 

 

 

 Εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης ποικίλες μεταβολές παρατηρούνται και στο 

διδακτικό περιεχόμενο, καθώς οι «νέες μέθοδοι εκπαίδευσης βασίζονται πλέον στη λογική της 

παροχής αποσπασματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, κάτι το οποίο κρίθηκε πως οδήγησε στην 

εδραίωση των αξιών που προάγει το σχολείο και στην απαξίωση της δημόσιας, δωρεάν 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, ενώ ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία στο άνοιγμά της σε στρατηγικές 

επενδύσεις κερδοσκοπικών εταιριών». Τα νέα αυτά δεδομένα έχουν οδηγήσει ουσιαστικά στη 

δημιουργία ενός περισσότερο ταξικού σχολείου, ενώ οι εκπαιδευτικοί  όλων των βαθμίδων 

καλούνται να αντιμετωπίσουν ποικίλες Σε γενικές γραμμές, είναι σαφής η έντονη επιρροή της 

οικονομικής κρίσης στον τρόπο σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών 

συστημάτων, λειτουργίας των σύγχρονων σχολικών μονάδων και, τέλος, σχεδιασμού και 

υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Engle,  & Black, 2008) 

 



 

Πίνακας 2.1 – Διαπολιτισμικά σχολεία 

  
 Πηγή : Καρανικόλα & Πέτρου, 2015 

Η εκπαίδευση των μεταναστών και των προσφύγων σε οποιαδήποτε χώρα και αν βρίσκονται 

είναι απαραίτητη διότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη μόρφωση από οποίες πολιτισμικές 

ή εθνικές καταβολές και αν προέρχονται. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

πρωτοεμφανίστηκε το 1970, όταν χρειάστηκε να ενταχθούν στο Ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα παιδιά μεταναστών της Γερμανίας, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της 

Νότιας Αφρικής (Καρανικόλα & Πέτρου, 2015). Η χρήση της μητρικής γλώσσας των 

αλλοδαπών μαθητών και οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες δεν ήταν πρωτεύουσας σημασίας, με 

αποτέλεσμα η εκπαιδευτική προσέγγιση των μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα να 

είναι «αφομοιωτική». Επίσης, για να δοθούν ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση και στην 

κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, δημιουργήθηκαν την περίοδο του 

1970, εκπαιδευτικές πολιτικές κατάρτισης ενηλίκων μεταναστών-προσφύγων ώστε να 

επωφεληθούν με την γνώση που λαμβάνουν σε πρακτικό επίπεδο βρίσκοντας εργασία 

(Triandafyllidou, et al, 2009). 



Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία εκπαίδευσης ενηλίκων, το διάστημα 2004-2008, 

δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων. Με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, τα άτομα που εκπαιδεύτηκαν, είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για 

την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνικής γλώσσας (Triandafyllidou, et al, 2009). 

O Oh (2012), υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση των προσφύγων και των μεταναστών θα 

έπρεπε να αφομοιωθεί παρά να ενσωματωθεί, διότι αναφέρει ότι «η τυπική εκπαίδευση έχει 

χαρακτηριστεί με την επισημότητα και τη νομιμοποίηση ορισμένων δομών συλλογικής 

κοινωνικής ταυτότητας, είτε αυτές είναι θρησκευτικές, εθνικές, πολιτικές, ιδεολογικές, 

ταξικές». Οι πρόσφυγες σε ένα μεγάλο βαθμό διαθέτουν απαραίτητες δεξιότητες και υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολο να ενσωματώνονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Το βασικό πρόβλημα ενσωμάτωσης τους, όμως στην Ελληνική 

εκπαιδευτική κοινότητα, είναι η ξενοφοβία και οι ρατσιστικές αντιδράσεις των παιδιών και 

των οικογενειών τους που ανήκουν στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον έναντι των παιδιών των 

προσφύγων και μεταναστών (Nordgren, 2017). 

Από έρευνα την οποία διεξήγαγαν οι Παρασκευόπουλος, Μπίλια, Παρασκευοπούλου, 

(2015), για τις αντιλήψεις των μαθητών για τους αλλοδαπούς προέκυψε ότι η βασική αντίληψη 

των υπολοίπων παιδιών για αλλοδαπούς μαθητές συνδέεται με την εθνική ταυτότητα των 

αλλοδαπών, τα φυλετικά τους χαρακτηριστικά και τις πολιτισμικές διαφορές.  Επίσης, 

φαίνεται η επίδραση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας έχει αρνητικό ρόλο και επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό τη διαμόρφωση της αντίληψης της εικόνας για τους αλλοδαπούς. Με τη 

μαζική εισροή ξένου πληθυσμού στη χώρα σε περιοχές ιδίως που δεν έρχονταν σε επαφή με 

τόσο μεγάλο μέγεθος πληθυσμού, δημιουργεί αρνητικό κλίμα και δυσκολία αποδοχής από τους 

κατοίκους της περιοχής αυτής. Ο φόβος του «ξένου», δημιουργεί προκαταλήψεις και φοβικές 

αντιδράσεις από τους κατοίκους προς τον ξένο πληθυσμό με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα 

και δυσκολία εισόδου των αλλοδαπών παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα (Καρανικόλα & 

Πέτρου, 2015). 

Η αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και η προαγωγή της διαπολιτισμικότητας στο 

εκπαιδευτικό σχολικό περιβάλλον μπορεί να ενισχυθεί με την παροχή ενημέρωσης στους 

μαθητές και τους γονείς για τη διαφοροποίηση της κουλτούρας των μαθητών που είναι 

πρόσφυγες ή μετανάστες και φοιτούν στο σχολείο. Ο σκοπός είναι οι μαθητές και οι γονείς να 

ενημερωθούν για τη διαφορετικότητα των πολιτισμικών χαρακτηριστικών αλλά και να 

αρχίσουν να αποδέχονται τους αλλοδαπούς μαθητές στη σχολική κοινότητα.  



Ο Bourdieu, υποστηρίζει ότι οι «άνθρωποι μπορούν να υποστούν μια «αρνητική 

εσωτερίκευση», όταν το δικό τους πολιτιστικό κεφάλαιο έχει μικρή αξία στον κυρίαρχο 

πολιτισμό (Nordgren, 2017:82). 

Απαιτείται λοιπόν, να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια, μείωσης των τάσεων 

ρατσισμού και ξενοφοβίας, που εμφανίστηκαν σε πιο μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της 

μαζικής προσέλευσης των προσφύγων και μεταναστών στη χώρα, πολλοί εκ των οποίων 

σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ήταν γυναίκες και παιδιά. 

Η επίτευξη της ενσωμάτωσης των αλλοδαπών παιδιών πραγματοποιείται από την 

εξασφάλιση του ότι τα σχολεία διαθέτουν εκπαιδευτικούς – διαχειριστές «πολιτισμικής 

ικανότητας». Η έννοια της πολιτισμικής ικανότητας ορίζεται ως  η γενική ικανότητα του 

ατόμου, στην προκειμένη περίπτωση του εκπαιδευτικού,  να δεχτεί συμπεριφορές και 

πεποιθήσεις ενός ατόμου από άλλο πολιτισμό αλλά και την ικανότητα προσαρμογής στη 

συνύπαρξη με αυτό το άτομο. Η αποτελεσματικότητα του δασκάλου σε ένα διαπολιτισμικό 

σχολικό πλαίσιο έγκειται στο γεγονός της οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους 

μαθητές χωρίς να γίνονται διακρίσεις αλλά και της ικανότητας επικοινωνίας με τους μαθητές 

από διαφορετικές πολιτισμικές και γλωσσικές κουλτούρες. Οι εκπαιδευτικοί με υψηλή 

πολιτισμική ικανότητα έχουν περισσότερες ικανότητες στο να βοηθήσουν το παιδί προσφύγων 

ή μεταναστών, να ενταχθεί πιο εύκολα στο σχολικό πλαίσιο, εμπλουτίζοντας τις εκπαιδευτικές 

εμπειρίες όλων των μαθητών συνολικά στην τάξη (Nordgren, 2017). 

 

2.2 Η εκπαίδευση των προσφύγων 

Το υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων στην Ελλάδα, προσπάθησε να σχεδιάσει το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ένταξης των Μεταναστών και προσφύγων βασιζόμενο στις εξής 

διαπιστώσεις (Ventoura, et al, 2017): 

 Τα παιδιά των προσφύγων βιώνουν μια μεταβατική κατάσταση λόγο του πολέμου 

στη χώρα τους και η κανονικότητα στη ζωή τους δεν έχει επέλθει ακόμα 

 

 Ζώντας κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχουν ανεπτυγμένες δεξιότητες επιβίωσης, 

δηλαδή θεωρούνται παιδιά με εμπειρίες ενός ενήλικα αλλά παρ όλα αυτά έχουν 

ανάγκες όπως όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην αντίστοιχη ηλικία 

 Μπορεί να διαθέτουν περισσότερες γνώσεις σε ζητήματα επιβίωσης, επίλυσης 

προβλημάτων αλλά δε φαίνεται να διαθέτουν επαρκής γνώσης που να 

αξιολογούνται θετικά στο σχολικό πλαίσιο 



 

 Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο, αναγνωρίζοντας 

τις πολιτισμικές διαφορές λόγω διαφορετικών εθνικών ταυτοτήτων των παιδιών 

προκειμένου αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Η στοχοθεσία που θέτει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ομαλή 

ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο είναι οι εξής: 

πρώτον, πρέπει να δημιουργηθεί το αίσθημα ασφάλειας και αποδοχής των παιδιών, δεύτερον 

τα παιδιά να βοηθηθούν στην προσαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στη 

γλώσσα επικοινωνίας στην αίθουσα που θα είναι η ελληνική (Ventoura, et al, 2017). Για τη 

στήριξη, λοιπόν των παιδιών των προσφύγων δημιουργήθηκαν οι παρακάτω τρεις επιτροπές : 

1) Καλλιτεχνική Επιτροπή 

2) Επιστημονική Επιτροπή 

3) Επιτροπή για τη Στήριξη των παιδιών των προσφύγων 

Λαμβάνοντας τα παραπάνω δεδομένα, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια τάξη προ-

ένταξης, στις ειδικές εγκαταστάσεις υποδοχής προσφύγων για την εκπαίδευση. Η τάξη 

προένταξης θα λειτουργεί τα απογεύματα και τα παιδιά θα παρακολουθούν απογευματινά 

μαθήματα. Στη συνέχεια, τα παιδιά θα ενταχθούν στο ευρύτερο σχολικό πλαίσιο σε τυπικές 

τάξεις γενικής παιδείας. Η τάξη προένταξης βοηθά το παιδί να συνηθίσει το ημερήσιο σχολικό 

χρονοδιάγραμμα, να μάθει σε ένα αρχικό επίπεδο την ελληνική γλώσσα αλλά και να έχει το 

παιδί τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα (Ventoura, et al, 

2017). 

Ένα βασικό πρόβλημα στη φοίτηση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών ήταν η 

παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολεία τις πρωινές ώρες σε περιοχές εκτός του αστικού ιστού. 

Ο λόγος που αποτελεί βασικό πρόβλημα αυτό είναι η έλλειψη επαρκούς αριθμού σχολικών 

τάξεων αλλά και εκπαιδευτικού προσωπικού. Έτσι αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ειδικό 

πρόγραμμα σπουδών βασισμένων στην ετερογένεια των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

παιδιών ώστε να εξετασθεί αρχικά το επίπεδο γνώσεων των παιδιών.  Η επιτροπή εποπτείας 

προχώρησε στο σχεδιασμό αυτού του ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τα παιδιά των 

προσφύγων και των μεταναστών, επιλέγοντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (Ventoura, et 

al, 2017). Επιπλέον, στον σχεδιασμό του προγράμματος περιλαμβάνονται και μαθήματα 

ελληνικής γλώσσας, αγγλικής γλώσσας και πληροφορικής. 



 Η επιλογή αυτών μαθημάτων έγινε με γνώμονα την απόκτηση βασικών προσόντων 

για τα παιδιά προσφύγων – μεταναστών ώστε να ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα την επόμενη σχολική χρονιά (Ventoura, et al, 2017). Επίσης, δημιουργήθηκε ένα 

ανοικτό πρόγραμμα σπουδών δίνοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν 

το ρυθμό της ύλης διδασκαλίας ανάλογα με τις γνωστικές δυνατότητες των ομάδων παιδιών 

που διδάσκουν.  

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής, πρότεινε ως χρήση βασικών συγγραμμάτων, 

τα σχολικά βιβλία που αξιοποιούνται τα τελευταία χρόνια για τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας. Τα παιδιά που θα παρακολουθούν τα μαθήματα χωρίζονται 

σε τρεις ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει παιδιά 7 ως 8 ετών, 

η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει παιδιά 9 ως 10 ετών και η Τρίτη ομάδα περιλαμβάνει παιδιά 

ηλικίας 11 ως 12 ετών. Το Ανοικτό πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα προένταξης περιλαμβάνει 

επίσης, μαθήματα ελληνικής γλώσσας, μαθηματικών, πληροφορικής, φυσικής αγωγής και 

καλλιτεχνικά. Οι καθηγητές που προσελήφθησαν για να στελεχώσουν τα τμήματα προένταξης 

είναι συνολικά 35 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι και 

15 Οκτώβρη 2016 (Ventoura, et al, 2017). 

Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος, είχε αρκετά προβλήματα, ως προς την 

παιδαγωγική αποτελεσματικότητα του, καθώς αρκετοί εκπαιδευτικοί φάνηκαν 

απροετοίμαστοι για να διαχειριστούν τις απαιτήσεις μιας διαπολιτισμικής τάξης. Η έλλειψη 

συστηματικής κατάρτισης, η εξοικείωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο διδασκαλίας της 

Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης και όχι ως πρώτης δημιούργησε πρόβλημα στην 

εκπαιδευτική μεθοδολογία κατανόησης της ελληνικής γλώσσας που εφάρμοζαν οι 

εκπαιδευτικοί.  

Οι σχολικοί σύμβουλοι προσπάθησαν να ενθαρρύνουν και να ενδυναμώσουν την 

προσπάθεια τον εκπαιδευτικών οι οποίοι φάνηκαν απογοητευμένη από τη χαμηλή απόδοσή 

τους στη διδασκαλία παιδιών προσφύγων και μεταναστών. Οι σχολικοί σύμβουλοι καθόρισαν 

σε τακτική βάση συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς για να συζητήσουν τα προβλήματα που 

ανέκυψαν κατά τη εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη ώστε να προταθούν λύσεις επίλυσης 

αυτών των προβλημάτων. 

 Ωστόσο, αυτοί οι εκπαιδευτικοί έχουν επιτύχει να εξοικειώσουν τα παιδιά με το 

σχολικό περιβάλλον και τα όρια του, κατάφεραν τα παιδιά να αποκτήσουν νέες γνώσεις και 

δεξιότητες στα μαθήματα που διδάχθηκαν αλλά έμαθαν να επικοινωνούν στην ελληνική 

γλώσσα (Ventoura, et al, 2017). Την επόμενη χρονιά τα παιδιά θα ήταν σε θέση να 

παρακολουθούν μαθήματα ακόμα και σε ολοήμερο σχολείο.  



Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ενίσχυσαν τον ρόλο των γονέων προτρέποντάς τους να 

συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Ventoura, et al, 2017). Αξιολογώντας τα 

σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για τους πρόσφυγες 

μαθητές, είναι σαφές ότι τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν η γραφειοκρατίας ως 

ανασταλτικός παράγων για τη λήψη των διαφόρων αποφάσεων, η καθυστερημένη υλοποίηση 

των εμβολιασμών και παράλληλα η αναποτελεσματική συνεργασία αναμεσα στα  αρμόδια 

υπουργεία και στους φορείς. Επίσης, σημαντικά προβλήματα μπορούν να θεωρηθούν η 

έλλειψη λειτουργικών τρόπων για την αντιστοίχιση των ξένων απολυτηρίων με τα ελληνικά, 

η μη ενεργοποίηση του νόμου για τη λειτουργία ΤΥ στα γυμνάσια, η αδυναμία πρόσβασης 

πολυάριθμων παιδιών στην τυπική εκπαίδευση και η μη λειτουργία νηπιαγωγείων στα Κέντρα 

Φιλοξενίας Προσφυγών (Επιστημονική επιτροπή για τη στήριξη των παιδιών των προσφύγων, 

2017).  

Επιπρόσθετα, για να υποστηριχθεί η εκπαίδευση των μεταναστών ή προσφύγων ή 

ακόμα και μειονοτήτων σε ορισμένες περιοχές δημιουργήθηκαν το 2016, σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν πιλοτικά προγράμματα 

για την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων στην εκπαίδευση (European Union, 2016). 

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενίσχυση της λειτουργίας τάξεων υποδοχής, 

παροχή ενισχυτικών διδακτικών μαθημάτων σε μαθητές πρόσφυγες – μετανάστες. Στις 30 

Αυγούστου 2016, το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων, δημιούργησε σε κάποια κέντρα 

υποδοχής προσφύγων παιδικούς σταθμούς για παιδιά ηλικίας 4 με 7 ετών. Τα παιδιά ηλικίας 

7 με 15 ετών, σκοπεύεται να ενταχθούν σε γειτονικά δημόσια σχολεία για να 

παρακολουθήσουν μαθήματα ένταξης, όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη 

γλώσσα (European Union, 2016). 

Σε ορισμένες δομές φιλοξενίας δημιουργήθηκαν άτυπα τμήματα εκπαίδευσης 

μεταναστών και προσφύγων, όπως στις δομές στις περιοχές Σχιστό, Μόρια, Χέρσο, Διαβατά, 

Ιδομένη. Συγκεκριμένα στις Δομές του Ελληνικού στα τμήματα εκπαίδευσης εντάσσονται 

γυναίκες και παιδιά μαθαίνοντας αγγλικά και ελληνικά (Save the children report, 2016). Στο 

Σχιστό, παρέχονται κτήρια για να γίνονται μαθήματα σε ημερήσια βάση και διδάσκονται 

μαθήματα μετάφρασης της γλώσσας των μεταναστών προσφύγων στην ελληνική γλώσσα. Σε 

αυτά τα τμήματα, μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά και ενήλικοι μαζί.  Στη δομή της Μόριας 

και στο Χέρσο, παρέχονται μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες της ελληνικής αλλά και της 

αραβικής γλώσσας από πρόσφυγες εκπαιδευτικούς. 



 Στη δομή Διαβατών, διατίθεται ένα πολιτιστικό κέντρο ως εκπαιδευτικός χώρος στον 

οποίο γίνονται μαθήματα αραβικών, αγγλικών, μαθηματικών από πρόσφυγες εκπαιδευτικούς. 

Σε δομή της  Ιδομένης, γίνονται μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών (Save the children report, 

2016). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και παράλληλα με ανεπαρκή τεκμηρίωση, οι μαθητές έχουν 

τη δυνατότητα εγγραφής στα δημόσια σχολεία ως παιδιά τρίτων χωρών εάν (Νόμος 

4251/2014) (Palaiologou et al, 2017): 

i. είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν είναι 

ρυθμισμένη  η νόμιμη διαμονή τους (άρθρο 21, παράγραφος 8) 

ii. προέρχονται από περιοχές, όπου επικρατούν αναταραχές  

iii. προστατεύονται από το Ελληνικό Δημόσιο ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ή υπό 

την προστασία των Ηνωμένων εθνών 

iv. έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου 

 

Με βάση, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία, στη συνέχεια παρουσιάζεται η έρευνα που υλοποιήθηκε 

για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση, που παρέχεται 

στους πρόσφυγες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κεφάλαιο 3ο – Μεθοδολογία έρευνας 
 

3,1 Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Στη έρευνα αυτή, επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθεί η ποιοτική μέθοδος, καθώς θεωρείται ότι 

αποτελεί την πιο κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση για  την ολιστική κατανόηση των 

αντιλήψεων και των στάσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα και  την υλοποίηση του 

ερευνητικού στόχου. Επίσης, υιοθετώντας τις αρχές της ποιοτικής έρευνας, διευκολύνεται  η 

διερεύνηση των εμπειριών  και παράλληλα των αντιλήψεων των κοινωνικών υποκειμένων 

(Creswell, 2011).  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα κληθεί να απαντήσει η συγκεκριμένη έρευνα 

κατευθύνονται από τον ερευνητικό στόχο και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και είναι τα εξής: 

1) :Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των προσφύγων μαθητών; 

2) Ποιες είναι οι σχέσεις εκπαιδευτικών και προσφύγων; 

 
3) Πώς οργανώνονται τα σχολεία, στα οποία φοιτούν πρόσφυγες; 

 
4) Με ποιον τρόπο υλοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία;  

 

 

3.2 Το δείγμα της έρευνας 

Κατά τη διάρκεια της επιλογής των συμμετεχόντων στην έρευνα, επιχειρήθηκε το δείγμα να 

είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό, προκειμένου να μπορεί να είναι αξιόπιστα τα 

αποτελέσματα της έρευνας και να μπορεί να επιτευχθεί η γενίκευση.  Το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 7 εκπαιδευτικοί, ενώ η  επιλογή τους έγινε, με βάση τα  παρακάτω κριτήρια: 

1) να υπηρετούν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης 

 

2) να έχουν διδακτική εμπειρία πάνω από 5 χρόνια 

 
3) να έχουν διδάξει σε τάξεις με πρόσφυγες 



 

3.3 Το ερευνητικό εργαλείο 

Για την υλοποίηση αυτής της ερευνητικής προσπάθειας επιλέχτηκε και αποτελεί μια 

προσπάθεια  από μια ομάδα νέων ερευνητών από διάφορες περιοχές στην Ελλάδα,  για  να 

αξιοποιηθεί ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων η ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία 

αποτελείται από ερωτήσεις ανοικτού τύπου.  Οι ερωτήσεις αυτές σχεδιάστηκαν  με τρόπο που 

να μην περιορίζει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών,  αλλά παράλληλα να τους δίνει  τη 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ερωτήσεις για την παρουσίαση των αντιλήψεων και των 

εμπειριών τους (Creswell, 2011). Η επιλογή της συνέντευξης ως ερευνητικού εργαλείου 

βασίζεται στο ότι το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης, 

μελέτης, κατανόησης και παράλληλα  αξιολόγησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για 

την ευρύτερη διαδικασία της εκπαίδευσης των προσφύγων, ειδικά σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης.   

Στο πλαίσιο αυτό, η ημιδομημένη συνέντευξη βασίστηκε στους παρακάτω  τέσσερις  

άξονες, με βάση τους οποίους σχεδιάστηκαν και τα ερωτήματα αυτού του ερευνητικού 

εργαλείου : 

 1ος άξονας – Δημογραφικά στοιχεία : ερωτήσεις με θέμα  τα δημογραφικά στοιχεία 

 

 2ος άξονας – Μαθητικός πληθυσμός: ερωτήσεις, που αφορούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των προσφύγων, που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία  

 3ος άξονας – Σχέσεις εκπαιδευτικών με πρόσφυγες: ερωτήσεις που αφορούν τις σχέσεις, 

που αναπτύσσονται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους πρόσφυγες 

 

 4ος άξονας – Οργάνωση σχολείου :οι  ερωτήσεις  αυτές έχουν ως στόχο τους να 

διερευνήσουν και να αξιολογήσουν τον τρόπο οργάνωσης των σχολικών μονάδων για 

την υποδοχή και την εκπαίδευση των προσφυγών 

 
 5ος άξονας – Διδασκαλία και εκπαιδευτικό υλικό: οι ερωτήσεις αφορούν τον τρόπο 

διαμόρφωσης της διδασκαλίας και παράλληλα το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο 

αξιοποιείται 

 



Τέλος, η ανάλυση των συνεντεύξεων θα γίνει με ποιοτικό τρόπο και με ανάλυση περιεχόμενο, 

δίνοντας τη δυνατότητα κατανόησης και αξιολόγησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για 

την εκπαίδευση των προσφυγών.. 

Κεφάλαιο 4ο – Αποτελέσματα έρευνας . 

4.1  Αποτελέσματα έρευνας 

Όπως ήδη επισημάνθηκε στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή για την εκπαίδευση των προσφύγων. Στο 

πλαίσιο αυτό, στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι αντιλήψεις τους, με βάση τους 5 άξονες της 

ημιδομημένης συνέντευξης. 

 

 

Α. Δημογραφικά Στοιχεία  

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 5  γυναίκες και δύο άντρες εκπαιδευτικοί,  ηλικίας 30 – 55 

χρόνων. Από τους εκπαιδευτικούς αυτούς οι περισσότεροι γεννήθηκαν και διδάσκουν στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και έχουν διδακτική 

προϋπηρεσία 5 -22 χρόνων. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, οι περισσότεροι δεν είχαν 

προϋπηρεσία σε σχολεία με πρόσφυγες, ενώ μόνο δύο είχαν διδάξει σε σχολεία με μαθητές με 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, αλλά και σε τάξεις υποδοχής προσφύγων. 

 

Β. Μαθητικός πληθυσμός του σχολείου 

Ως προς τον μαθητικό πληθυσμό των σχολείων, όπου υπηρετούν οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα, παρουσιάζονται διαφορετικά στοιχεία 

 

1) Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τον μαθητικό πληθυσμό της προσφυγικής 

δομής που υπηρετείτε; Πόσα παιδιά έχετε στην τάξη σας; Πόσα από αυτά είναι 

κορίτσια και πόσα αγόρια; 

2) Από ποια χώρα προέρχονται; Πού ζουν;  

3) Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν; 

4) Έρχονται καθημερινά να παρακολουθήσουν το μάθημα ή απουσιάζουν συχνά; 

5) Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθημάτων; 

6) Ποια είναι η στάση τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς; 

7) Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση; 



Στις ερωτήσεις αυτές, λοιπόν οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι στις τάξεις τους φοιτούν από 

17  - 24 παιδιά, από τα οποία σε άλλες περιπτώσεις περισσότερα είναι τα κορίτσια και σε άλλες 

περισσότερα τα αγόρια.  

Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά προέρχονται από τη Συρία και ζουν στην Ελλάδα, ενώ οι 

συμμετέχοντες στην  έρευνα παρουσίασαν τις εξής δυσκολίες, που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν αυτοί οι μαθητές: 

 δυσκολία προσαρμογής 

 δυσκολία ένταξης 

 δυσκολία επικοινωνίας με τον γλωσσικό κώδικα των εκπαιδευτικών 

 ο φόβος του αγνώστου 

 δυσκολία εγκλιματισμού στο περιβάλλον 

 δυσκολία αποδοχής από τους εκπαιδευτικούς 

 έλλειψη χρημάτων για κάλυψη βασικών αναγκών 

 ανασφάλεια και δεν μπορούν να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους 

 

Ως προς το αν παρακολουθούν τακτικά τα μαθήματά τους ή υπάρχει σχολική διαρροή, 

επισημαίνεται ότι τα περισσότερα παρακολουθούν τακτικά, παρόλο που αντιμετωπίζουν 

αρκετές δυσκολίες. Ενδεικτικά, δύο εκπαιδευτικοί αναφέρουν : 

 

Εκπαιδευτικός 1 : «τα περισσότερα άτομα έρχονται, γιατί έχουν καταλάβει πως θα κάτσουν 

αρκετό καιρό στην Ελλάδα και πρέπει να αρχίζουν να δουλεύουν. Αντίθετα υπάρχουν και αυτοί 

που λένε ότι δεν χρειάζεται « θα φύγω». 

 

Εκπαιδευτικός 2 : «Δεν είναι κάτι εύκολο για τα ίδια τα παιδιά. Έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές 

δυσκολίες μέχρι να φτάσουν στο σχολείο για να μάθουν. Είτε αυτό λέγεται  καιρός είτε γονείς. 

Άρα είναι λογικό να μην έρχονται πάντα και καθημερινά». 

 

Ως προς το αν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθημάτων, είναι σαφείς οι δυσκολίες, 

που καλούνται να αντιμετωπίσουν, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν την αδυναμία 

επικοινωνίας, αλλά και τα οικονομικά τους προβλήματα και τις δυσκολίες, που είχαν 

συναντήσει στις πατρίδες τους. Επίσης, επισημαίνεται ότι αντιμετωπίζουν με περιέργεια, φόβο 

και δυσπιστία τους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επικοινωνήσουν 

μεταξύ τους και να αντιμετωπίσουν τη συστολή τους. Τέλος, στη συνέχεια παρουσιάζονται 

ενδεικτικά κάποια από τα περιστατικά, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών.  



 

 

Εκπαιδευτικός 2 : «Ήταν ένα  παιδί πριν 2 χρονιά που είχε έρθει με βάρκα από τα παράλια της 

Τουρκίας , και μιλούσε σπαστά Ελληνικά. Και μου έκανε εντύπωση. Όταν τον ρώτησα μου 

είπε πως οι γονείς του μάθαιναν Ελληνικά γιατί τους άρεσε η γλώσσα ,ο πολιτισμός. Έτσι και 

αυτός σιγά σιγά από ό,τι μου είπε άρχισε να καταλαβαίνει και να διαβάζει» 

 

Εκπαιδευτικός 3 : «ένα περιστατικό που μου έκανε εντύπωση…., μπορώ να πω πριν 5 χρόνια 

σχεδόν  ήμουν στην αίθουσα και παρέδιδα μάθημα. Ένα από τα παιδιά δεν μπορούσε να 

καταλάβει καλά τη γλώσσα και άρχισε να κλαίει , τότε πήγα κοντά του …μου είπε το 

πρόβλημα και τότε όλα τα παιδιά προσπάθησαν να του εξηγήσουν με το δικό τους τρόπο, 

γλώσσα , τα όσα εγώ είχα πει . δηλαδή αυτό που είδα ήταν μια ομαδική αντίδραση των παιδιών 

,στο να βοηθήσουν τον συμμαθητή τους που είχε πρόβλημα . μπορώ να πω ότι ήταν μια εικόνα 

που θα μου μείνει για πολλά χρόνια». 

 

Γ. Σχέσεις δασκάλου με πρόσφυγες μαθητές 

Οι παρακάτω ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα αυτή 

είχαν ως στόχο τους την αξιολόγηση της σχέσης, που αναπτύσσεται ανάμεσα σε 

εκπαιδευτικούς και πρόσφυγες. 

1) Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με τους πρόσφυγες μαθητές; 

2) Σε ποια γλώσσα επικοινωνήσατε;  

3) Ποια ήταν η αρχική τους αντίδραση; Ήταν δεκτικά ή φοβισμένα; 

4) Γνωρίζετε τα προσωπικά τους βιώματα από τη δύσκολη κατάσταση που βίωσαν; Σας 

έχουν εμπιστευτεί όσα έζησαν; 

5) Γνωρίζετε ήθη και έθιμα από τις χώρες καταγωγής τους; 

6)  Έχετε επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς; 

 

Με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, διαφαίνεται  ότι η επικοινωνία με τους 

αλλόγλωσσους μαθητές γίνεται στα ελληνικά, ενώ οι πρώτες τους αντιδράσεις κυριαρχούνται 

από φόβο, δυσπιστία και καχυποψία. Ενδεικτικά, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν : 

Εκπαιδευτικός 1: «Τα παιδιά ήταν τρομοκρατημένα και αρκετά εχθρικά με νέους ανθρώπους. 

Χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια για να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο επικοινωνίας» 

 



Εκπαιδευτικός 2 : « Ήταν αρκετά φοβισμένα και ακατάδεκτα λόγω των  συγκυριών και πολύ 

διερευνητικά  ως προς το γιατί διεξάγεται με αυτόν τον τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ενδεχομένως είχαν συνηθίσει αλλιώς στη χώρα τους» 

Εκπαιδευτικός 3 : «Ήταν αρκετά φοβισμένα λόγω των βιωμάτων τους και πολύ περίεργα ως 

προς το ρόλο που διαδραματίζω. Δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους μεταχείριση από 

εκπαιδευτικό» 

Επίσης, αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι γνωρίζουν τα βιώματα των 

μαθητών τους, παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις οι αλλόγλωσσοι μαθητές αποφεύγουν να 

τα θυμούνται. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τα ήθη και τα έθιμα της χώρας τους, γιατί 

το θεωρούν απαραίτητο, όπως ενδεικτικά αναφέρουν : 

Εκπαιδευτικός 1 : «Φυσικά. Το μάθημα δεν μπορεί να είναι αποκομμένο απ’ την κουλτούρα 

των παιδιών» 

Εκπαιδευτικός 2 : «η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω μερικά πράγματα για τον πολιτισμό τους και 

τις συνήθειες τους ,αλλά και πάλι είναι ότι έχω διαβάσει και δει» 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι σχέσεις τους με τους γονείς τις περισσότερες φορές είναι 

περιορισμένες.  

 

 

Δ.  Οργάνωση του σχολείου 

Οι ερωτήσεις αυτού του άξονα είναι οι εξής : 

1) Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την ένταξη των παιδιών στην ελληνική 

εκπαίδευση; Λειτουργούν σωστά; 

2) Υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία που να προβλέπει αναλυτικά τον τρόπο εκπαίδευσης 

των προσφυγόπουλων; 

3) Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι; 

4) Ποιο είναι το ωράριο που ακολουθείτε; 

5) Υπάρχει συντονιστής των εκπαιδευτικών; Αν ναι, ποια είναι τα καθήκοντά του; 

6)  Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση που παρέχεται είναι αποτελεσματική;  

 

Ως προς τις μεθόδους που αξιοποιούνται για την εκπαίδευση των προσφύγων και γενικότερα 

των αλλόγλωσσων, επισημαίνεται ότι οι σημαντικότερες μέθοδοι είναι οι εξής: 

 Ομαδοσυνεργατική, γιατί διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία 

εκπαιδευτικών και μαθητών 



 Αλληλοδιδακτική 

 Μέθοδος επίλυσης προβλήματος 

 Επίσκεψη πεδίου 

 Εξατομικευμένη διδασκαλία 

Ως προς την αποτελεσματικότητά αυτών των μεθόδων, οι περισσότεροι θεωρούν ότι 

διευκολύνουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων. Ενδεικτικά, αναφέρουν : 

Εκπαιδευτικός 1 : «τα τελευταία χρόνια άρχισε να υπάρχει κάποια κινητικότητα στο θέμα . 

μέσα από κάποιες δράσεις  ενημέρωσης για το τι είναι μετανάστευση και τι την προκαλεί, 

νομίζω πως πετυχαίνουν τον σκοπό τους. Τώρα αν λειτουργεί όλο αυτό σωστά, νομίζω πάλι  

πως βαδίζει καλά» 

 

Εκπαιδευτικός 2 : «Νομίζω πως επειδή υπάρχει μια διαβάθμιση στη δυσκολία λειτουργούν 

επαρκώς για την ώρα» 

 

Στην επόμενη ερώτηση, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό 

πλαίσιο, ενώ, επίσης, διαφαίνεται ότι οι περισσότεροί από αυτούς είναι γνωστές του θεσμικού 

πλαισίου. Για το αν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι γίνεται αναφορά στις τάξεις υποδοχής, ενώ, 

επίσης, επισημαίνεται ότι το ωράριο τους καθορίζεται με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Αναφέρουν παράλληλα την απουσία συντονιστή σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ κάποιοι από 

τους συμμετέχοντες δεν απάντησαν στην ερώτηση αυτή. Τέλος, ως προς το αν κρίνουν 

αποτελεσματική την οργάνωση του σχολείου, ενδεικτικά αναφέρουν: 

Εκπαιδευτικός 1 : «Ίσως θα μπορούσε να υπάρξει κι άλλος εξοπλισμός σε ότι αφορά τα υλικά 

μέσα για τη δημιουργία πιο προηγμένου εκπαιδευτικού υλικού» 

 

Εκπαιδευτικός 2 : «Ήταν πολύ αποτελεσματική και  οφείλονταν στον κόπο και την προσπάθεια 

του δασκάλου για ένταξη των παιδιών στην κοινωνία» 

 

Εκπαιδευτικός 3 : «Πιστεύω , πως έχω βοηθήσει πολλά παιδιά από άλλες χώρες να καταλάβουν 

και να προχωρήσουν στη ζωή τους . πιστεύω πως αυτό οφείλεται στην εκπαίδευση που 

παρέχεται,  όχι μόνο από μένα,  αλλά και από τους συναδέλφους μου» 

 

Ε. Διδασκαλία και  εκπαιδευτικό υλικό 

Στον τελευταίο άξονα της ημιδομημένης συνέντευξης, οι ερωτήσεις, που απαντήθηκαν από 

τους συμμετέχοντες στην έρευνα είναι οι εξής : 



1) Ποια μαθήματα διδάσκονται τα παιδιά; 

2) Τι βιβλία και τι εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία των 

μαθημάτων; 

3) Σε ποια γλώσσα γίνεται η διδασκαλία των μαθημάτων; 

4) Ποιοι στόχοι έχουν τεθεί σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών; 

5) Τα παιδιά ανταποκρίνονται στους στόχους που έχετε θέσει; Υπάρχει πρόοδος; 

6) Έχετε λάβει αντίστοιχη επιμόρφωση; Αν ναι, τι είδους ήταν αυτή; 

7) Συνεργάζεστε με άλλους κοινωνικούς φορείς (πχ. κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους); 

8)  Έχετε να προσθέσετε κάτι που είναι σημαντικό; 

Αρχικά, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι τα μαθήματα, που διδάσκονται αυτά τα παιδιά είναι τα 

εξής : 

 Μαθηματικά, 

 Γλώσσα 

 Εικαστικά 

 Μουσική 

 Μελέτη 

Επίσης, ως προς τα βιβλία και το υλικό, που χρησιμοποιούν, οι περισσότεροι από αυτούς 

δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν : 

 βίντεο με ήχους 

  εικόνες, παζλ 

  Επιτραπέζια 

  απλά και κατανοητά κείμενα 

  αυτοσχέδια παιχνίδια 

 Βιωματικές δραστηριότητες 

Ενδεικτικά, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν : 

Εκπαιδευτικός 1 : «Το εκπαιδευτικό μου υλικό αποτελείται κυρίως από παιχνίδια, δρώμενα, 

διδακτική πολυτροπικών κειμένων, τραγούδια, παντομίμες. Βιωματικές δηλαδή 

δραστηριότητες που προάγουν την διαφοροποίηση της διδασκαλίας» 

 

Εκπαιδευτικός 2 : «Το εκπαιδευτικό υλικό το έχω δομήσει εγώ με βάση τα όσα παρατηρώ και 

τις ανάγκες της τάξης. Είναι υλικό βασισμένο σε μεθόδους διαφοροποίησης και συνεργασίας 

(π.χ. κολάζ, πρότζεκτ γνωριμίας με τη γλώσσα, βίντεο κλπ» 

 



Η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ οι σημαντικότεροι στόχοι του τρόπου 

υλοποίησης αυτής της διδασκαλίας είναι οι εξής : 

 Εκμάθηση ελληνικής 

 Στόχοι ένταξης 

 Να εμπιστευτούν τον εκπαιδευτικό 

 Να νιώθουν άνετα με τους συμμαθητές τους 

 Να επικοινωνούν και να κοινωνικοποιηθούν κατ’ επέκταση 

 Να καταλάβουν ότι το σχολείο είναι κάτι σημαντικό 

 Να κοινωνικοποιηθούν. 

 Ναι εγκλιματιστούν στο ελληνικό σχολείο και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα 

κρατώντας όμως στοιχεία της ταυτότητας τους. 

 Να αναπτύξουν όχι μόνο τον τομέα της γνώσης αλλά και της συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

 

Ως προς το αν ανταποκρίνονται στους στόχους αυτούς, οι εκπαιδευτικοί  αναφέρουν ότι τα 

περισσότερα παιδιά παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο και δίνεται η δυνατότητα ικανοποίησης 

των  διαφόρων εκπαιδευτικών στόχων με την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών. Ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν ότι δεν έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση και οι γνώσεις τους οφείλονται καθαρά 

στην προσωπική τους διερεύνηση. Ενδεικτικά, αναφέρουν : 

 

Εκπαιδευτικός 1 : «Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες που βοήθησαν πολύ.  

Επίσης διαβάζω συνεχώς και ενημερώνομαι επί του θέματος» 

 

Εκπαιδευτικός 2 : «Δεν είχα λάβει τότε. Ό,τι έκανα ήταν από την πείρα και την εμπειρία μου 

ως εκπαιδευτικός.» 

 

Εκπαιδευτικός 3 : «λόγω χρόνου , δεν έχω ασχοληθεί με κάτι τέτοιο . ωστόσο πολλοί άλλοι 

καθηγητές από ότι γνωρίζω ασχολούνται και συμβουλεύονται κάποιους ειδικούς». 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη συνεργασία με άλλους φορείς 

για την επιτυχή  διαχείριση  των διαφόρων θεμάτων που ανακύπτουν, ενώ στο αν θέλουν να 

προσθέσουν κάτι, κάποιοι από τους συμμετέχοντες επισημαίνουν : 



Εκπαιδευτικός  1 : «- Αυτό που θα έλεγα είναι ότι η πολιτεία θα πρέπει να υποστηρίζει 

περισσότερο τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά γιατί πραγματικά 

προσφέρουν έργο» 

Εκπαιδευτικός 2 : «Τα παιδιά παρ’ όλο που είναι από διαφορετικές χώρες δεν εμφανίζουν 

δείγματα αντιπαλότητας. Συνεργάζονται και θα έλεγε κανείς ότι τα κοινά τους βιώματα τα 

ευαισθητοποιούν και τα φέρνουν πιο κοντά» 

Εκπαιδευτικός 3 : «Το πιο σημαντικό σε διδασκαλίες για τέτοιου είδους παιδιά είναι η 

καλλιέργεια αρχικά του συναισθηματικού δεσμού και της εμπιστοσύνης στον εκπαιδευτικό. 

Δεν είναι εύκολο και χρειάζεται επιστράτευση υπομονής και επιμονής όμως αν επιτευχθεί η 

στόχευση στην ενίσχυση του γνωστικού τομέα θα είναι ευκολότερη και η επιτυχία σίγουρη» 

 

 

4.2 Συζήτηση 
Με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στην έρευνα δόθηκε η 

δυνατότητα κατανόησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών των προσφύγων, που 

καλούνται να ζήσουν σε μία ξένη για αυτά χώρα, χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα και με εμφανή 

την αδυναμία επικοινωνίας και έκφρασης των επιθυμιών, των αιτημάτων και των 

συναισθημάτων τους. Στις τάξεις υποδοχής δίνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών, 

ανεξαιρέτως φύλου και ανάλογα με την ηλικία τους, καθορίζεται τις περισσότερες φορές η 

βαθμίδα, στην οποία καλούνται να φοιτήσουν. Τα παιδιά προέρχονται από διάφορες χώρες, αν 

και τα τελευταία χρόνια αυξάνουν οι μεταναστευτικές ροές από τη Συρία. Οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους ποικίλουν και αφορούν, 

κυρίως, όπως ήδη επισημάνθηκε την αδυναμία επικοινωνίας, που αποτελεί και βασική αιτία 

της καθυστέρησης σχολικής και κοινωνικής ενσωμάτωσής τους. Παρόλα αυτά είναι 

περιορισμένος ο βαθμός σχολικής διαρροής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις με την καθοδήγηση 

και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών υλοποιούνται οι εκπαιδευτικοί στόχοι. 

 Επίσης, είναι εμφανής η επιφυλακτική και φοβισμένη στάση, με την οποία 

αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τους εμπιστευτούν. 

Η διδασκαλία στα ελληνικά δυσκολεύει την ανάπτυξη ουσιαστικής επικοινωνίας, παρόλο που 

οι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, μελετώντας τα ήθη και τα έθιμά τους 

και επιχειρώντας να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα βιώματά τους. Επίσης, είναι εμφανής 



η αδυναμία επικοινωνίας με τους γονείς, η οποία αποδίδεται, κυρίως, στα βιώματα τους, στις 

δυσκολίες προσαρμογής τους και στη διαφορετική γλώσσα ομιλίας.  

 

Ως προς τον τρόπο οργάνωσης των σχολικών μονάδων, για τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

θεωρείται σημαντική η αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής και της αλληλοδιδακτικής 

μεθόδου, που διευκολύνουν την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας. Ο τρόπος λειτουργίας 

παράλληλα των σχολικών μονάδων καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει 

εκσυγχρονιστεί τα τελευταία χρόνια, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία τάξεων υποδοχής για 

τους πρόσφυγες. Σε γενικές γραμμές υιοθετούνται οι βασικές αρχές των αναλυτικών 

προγραμμάτων, ενώ παρά τις δυσκολίες θεωρείται αποτελεσματική η εκπαίδευση που 

παρέχεται στους πρόσφυγες, εξαιτίας της προσπάθειας των ίδιων των εκπαιδευτικών.  

 Τα μάθημα που διδάσκονται αφορούν, κυρίως, την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

και την ανάπτυξη των μαθητικών τους δεξιοτήτων, ενώ για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, αξιοποιούνται διαφορετικές πρακτικές. Οι στόχοι που τίθενται αφορούν, κυρίως, 

την κοινωνικοποίηση των παιδιών, την εκμάθηση κανόνων και τη σχολική τους ενσωμάτωση, 

ενώ τις περισσότερες φορές ανταποκρίνονται στους συγκεκριμένους στόχους. Μέσα από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφάνηκε, επίσης, η έλλειψη συνεργασίας με άλλους φορείς 

αλλά και η περιορισμένη επιμόρφωσή τους. Αξιοποιώντας εκσυγχρονισμένες στρατηγικές και 

εστιάζοντας το ενδιαφέρον στην υιοθέτηση των βασικών αρχών της ομαδοσυνεργατικής 

μάθησης, οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να γίνουν φορείς της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης και της κοινωνικής αλλαγής, ενδυναμώνοντας τη διαπολιτισμική 

αλληλεπίδραση και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Επιπλέον, είναι σαφής η ανάγκη κατανόησης 

των βιωμάτων και των δυσκολιών των προσφύγων, για την εύρεση, των κατάλληλων 

μηχανισμών για την επιτυχή σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων.  

 Εκτός, όμως, από την σχολική τους ενσωμάτωση είναι σαφής η ανάγκη βελτίωσης της 

κοινωνικής πολιτικής και σχεδιασμού των κατάλληλων μηχανισμών για τον περιορισμό των 

κρουσμάτων κοινωνικού αποκλεισμού τους. Σε σχετική έρευνα επισημαίνεται ότι στην 

Ελβετία οι πρόσφυγες και οι προσωρινοί μετανάστες  διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

κοινωνικού αποκλεισμού από ό, τι ο υπόλοιπος πληθυσμός, εξαιτίας διαφόρων εμποδίων στη 

διαδικασία της διαρθρωτικής ολοκλήρωσης. Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης έρευνας 

εστιάστηκε στους πρόσφυγες και στους μετανάστες που έφθασαν στην Ελβετία μεταξύ 16 και 

25 ετών και έχουν φτάσει σε ικανοποιητική κοινωνική ένταξη. Μέσα από την έρευνα αυτή 

προβάλλονται, επίσης, οι θεσμικοί, προσωπικοί και σχεσιακοί πόροι που τους στήριξαν και 

αναλύεται η μεταβλητή αλληλεπίδραση αυτών των πόρων στις διαδικασίες κοινωνικής 



ένταξής τους, προκειμένου με τον τρόπο αυτό  να αξιολογηθεί η σημασία των σχέσεων με τον 

τοπικό πληθυσμό (Deponti, 2017).  

Στηριζόμενη στις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από συνεντεύξεις με νέους πρόσφυγες 

και μετανάστες, αλλά και με φορείς ενσωμάτωσης, η παρούσα έρευνα επισημαίνει ότι τα  

άτομα αυτά θα μπορούσαν να βρουν τους κατάλληλους μηχανισμούς ένταξης 

χρησιμοποιώντας ενεργά τους διάφορους πόρους τους και, κυρίως, δημιουργώντας ένα ευρύ 

κοινωνικό δίκτυο στον τοπικό πληθυσμό (Deponti, 2017). Με τον τρόπο αυτό, τέλος, 

επιδεικνύεται η ελλιπής κοινωνική υποστήριξη της ενσωμάτωσης των προσφύγων στην 

ελληνική κοινωνία, η οποία αποδίδεται στην υποβάθμιση της ελληνικής κοινωνικής πολιτικής, 

λόγω  της οικονομικής κρίσης της εποχής μας.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το μεταναστευτικό ζήτημα είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο το οποίο συμβαίνει κατά 

διαστήματα τα οποία πληθυσμοί ορισμένων χωρών βιώνουν έντονους κινδύνους επιβίωσης 

εάν παραμείνουν στη χώρα τους ή μεμονωμένα άτομα επιλέγουν να μετοικήσουν για να 

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Όπως ήδη επισημάνθηκε στην εργασία αυτή, η 

διαφοροποίηση των εννοιών «μετανάστης» και «πρόσφυγας» εντοπίζεται στην διαφορά του 

λόγου που αποχωρούν από την πατρίδα τους. Στην πρώτη περίπτωση, ο μετανάστης επιλέγει 

να φύγει από την πατρίδα του με τη θέλησή του διότι αναζητά καλύτερες δυνατότητες για την 

προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη. Στη δεύτερη περίπτωση, ο πρόσφυγας, 

εγκαταλείπει την πατρίδα του χωρίς να το επιθυμεί και συνήθως οι συνθήκες υπό τις οποίες 

εγκαταλείπει την πατρίδα του δεν είναι οι ενδεδειγμένες. Στην περίπτωση του πρόσφυγα, 

απειλείται άμεσα η ζωή του εάν παραμείνει στην πατρίδα του είτε λόγω πολέμου είτε λόγω 

πολιτικών επιλογών του καθεστώτος.  

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει και κατοχυρώνει ανθρώπινα δικαιώματα και 

δικαιώματα ίσων ευκαιριών σε όλους τους τομείς της ζωής των ατόμων. Έτσι, έχει αναπτύξει 

οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαχείριση των μεταναστών τη στιγμή που θα εισέλθουν στη 

χώρα, για την διαδικασία νόμιμης παραμονής τους σε αυτή και κατ επέκταση προβλέπει και 

το δικαίωμα αυτών στην εκπαίδευση και τη μόρφωση. Επιδιώκει επίσης, να εξαλειφθούν οι 

διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων και να δοθούν οι δυνατότητες σε όλους τους ανθρώπους να 

έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.  

Θετικό ορόσημο για την μετανάστευση εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

ένωσης ήταν οι Συνθήκες Μάαστριχτ και Άμστερνταμ, που ουσιαστικά έδωσαν άλλη σημασία 

στην έννοια του «πολίτη μιας χώρας», έδωσαν την έννοια του «Ευρωπαϊκού πολίτη» καθώς ο 

κάθε πολίτης Ευρωπαϊκής χώρας έχει δικαίωμα να ταξιδεύει ή να διαμένει σε μια άλλη 

Ευρωπαϊκή χώρα χωρίς να διαθέτει visa. Ωστόσο, δε φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 

συμπεριλάβει σε αυτή τη διευκόλυνση άλλους πολίτες από τρίτες χώρες, την Αμερική ή την 

Ασία. Παρ όλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να ενσωματώσει τους μετανάστες εντός 

ενός Ευρωπαϊκού κράτους, κάνει τη διάκριση ως προς τη χώρα προέλευσης. Αυτό σημαίνει 

πως αν ο μετανάστης προέρχεται από άλλη Ευρωπαϊκή χώρα τότε είναι ευκολότερο να 

μετεγκατασταθεί από ότι θα έκανε σε διάρκεια να μετεγκατασταθεί ένας πολίτης τρίτης χώρας.  



Η διαδικασία μετεγκατάστασης μεταναστών ή προσφύγων από τρίτες χώρες δεν είναι 

καθόλου εύκολη και η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει  τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί 

για να δοθεί είτε άδεια παραμονής είτε άδεια ασύλου. Στην Ελλάδα και στη Συρία η διάρκεια 

εξέτασης τέτοιων αιτήσεων διαρκούν πάνω από μήνα με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται αρκετή 

γραφειοκρατική εργασία καθώς οι ροές συνεχώς αυξάνονται.  Από το 2015 έως και σήμερα η 

Ελλάδα έχει δεχτεί  μεγάλες προσφυγικές κυρίως ροές από τη Συρία μέσω των τουρκικών 

παραλίων. Έτσι τα Νησιά του Αιγαίου αλλά και τα σύνορα της Θράκης δέχθηκαν το 

μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων, δημιουργώντας βασικά προβλήματα στη διαχείριση των 

μεταναστών από την πλευρά της Ελληνικής κυβέρνησης. Ο αριθμός καθημερινά που 

εισέρχονταν στην Ελλάδα ήταν μεγάλος με αποτέλεσμα να απαιτείται καλύτερη οργάνωση και 

υποστηρικτικές δομές που θα φιλοξενήσει αυτά τα άτομα. 

Η ετερογένεια των εθνικοτήτων των ατόμων που εισέρχονται στην Ελλάδα προκαλεί 

αρκετές φορές συγκρούσεις εντός των δομών φιλοξενίας. Το βασικό πρόβλημα στον έλεγχο 

των συνόρων αλλά και στην ταυτότητα των ατόμων που εισέρχονται στην χώρα καλούνται να 

επιλύσουν οι αρχές της χώρας σε καθημερινή βάση. Εκτός από τους πρόσφυγες που 

δικαιολογημένα αναζητούν ένα καταφύγιο διότι απειλείται η ζωή τους, βρίσκουν την ευκαιρία 

να εισέλθουν και παράνομοι μετανάστες από άλλες χώρες στις οποίες δεν επικρατούν 

καταστάσεις που να θέτουν την ζωή τους σε κίνδυνο.  

Στη Συρία, τηρείται η ίδια διαδικασία με την Ελλάδα για την εξέταση του ασύλου 

καθώς υπάρχει ενιαία Ευρωπαϊκή διαδικασία. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι δήμοι στη Συρία 

έχουν αυξημένες αρμοδιότητες για τη διευκόλυνση της μετεγκατάστασης των μεταναστών και 

των προσφύγων στην χώρα. Επίσης, η Συρία διαφοροποιείται ως προς την αντιμετώπισης των 

προσφύγων και μεταναστών καθώς τους ενσωματώνει ευκολότερα στο κοινωνικό σύστημα. 

Αυτό οφείλεται στο ότι η Συρία δεχόταν διαχρονικά μετανάστες με αποτέλεσμα με την πάροδο 

των ετών να αποτελούν σχεδόν τον μισό της πληθυσμό. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κοινωνική πολιτική που έχει σχεδιαστεί για τους 

πρόσφυγες και, κυρίως, οι ευκαιρίες που τους δίνονται για την εκπαίδευση τους.  Στην Ελλάδα 

προβλέπεται να δίνονται ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση στα παιδιά μεταναστών αλλά και 

στους ενήλικες μετανάστες που θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους για να βρουν 

εργασία.  



 Κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής εκπαίδευσης είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση 

και ένα διετές εισαγωγικό πρόγραμμα για μετανάστες, που τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν 

τη γλώσσα της χώρας αλλά και να εκπαιδευτούν σε βασικά μαθήματα μαθηματικών και 

καλλιτεχνικών. Οι ενήλικες μετανάστες αρχικά συμμετέχουν σε εντατικά μαθήματα για να 

μάθουν τι γλώσσα και στη συνέχεια εντάσσονται σε τάξεις για να αποκτήσουν βασικές 

δεξιότητες που θα τις αξιοποιήσουν στην επαγγελματική τους πορεία. Τα τελευταία χρόνια 

έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράμματα και δράσεις, με απώτερο στόχο τη στήριξη της 

εκπαίδευσης των προσφύγων. Το ίδιο συμβαίνει και στη Συρία, με τη μόνη διαφορά ότι για 

τους περισσότερους μετανάστες ή πρόσφυγες, η Συρία αποτελεί τον τελικό τους προορισμό 

και κατ επέκταση το εκπαιδευτικό σύστημα εκεί να έχει μακροπρόθεσμες προοπτικές για την 

εξέλιξη αυτών των ατόμων. 

Σε γενικές γραμμές από την Πολιτεία έχει σχεδιαστεί  στην Ελλάδα εκπαιδευτική 

πολιτική, έτσι ώστε να ενταχθούν ομαλά οι αραβόφωνοι πρόσφυγες στο σχολείο, αλλά σε 

πρακτικό επίπεδο εξακολουθούν να παρατηρούνται κάποιες αγκυλώσεις, με σημαντικότερες 

την άρνηση αποδοχής αυτής της πολιτικής από τους Έλληνες γονείς αλλά και από την 

αδυναμία κατανόησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος από τους πρόσφυγες γονείς.  

Επιπλέον, στην  Ελλάδα η μακρά περίοδος οικονομικής κρίσης έχει δημιουργήσει 

αρκετά προβλήματα και στην επαγγελματική αποκατάσταση των μεταναστών που τα 

παλαιότερα έτη κατέφευγαν στη χώρα για μια καλύτερη ζωή με τις οικογένειες τους. Σήμερα, 

οι περισσότεροι μετανάστες αντιμετωπίζουν την διαμονή τους στην Ελλάδα ως μια πρόσκαιρη 

κατάσταση η οποία θα διαρκέσει λίγο και τελικά κάποια στιγμή θα φτάσουν στον τελικό τους 

προορισμό είτε με το νόμιμο είτε με παράνομο τρόπο. Η Ελλάδα παρόλα αυτά είναι 

υποχρεωμένη να εκπαιδεύσει τα παιδιά των μεταναστών και προσφύγων ανεξάρτητα από το 

πόσο διάστημα θα παραμείνουν. Το ίδιο συμβαίνει και στη Συρία, με τη μόνη διαφορά ότι για 

τους περισσότερους μετανάστες ή πρόσφυγες, η Συρία αποτελεί τον τελικό τους προορισμό 

και κατ επέκταση το εκπαιδευτικό σύστημα εκεί να έχει μακροπρόθεσμες προοπτικές για την 

εξέλιξη αυτών των ατόμων.  

Στην Ελλάδα, η οργάνωση και η δημιουργία παράλληλα του προσαρμοσμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα αφού είχαν 

εισέλθει στη χώρα μαζικά πρόσφυγες. Αυτό δείχνει ότι δεν προϋπήρχε συγκεκριμένος 

σχεδιασμός που να τεθεί σε εφαρμογή όταν προκύψει ανάγκη. 



 Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι 

εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, είναι περιορισμένο λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης. Έτσι 

περιορίζεται η ικανότητα αξιοποίησης περισσότερου υλικού και βιωματικού υλικού μέσα στην 

τάξη. Η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση, αλλά το έμψυχο δυναμικό, οι εκπαιδευτικοί 

καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουν τα παιδιά αρχικά να νιώσουν οικεία 

και να τους εμπιστευτούν και στη συνέχεια να τα βοηθήσουν να μορφωθούν. Η διαδικασία 

ένταξης των μαθητών μεταναστών στο ευρύτερο γενικό ενιαίο σχολικό πλαίσιο γίνεται σε 

δεύτερη φάση και στις δύο χώρες. Εφόσον, τα παιδιά έχουν ολοκληρώσει το εισαγωγικό 

πρόγραμμα, γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας και είναι σε ένα αρχικό στάδιο 

συνεννόησης και επικοινωνίας, εντάσσονται σε σχολεία της περιοχής. 

Σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, επίσης,  δημιουργήθηκαν εντάσεις από γονείς και 

πολιτικά εθνικιστικά κόμματα, που δεν ήθελαν τους μετανάστες στο σχολείο διότι θεωρούν 

ότι είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, τα παιδιά των μεταναστών είναι ανεμβολίαστα και 

έτσι τα παιδιά τους κινδυνεύουν άμεσα από αυτούς. Τέτοια φαινόμενα παρουσίασαν μείωση 

με την πάροδο του χρόνου καθώς σταδιακά έγιναν αποδεκτά τα παιδιά στο σχολικό 

περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει σημαντικές ευθύνες στο να προάγουν τη 

διαπολιτισμικότητα σε πρακτικό επίπεδο στην τάξη. Έχουν την ευθύνη να μεταλαμπαδεύσουν 

στα παιδιά την έννοια της ισότητας, της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας χωρίς να υπάρχουν 

ρατσιστικές αντιδράσεις μεταξύ των μαθητών.   

Σε γενικές γραμμές, με την εργασία αυτή δόθηκε η δυνατότητα κατανόησης των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης των προσφύγων, αλλά και των προβλημάτων, 

που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί.  Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

αλλά και τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών παρουσιάστηκε η στάση των παιδιών προσφύγων 

απέναντι στους εκπαιδευτικούς και στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ παράλληλα 

αξιολογήθηκε ο βαθμός της σχολικής τους ενσωμάτωσης. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα 

κατανόησης της σχέσης, που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί με τα παιδιά αυτά και με τους 

γονείς τους, ενώ παράλληλα αναλύθηκαν τα σημαντικότερα προβλήματά τους, τα περισσότερα 

από τα οποία αποδίδονται στην οικονομική κρίση και στις υφεσιακές πολιτικές και ταυτόχρονα 

επιχειρήθηκε να αξιολογηθεί ο βαθμός ικανοποίησης τους από το θεσμικό πλαίσιο, τη στήριξη 

τους από τους αρμόδιους φορείς αλλά και τη συνεργασία τους με τους ίδιους τους πρόσφυγες.  

 



Επιπλέον, μέσα από την εργασία αυτή αναδείχτηκε η ανάγκη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

προσφύγων. Πρέπει να επισημανθεί, όμως,  ότι τα κυρίαρχα δημογραφικά και 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των μεταναστών που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία στην Ελλάδα ποικίλουν. Στην Ελλάδα, οι περισσότεροι μετανάστες έχουν χαμηλό 

κοινωνικο - οικονομικού υπόβαθρου όπως και χαμηλού ή μέσου μορφωτικού επιπέδου και 

έχουν γίνει προσπάθειες για την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων στην 

κοινωνική και εκπαιδευτική ζωή της χώρας. Αυτό όμως, δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να 

επιδιώκονται συνεχώς βελτιωτικές αλλαγές στην εφαρμογή κοινωνικής και εκπαιδευτικής 

πολιτικής ευάλωτων κοινωνικά ομάδων όπως είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.  Το 

σημαντικότερο είναι οι άνθρωποι αυτοί να μην αισθάνονται ανεπιθύμητοι ή φοβισμένοι ή 

απομονωμένοι. Σε περίπτωση, που αυτό συμβεί, συνεπάγεται και αποτυχία την πολιτικής 

ενσωμάτωσης που ακολουθεί και εφαρμόζει η χώρα. Η αποδοχή των ατόμων αυτών επιβάλλει 

την ανάγκη αποδοχής του διαφορετικού, της ευελιξίας της σκέψης και προσαρμογής σε νέα 

κοινωνικά δεδομένα. Η ευαισθητοποίηση του κοινού και στις δύο χώρες διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της αποδοχής και ένταξης των προσφύγων – μεταναστών στο 

κοινωνικό σύνολο. 

Για τον λόγο αυτό μέσα από την εργασία δόθηκε, τέλος,  η δυνατότητα κατανόησης 

της ανάγκης εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της ελληνικής κοινωνικής πολιτικής, με 

απώτερο στόχο την αποτελεσματική κοινωνική και σχολική ενσωμάτωση των προσφύγων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Τίτλος εργασίας: " Διδάσκοντας στα προσφυγόπουλα: Μια αποτίμηση της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών ".  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια της 

μεταπτυχιακής εργασίας μου, του ΠΜΣ Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η 

έρευνα που ακολουθεί αφορά την εμπειρία σας από την εργασία και την επαφή σας με 

πρόσφυγες μαθητές. Τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 

για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας.  

                                                                                                                                Σας ευχαριστώ, 

 

1. Δημογραφικά  στοιχεία  

1.1 Φύλο  

1.2 Πόσο χρονών είστε;  

1.3 Πού έχετε γεννηθεί;  

1.4 Σε ποια περιοχή διδάσκετε; 

1.5 Ποια είναι η ειδικότητά σας; 

1.6 Πόσα χρόνια κάνετε αυτήν τη δουλειά;  

1.7 Είχατε προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε πρόσφυγες μαθητές;  

 

2. Μαθητικός πληθυσμός του σχολείου 



2.1 Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τον μαθητικό πληθυσμό της προσφυγικής 

δομής που υπηρετείτε; Πόσα παιδιά έχετε στην τάξη σας; Πόσα από αυτά είναι κορίτσια 

και πόσα αγόρια; 

2.2 Από ποια χώρα προέρχονται; Πού ζουν;  

2.3 Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;  

2.4 Έρχονται καθημερινά να παρακολουθήσουν το μάθημα ή απουσιάζουν συχνά; 

2.5  Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθημάτων; 

2.6 Ποια είναι η στάση τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς; 

2.7 Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση; 

 

3. Σχέσεις του δασκάλου με τους πρόσφυγες μαθητές 

3.1 Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με τους πρόσφυγες μαθητές; 

3.2 Σε ποια γλώσσα επικοινωνήσατε;  

3.3 Ποια ήταν η αρχική τους αντίδραση; Ήταν δεκτικά ή φοβισμένα; 

3.4 Γνωρίζετε τα προσωπικά τους βιώματα από τη δύσκολη κατάσταση που βίωσαν; Σας 

έχουν εμπιστευτεί όσα έζησαν; 

3.5 Γνωρίζετε ήθη και έθιμα από τις χώρες καταγωγής τους; 

3.6  Έχετε επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς; 

  

4. Οργάνωση του σχολείου 

4.1 Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την ένταξη των παιδιών στην ελληνική 

εκπαίδευση; Λειτουργούν σωστά; 

4.2 Υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία που να προβλέπει αναλυτικά τον τρόπο εκπαίδευσης 

των προσφυγόπουλων; 



4.3 Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι; 

4.4 Ποιο είναι το ωράριο που ακολουθείτε; 

4.5 Υπάρχει συντονιστής των εκπαιδευτικών; Αν ναι, ποια είναι τα καθήκοντά του; 

4.6 Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση που παρέχεται είναι αποτελεσματική;  

 

5. Διδασκαλία  και εκπαιδευτικό υλικό 

5.1 Ποια μαθήματα διδάσκονται τα παιδιά; 

5.2 Τι βιβλία και τι εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία των 

μαθημάτων; 

5.3 Σε ποια γλώσσα γίνεται η διδασκαλία των μαθημάτων; 

5.4 Ποιοι στόχοι έχουν τεθεί σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών; 

5.5 Τα παιδιά ανταποκρίνονται στους στόχους που έχετε θέσει; Υπάρχει πρόοδος; 

5.6 Έχετε λάβει αντίστοιχη επιμόρφωση; Αν ναι, τι είδους ήταν αυτή; 

5.7 Συνεργάζεστε με άλλους κοινωνικούς φορείς (πχ. κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους); 

5.8  Έχετε να προσθέσετε κάτι που είναι σημαντικό; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Τίτλος εργασίας: " Διδάσκοντας στα προσφυγόπουλα: Μια αποτίμηση της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών ".  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια της 

μεταπτυχιακής εργασίας μου, του ΠΜΣ Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η 

έρευνα που ακολουθεί αφορά την εμπειρία σας από την εργασία και την επαφή σας με 

πρόσφυγες μαθητές. Τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 

για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας.  

                                                                                                                                Σας ευχαριστώ, 

 

Συνέντευξη 1η 
 

6. φύλο Δημογραφικά  στοιχεία  
 
 
Ερώτηση  
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ , ΘΑ ΗΥΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΠΟΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΗΝ ΠΡΟΧΟΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ. ΛΟΙΠΟΝ ΑΣ 
ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ. 
Ποσό χρονών είστε? 
Απάντηση   
Καλησπέρα σου είμαι ο….. 42 χρονών από την Καστοριά. 
Ερώτηση 
 έχετε γεννηθεί στην καστόρια η διδάσκεται ? 
Απάντηση 
είμαι από τους τυχερούς μπορώ να πω , δηλαδή και έχω γεννηθεί και διδάσκω στην πόλη που 
μεγάλωσα την καστόρια. 
Ερώτηση 
 πιστεύω πως ξέρετε της ανάγκες της πόλη σας αρκετά καλά .? 



 
Απάντησηναι είναι αλήθεια . 

Ερώτηση 
πόσο καιρό κάνετε αυτή την δουλειά.? 

Απάντησηείμαι στο επάγγελμα του καθηγητής Φυσικής 22 χρόνια τώρα  
Ερώτηση  
αρκετά χρόνια θα  έλεγα…. Ποια είναι η εμπειρία σας με μαθητές από άλλες χώρες.? 

Απάντηση 
 ναι έχω αρκετά χρόνιά στις αίθουσες… είχα και έχω πολλά παιδιά από άλλες χώρες. 
 

2 Μαθητικός πληθυσμός του σχολείου 
Ερώτηση 
θα μπορούσατε να μου πείτε ποσά παιδιά έχετε τώρα στην τάξη σας που προέρχονται  από 
άλλες χώρες ? 

Απάντηση 
ναι … σύνολο έχω 25 παιδιά από τα οποία τα 8 οι γονείς τους δεν είναι Έλληνες . 
 Ερώτηση  
ποσά από τα παιδιά αυτά είναι αγόρια και αντίστοιχα κορίτσια?  
 

Απάντηση 
 5 είναι κορίτσια και 3 αγόρια. 
Ερώτηση 
 θυμάστε να μου πείτε από ποιες χώρες προέρχονται ? 

Απάντηση 
 τα παιδεία είναι γεννημένα στην Ελλάδα ,οι γονείς τους είναι από την Αλβανία, τα Σκόπια , από 
την Ρουμανία. 
Ερώτηση 
 έχετε διαπιστώσει κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά.? 

Απάντηση 
-όλα τα παιδιά έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα , επομένως καταλαβαίνουν και μιλάνε αρκετά καλά 
τα ελληνικά. Το πρόβλημα έρχεται από τους γονείς , οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά την γλώσσα 
και δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους όσο θα ήθελαν οι ίδιοι . 
Ερ- 
 έρχονται καθημερινά να παρακολουθήσουν το μάθημα ‘η απουσιάζουν συχνά? 
Απαντ- 
  αλήθεια είναι ότι παιδιά έρχονται καθημερινά στο σχολείο και κάνουν πολύ λίγες απουσίες. ( 
γελάει) μπορώ να πω ότι τα παιδιά που οι γονείς τους είναι Έλληνες κάνουν ποιο πολλές 
απουσίες και δεν είναι τόσο συνεπείς όσα τα παιδιά αυτά. 
Ερώτηση 
  δηλαδή ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μαθήματος ? 

Απάντηση 
 ναι και αρκετά καλά θα έλεγα.  
Ερώτηση 
 μπορείτε να αναφέρεται ένα περιστατικό που σας έκανε  εντύπωση? 



Απάντηση 
 (χμμ…)  ένα περιστατικό που μου έκανε εντύπωση…., μπορώ να πω πριν 5 χρόνια σχεδόν  
ήμουν στην αίθουσα και παρέδιδα μάθημα. Ένα από τα παιδιά δεν μπορούσε να καταλάβει 
καλά τη γλώσσα και άρχισε να κλαίει , τότε πήγα κοντά του …μου είπε το πρόβλημα και τότε 
όλα τα παιδιά προσπάθησαν να του εξηγήσουν με το δικό τους τρόπο, γλώσσα , τα όσα εγώ 
είχα πει . δηλαδή αυτό που είδα ήταν μια ομαδική αντίδραση των παιδιών ,στο να βοηθήσουν 
τον συμμαθητή τους που είχε πρόβλημα . μπορώ να πω ότι ήταν μια εικόνα που θα μου μείνει 
για πολλά χρόνια .  

3 Σχέσεις του δασκάλου με τους πρόσφυγες μαθητές 
 
Ερώτηση 
 ποια ήταν η πρώτη φορά που ήρθατε σε επαφή με μετανάστες μαθητές. ? 

Απάντηση 
 νομίζω πως ήταν τον πρώτο χρόνο που διορίστηκα. 
Ερώτηση 
σε ποια γλώσσα επικοινωνούσατε? 

Απάντηση 
 στα Ελληνικά . το παιδί ήταν από την Αλβανία και γνώριζε σπαστά την γλώσσα . αυτό βοήθησε 
και εμένα και τον ίδιο. 
Ερώτηση 
όταν σας πρωτοείδε ποια ήταν η αρχική του αντίδραση ήταν δεκτικός η φοβισμένος.? 

Απάντηση 
 δεν νομίζω να είχε κάποια αντίδραση διαφορετική από τους υπολοίπους , πιστεύω μόνο ότι 
ένιωθε ποιο διστακτικός επειδή δεν μιλούσε πολύ καλά τα ελληνικά . κατά τα άλλα ,όλα ήταν 
πολύ καλά  
Ερώτηση 
 γνωρίζεται γενικά τα βιώματα που αντιμετωπίζουν  τα παιδιά αυτά και τότε άλλα και τώρα? 

Απάντηση 
ναι σιγουρά και τα γνωρίζω μεγάλωσα σε μια περιοχή , όπου δέχτηκε στις αρχές το 90 πολλές 
οικογενείας από την Αλβανία με πολλά προβλήματα η καθεμιά , με πεινά ανέχεια. Που 
προσπαθούσαν να βρουν ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά τους και για τους ιδίους . κάτι 
παρόμοιο  συμβαίνει και τώρα με τους Σύριους . προσπαθούν να ξεφύγουν από όλα αυτά. 
Προσπαθούν να βρουν την νέα τους πατρίδα. 

  



 
Ερώτηση 
 γνωρίζεται ήθη και έθιμα από τις χώρες καταγωγής τους. 

Απάντηση 
 η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω μερικά πράγματα για τον πολιτισμό τους και τις συνήθειες τους 
,αλλά και πάλι είναι ότι έχω διαβάσει και δει. 
Ερώτηση 
 έχετε  επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς 

Απάντηση 
 με οποίος μιλάνε Ελληνικά έστω και λίγο προσπαθούμε να λύσομε ότι απορίες έχουν. Με τους 
υπολοίπους είναι αρκετά δύσκολο. 

4 Οργάνωση του σχολείου 
 
Ερώτηση 
Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τη για την ένταξη των παιδιών στη ελληνική εκπαίδευση ? 
λειτουργούν σωστά?  

Απάντηση 
 τα τελευταία χρόνια άρχισε να υπάρχει κάποια κινητικότητα στο θέμα . μέσα από κάποιες 
δράσει σ ενημέρωσης για το τι είναι μετανάστευση και τι την προκαλεί, νομίζω πως 
πετυχαίνουν τον σκοπό τους. Τώρα αν λειτουργεί όλο αυτό σωστά, νομίζω πάλι  πως βαδίζει 
καλά.  
Ερώτηση 
υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία που να προβλέπει αναλυτικά τον τρόπο εκπαίδευσης των 
προσφυγοπουλών? 

Απάντηση 
ναι από όσο γνωρίζω υπάρχει 
Τον Σεπτέμβρη του 2016 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4415 
(Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις).  Το άρθρο 38[i] του νόμου εισήγαγε έναν νέο θεσμό στην ελληνική εκπαίδευση, τις 
«δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων» και μια ασυνήθιστα ευρεία 
εξουσιοδοτική διάταξη για την οργάνωση, λειτουργία, συντονισμό και το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης τους. 
Ερώτηση 
 υπάρχουν κατάλληλοι χώροι? 

Απάντηση 
 οι χώροι που διατίθενται είναι οι ίδιοι για όλους . προσπαθούμε να κάνουμε την δουλειά μας 
με τα μέσα που έχουμε για όλα τα παιδιά. 
Ερώτηση 
 πόσες ώρες δουλεύετε ? έχετε κάποιες παραπάνω ώρες που ασχολείστε με τα παιδιά των 
μεταναστών  

Απάντηση 
30-40 ώρες την βδομάδας κανονικά. Ποιο παλιά είχα ασχοληθεί με το ζήτημα , τότε έκανα 
περίπου 5 ώρες την βδομάδας το μάθημα της Φυσικής μόνο. 

  



Ερώτηση 
 πιστεύεται ότι η εκπαίδευση που παρέχεται είναι αποτελεσματική? 

Απάντηση 
 Πιστεύω , πως έχω βοηθήσει πολλά παιδιά από άλλες χώρες να καταλάβουν και να 
προχωρήσουν στη ζωή τους . πιστεύω πως αυτό οφείλεται στην εκπαίδευση που παρέχετε όχι 
μόνο από μένα αλλά και από τους συναδέλφους μου. 

5 Διδασκαλία  και εκπαιδευτικό υλικό 

 
Ερώτηση 
- ποια μαθήματα διδάσκονται τα παιδιά? 

Απάντηση 
όλα τα παιδιά ακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα του ελληνικού σχολείου.  
Υπάρχουν βέβαια και εξτρά ώρες που μπορεί να κάνει ένα παιδί για να προχωρήσει και να 
προλάβει τα υπόλοιπα παιδιά]. 
Ερώτηση 
-τι βιβλία και τι εκπαιδευτικό υλικό παρέχονται κατά την διδασκαλία των μαθητών? 

Απάντηση 
επειδή έχουμε να κάνουμε με κανονικό δημόσιο σχολείο .όλα αυτά που παρέχονται είναι τα 
μαθήματα που έχουν καθοριστεί από το υπουργείο.  
Ερώτηση 
ποιοι στόχοι έχουν τεθεί σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών?  

Απάντηση 
 στόχος μας είναι όλα τα παιδιά να μπορούν να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες είτε είναι ελληνικής 
καταγωγής είτε όχι . 
Ερώτηση 
 κάτι ακόμα σε ποια γλώσσα γίνονται τα μαθήματα ? 

Απάντηση 
 πάντα στα Ελληνικά  
Ερώτηση 
 όλα αυτά που κάνετε έχουν ανταπόκρισή στα παιδιά ? έχετε διαπιστώσει πρόοδο? 

Απάντηση 
 εννοείτε και πως υπάρχει πρόοδος . τα παιδιά αντιδράνε αρκετά καλά  
Ερώτηση 
 έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης?  

Απάντηση 
όχι δεν έχω παρακολούθηση κάποιο πρόγραμμα  
Ερώτηση 
 δηλαδή θα λέγαμε πως , ό,τι έχετε μάθει , το έχετε μάθει από την εμπειρία σας τόσα χρόνια 
που διδάσκετε? 

Απάντηση 
 ναι έχει παίξει σημαντικό ρολό τόσα χρόνια μέσα στις αίθουσες.  

  



Ερώτηση 
υπάρχει κάποια συνεργασία  με κάποιους κοινωνικούς φορείς.? 

Απάντηση 
 λόγο χρόνου , δεν έχω ασχοληθεί με κάτι τέτοιο . ωστόσο πολλοί άλλοι καθηγητές από ότι 
γνωρίζω ασχολούνται και συμβουλεύονται κάποιους ειδικούς.  
 
 Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για όσα μας είπατε. 

 

- Μια τελευταία ερώτηση , αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο που να είναι σημαντικό 
- Αυτό που θα έλεγα είναι ότι η πολιτεία θα πρέπει να υποστηρίζει περισσότερο τους 

ανθρώπους που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά γιατί πραγματικά προσφέρουν έργο . 
σας ευχαριστώ και εγώ με την σειρά μου .  

 
 
 
 
Συνέντευξη 2η 
 
Δημογραφικά στοιχεία  
 
Καλησπέρα τι κάνετε? Είμαι ο Γιάννης   . σας ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε να με 
συναντήσετέ. 
Ερώτηση 
Είστε ο κύριος … και είστε πόσο χρονών?  

Απάντηση 
Ναι είμαι ο … και είμαι 54 χρονών  
Έχω γεννηθεί στην Αθηνά αλλά τα τελευταία 5 χρόνια μένω και διδάσκω στην Μυτιλήνη . 
Ερώτηση  
ποια είναι η ειδικότητα  σας ?  

Απάντηση 
Είμαι δάσκαλος τα τελευταία 30 χρόνια  
Ερώτηση 
εδώ στη Μυτιλήνη που διδάσκεται? 

Απάντηση 
Τα τελευταία χρόνια επέλεξα να μεταφερθώ στην Λέσβο για να ενταχθώ και εγώ στα σχολεία 
ένταξης των μεταναστών. 
Ερώτηση 
Έρχεται προηγούμενη εμπειρία με το να διδάσκεται σε πρόσφυγες μαθητές? 

Απάντηση 
Σε τέτοιες συνθήκες νομίζω πως είναι η πρώτη μου φορά. 
Δεν θα σας  πω για τα χρόνια που είχαμε στις αίθουσες παιδιά από γειτονικές χώρες . 
Γιατί δεν είναι το ίδιο. 
Εδώ έχουμε να κάνουμε με αλλού είδους καταστάσεις ποιο σοβαρές . 
 



2 Μαθητικός πληθυσμός του σχολείου 
 
Ερώτηση 
θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τον μαθητικό  πληθυσμό της προσφυγικής δομής που 
υπηρετείτε. Ποσά παιδιά έχετε στη τάξη σας ? ποσά από αυτά είναι κορίτσια και ποσά αγόρια?  

Απάντηση 
να σας πω … στις ηλικίες που έχω αναλάβει εγώ 6-14 χρονών είναι περίπου 168 παιδιά 
από τα οποία  έχω αναλάβει τα 35 . τα περισσότερα είναι κορίτσια δηλαδή περίπου 20 και τα 
υπόλοιπα 15 αγόρια. 
Ερώτηση 
Από ποια χώρα προέρχονται? Που ζουν?  

Απάντηση 
Τα περισσότερα παιδιά είναι από την Συρία. Υπάρχουν και παιδιά από διάφορες χώρες τις 
μέσης ανατολής. Συγκεκριμένα  είναι από κάποιες επαρχίες τα περσότερα παιδιά ,που δεν 
θυμάμαι ονόματα πόλεων να σου πω. 
Ερώτηση 
Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε? 

Απάντηση 
 μέσα στην καθημερινότητα υπάρχουνε πολλά πράγματα που είναι δύσκολο να γίνουν ,ποσό 
μάλιστα όταν μιλάμε για εκπαίδευση και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από την αρχή σε 
συνθήκες άσχημες. 
Ερώτηση 
 τα παιδιά έρχονται συχνά στα μαθήματα  η’ απουσιάζουν? 

Απάντηση 
Δεν είναι κάτι εύκολο για τα ίδια τα παιδιά. Έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες μέχρι 
να φτάσουν στο σχολείο για να μάθουν. Είτε αυτό λέγετε  καιρός είτε γονείς. 
Αρά είναι λογικό να μην έρχονται πάντα και καθημερινά. 
Ερώτηση 
Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθημάτων? 

Απάντηση 
Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει  πρόοδος. Τα παιδιά προσπαθούν να κατανοήσουν την 
καινούργια γλώσσα  αλλά και τις καινούργιες συνήθειες που επικαλούνται να μάθουν. 
Ερώτηση 
Ποια είναι η στάση τους απέναντί στους εκπαιδευτικούς ? 

Απάντηση 
Είναι διστακτικά τα παιδιά δεν νιώθουν άνετα με κάποιον που μιλάει μια άλλη γλώσσα αι αυτά 
δεν καταλαβαίνουν σχεδόν τίποτα . 
Ερώτηση 
Μπορείτε να αναφέρεται ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση; 

Απάντηση 
Ήταν ένα  παιδί πριν 2 χρονιά που είχε έρθει με βάρκα από τα παράλια της Τουρκίας , και 
μιλούσε σπαστά Ελληνικά. Και μου έκανε εντύπωση. Όταν τον ρώτησα μου είπε πως οι γονείς 
του μάθαιναν Ελληνικά γιατί τους άρεσε η γλώσσα ,ο πολιτισμός. 
Έτσι και αυτός σιγά σιγά από τι μου είπε αρχίσει να καταλαβαίνει και διαβάζει. 
 



3 Σχέσεις του δασκάλου με τους πρόσφυγες μαθητές 
 

Ερώτηση  

 Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με τους πρόσφυγες μαθητές; 

 Απάντηση 

 πρώτη μου φορά ήταν πριν χρόνια όταν πρώτο διορίστηκα . ήταν τότε που είχε έρθει 

το κύμα μεταναστών από το ανατολικό μπλοκ και την Αλβανία.  

Ερώτηση  

σε ποια γλώσσα επικοινωνήσατε;  

 Απάντηση 

Τότε θυμάμαι ήταν αρκετά δύσκολα κάνεις δεν γνώριζε Ελληνικά αλλά και εμείς καμία 

ξένη γλώσσα. 

Ερώτηση  

- Ποια ήταν η αρχική τους αντίδραση; Ήταν δεκτικά ή φοβισμένα; 

Απάντηση 

 Στην αρχή και εμείς και αυτοί. Νομίζω  πως ήμασταν φοβισμένοι. Ήταν το άγνωστο 

νομίζω, πως θα αποδεχτούμε ο ένας τον άλλον.  

Ερώτηση 

 Γνωρίζετε τα προσωπικά τους βιώματα από τη δύσκολη κατάσταση που βίωσαν; Σας 

έχουν εμπιστευτεί όσα έζησαν;  

Απάντηση 

Στην σημερινή κατάσταση ναι, το έχω βιώσει, έχουν καθίσει και μας  έχουν πεις την 

ιστορία τους. Ποιο  παλιά όχι δεν έτυχε, λόγο της γλώσσας . 

Ερώτηση Γνωρίζετε ήθη και έθιμα από τις χώρες καταγωγής τους;  



Απάντηση 

 δεν γνωρίζω πολλά , ότι μου έχουν πει συνάδελφοι μου  

Ερώτηση 

 Έχετε επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς; 

Απάντηση 

καμία φορά ναι. Αν πρόκειται για γονείς μικρούς σε ηλικία, ναι, υπάρχει συνεργασία 

γιατί μιλάνε και αγγλικά. Επομένως  είναι ποιο εύκολο. 

4. Οργάνωση του σχολείου 

 

 Ερώτηση  

Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την ένταξη των παιδιών στην ελληνική 

εκπαίδευση; Λειτουργούν σωστά;  

Απάντηση 

 λοιπόν, έχουν πλέον ενταχθεί στο πλαίσιο εκπαίδευση αρκετά προγράμματα. Εκείνο 

που θεωρώ ότι λειτουργεί καλά είναι η μέθοδος της κοινωνικοποίησης αρχικά. Για 

πολλά από τα παιδιά, το να φύγουν από την πατρίδα τους, από τους φίλους, τους 

συγγενείς του, τους έχει δημιουργήσει μεγάλο ψυχικό πλήγμα. Είναι δηλαδή αρκετά 

δύσκολο, να πάρεις ένα παιδί με τέτοιο ψυχικό κόσμο και να το ένταξης άμεσα σε ένα 

σχολικό περιβάλλον. Νομίζω δεν θα είχε ένα  καλό αποτέλεσμα. Αρά το να μπορούμε 

να προετοιμάζουμε τα παιδιά να ενταχθούν και να ξεπεράσουν τα πρώτα 

συναισθήματα , φόβου, τρόμου ,επιθετικότητας. Πιστεύω  θα  Λειτουργούσε με ποιο 

αποδοτικό τρόπο . 

Ερώτηση 

 Υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία που να προβλέπει αναλυτικά τον τρόπο εκπαίδευσης 

των προσφυγόπουλων;  



 Απάντηση 

τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί διάφορα προγράμματα για την εκπαίδευση 

των προσφυγών. Το ΙΕΠ ( ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) . έχει δημιουργήσει 

μια πλατφόρμα με υπηρεσίες ,ανακοινώσεις. όπου , πολλοί μπορούν να ενημερωθούν  

για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση των μεταναστών. Μέσα στην πλατφόρμα μπορείς να 

ενημερωθείς για συνέδρια, επιμορφώσεις, πράγματα που πραγματικά χρειάζονται όταν 

ασχολείσαι με την μετανάστευση. 

Ερώτηση  

Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι; 

Απάντηση 

χώροι κατάλληλοι δεν υπάρχουν. Είναι  τόσα πολλά τα άτομα που δεν χωράμε πλέον 

στις τάξης.  

 Ερώτηση  

Ποιο είναι το ωράριο που ακολουθείτε; 

Απάντηση 

έχουμε δυο βάρδιες πρωινή κα απογεματινή. Για  να χωρίζουμε τα άτομα λόγο του 

μεγάλου αριθμού τους .  

Ερώτηση  

Υπάρχει συντονιστής των εκπαιδευτικών; Αν ναι, ποια είναι τα καθήκοντά του; 

Απάντηση 

υπάρχουνε άτομα που συντονίζουν την κατάσταση αλλά είναι λίγα αυτά τα άτομα . 

Ερώτηση Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση που παρέχεται είναι αποτελεσματική; 

Απάντηση 



 δεν  θα πω πως είναι πλήρης. Αλλά έχει ένα καλό ποσοστό επιτυχία ως προς την 

προσαρμογή των ατόμων. 

5  Διδασκαλία  και εκπαιδευτικό υλικό 

 

Ερώτηση 

 Ποια μαθήματα διδάσκονται τα παιδιά; 

Απάντηση 

 τα παιδιά ξεκινάνε με το βασικό κομμάτι εκπαίδευσης , από το ποιο απλό το πώς 

πρέπει να κρατάνε το μολυβί , μέχρι και την περιγραφή βασικών στοιχείων  όπως τα 

δικαιώματα , δημοκρατία , βουλή , κοινοβούλιο και νομοί.  

Ερώτηση  

Τι βιβλία και τι εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία των 

μαθημάτων; 

 Απάντηση 

αποτελούν εγχειρίδια από το υπουργείο για την εκπαίδευση . όποια αλλαγή έρχεται 

ενημέρωση σε εμάς .  

 Ερώτηση  

Σε ποια γλώσσα γίνεται η διδασκαλία των μαθημάτων; 

Απάντηση 

 η γλώσσα είναι τα Ελληνικά , προσπαθούμε να μιλάμε μόνο ελληνικά για να μπορούν 

τα άτομα να προσαρμόζονται καλύτερα και να συνηθίζουν την νέα κουλτούρα  

Ερώτηση 

 Ποιοι στόχοι έχουν τεθεί σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών;  

Απάντηση 



 στόχος μας είναι τα άτομα που παρακολουθούν το πρόγραμμα να μπορέσουν να το 

τελειώσουν.   

Ερώτηση Τα παιδιά ανταποκρίνονται στους στόχους που έχετε θέσει; Υπάρχει πρόοδος; 

Απάντηση 

 τα παιδιά ανταποκρίνονται αρκετά καλά , τους αρέσει  , παρόλο που δυσκολεύονται 

στη αρχή.   

Ερώτηση Έχετε λάβει αντίστοιχη επιμόρφωση; Αν ναι, τι είδους ήταν αυτή; 

Απάντηση 

 μέσα από τα προγράμματα επιμόρφωσης  .έχω καταφέρει να γνωρίζω μερικά 

πράγματα.  

Ερώτηση Συνεργάζεστε με άλλους κοινωνικούς φορείς (πχ. κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους); 

Απάντηση 

 ασφαλώς και συνεργαζόμαστε , αλλιώς θα ήταν αρκετά δύσκολο να αντιμετωπίσουμε 

τις καταστάσεις που βλέπουμε καθημερινά. 

 Ερώτηση Έχετε να προσθέσετε κάτι που είναι σημαντικό; 

Απάντηση 

 θέλω να πω, πως τα πράγματα αν και δύσκολα σιγά σιγά φαίνεται να ομαλοποιούνται. 

Βέβαια υπάρχουν και πολλά προβλήματα αλλά πιστεύω με επιμονή και αντοχή. Τα 

πράγματα θα είναι καλύτερα σε λίγο καιρό.  

 

 

Συνέντευξη 3  
 
Καλημέρα είμαι ο Γιάννης. Όπως σας είχα πει από το τηλεφωνώ θα σας κάνω κάποιες ερώτησης 
σχετικά με την εκπαίδευση και τους μετανάστες.  



Λοιπόν ας αρχίσουμε . 
 

1. 1 Δημογραφικά  στοιχεία  
 
Ερώτηση 
 είστε η κυριά …..; 
 

Απάντηση 
 καλημέρα και από εμένα , είμαι ναι η κυριά…. Είναι 46 χρονών κατάγομε και έχω γεννηθεί στην 
καβάλα . τα τελευταία χρονιά διδάσκω στην Χίο σαν δασκάλα . 
 
Ερώτηση 
 Πόσα χρόνια κάνετε αυτήν τη δουλειά;  
 

Απάντηση 

 τα τελευταία 16 χρόνια . σε αυτά, τα τελευταία 2 χρόνια , διδάσκω και σε σχολεία για μετανάστες. 

2 Μαθητικός πληθυσμός του σχολείου 
 
  Ερώτηση  
τα τελευταία 2 χρονιά που ασχολείστε με τους μετανάστες, ξέρετε να μου πείτε από ποιες 
χώρες προέρχονται;  
 
  Απάντηση 
κατά μεγάλη πλειοψηφία προέρχονται από την Συρία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε  
άτομα  και από άλλες χώρες της Ανατολής. 
 
Ερώτηση 
 Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;   
 

Απάντηση 
 τα άτομα αυτά έχουν μια συστολή , εκεί θα εντοπίσω το πρόβλημα,  η οποία είναι και λογική 
αν το καλοσκεφτείς. Δεν έχουν περάσει και λίγα για να φτάσουν εδώ.  
 
Ερώτηση 
  Έρχονται καθημερινά να παρακολουθήσουν το μάθημα ή απουσιάζουν συχνά; 
 

Απάντηση 
 τα περισσότερα άτομα έρχονται, γιατί έχουν καταλάβει πως θα κάτσουν αρκετό καιρό στην 
Ελλάδα και πρέπει να αρχίζουν να δουλεύουν. Αντίθετα υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι δεν 
χρίζεται « θα φύγω». 
 
 Ερώτηση 
Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθημάτων; 
 



Απάντηση 
  η αλήθεια είναι πως ναι , τα περισσότερα άτομα προσπαθούν αρκετά.  
 
Ερώτηση  
Ποια  θα λέγατε ότι  είναι η στάση τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς;  
 

Απάντηση 
 όπως σας είπα και ποιο πριν . είναι αυτή η συστολή ,που καμία φορά μας κρατάει και εμάς 
πίσω. Είναι σαν να υπαρχή ένας τοίχος . θα έλεγα λόγο εμπιστοσύνης.  
 
  Ερώτηση  
Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση; 
 

Απάντηση 
 για μένα είναι αρκετά δύσκολο, είναι όλη η κατάσταση που μου κάνει εντύπωση. Γιατί σαν 
μητέρα έχω μια διαφορετική ματιά. Και καταλαβαίνω  τι δύναμη θέλει για περάσεις όλα αυτά 
και  να είσαι εδώ. Αυτή η δύναμη των ανθρώπων με εντυπωσιάζει.   
 

3 Σχέσεις του δασκάλου με τους πρόσφυγες μαθητές 
 
  
Ερώτηση  
θυμάστε  Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με τους πρόσφυγες μαθητές; 
 
 Απάντηση 
πριν δυο χρόνια.  ήταν τότε που γινόταν χαμός . 
Και έπρεπε να βοηθήσω και όπως μπορούσα.  
  
Ερώτηση 
 σε ποια γλώσσα επικοινωνούσατε στην αρχή ; 
  

Απάντηση 
δεν μιλούσαμε (γέλιο) , στην αρχή μόνο με τα χέρια μας .   
 
Ερώτηση  
Ποια ήταν η αρχική τους αντίδραση; Ήταν δεκτικά ή φοβισμένα; 
  

Απάντηση 
 στην αρχή φοβισμένα. Αλλά στην συνέχεια, μετα από μεγάλη προσπάθεια  
Νομίζω πως κατάφερα να  κερδίσω την συμπάθια τους . 
 
Ερώτηση 
 Γνωρίζετε τα προσωπικά τους βιώματα από τη δύσκολη κατάσταση που βίωσαν; Σας έχουν 
εμπιστευτεί όσα έζησαν; 
  



Απάντηση 
 δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τι έχουν περάσει .  
Το να μπορούν να μου εξηγήσουν είναι ακόμα και σήμερα δύσκολο λόγο της γλώσσας . 
Όμως μέσα από ζωγραφιές που έχουν σχεδιάσει τα παιδιά αυτά, έχω δει πολλές κατάστασης 
όπως τα ιδιά το έχουν βίωση . 
 
Ερώτηση 
  Γνωρίζετε ήθη και έθιμα από τις χώρες καταγωγής τους;  
 

Απάντηση 
 γνωρίζω μερικά πράγματα επειδή τα έχω διαβάσει.  
Αλλά , είναι διαφορετικό στη θεωρία από την πράξη.  
 
Ερώτηση 
 δηλαδή τι εννοείτε ; 
 

Απάντηση 
 είναι άλλο να ξέρεις ότι δεν τρώνε χοιρινό κρέας  . και άλλο ότι δεν  φανέ το φαγητό 
που τους έφτιαξες,  γιατί είναι το σκεύος , που στο παρελθόν έχεις μαγειρέψει χοιρινό.  
Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπεις όσο ζεις μαζί τους . 
  
Ερώτηση 
   Έχετε επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς; 
 
 Απάντηση 
 όσοι γονείς  ξέρουν αγγλικά, ναι, υπάρχει μια επικοινωνία. Με τα υπόλοιπα μέλη της 
κοινότητας προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα άτομα που μιλάνε αγγλικά ώστε να τους 
μεταφράζουν στην γλώσσα τους.  
 

4 Οργάνωση του σχολείου 
 
Ερώτηση 
 Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την ένταξη των παιδιών στην ελληνική εκπαίδευση; 
Λειτουργούν σωστά; 
 

Απάντηση 
όλοι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους.  Η αλήθεια είναι έχουμε μια 
γραμμή από το υπουργείο , αλλά προσπαθούμε να τις προσαρμόσουμε στα εκάστοτε 
δεδομένα. 
 
Ερώτηση 
 Υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία που να προβλέπει αναλυτικά τον τρόπο εκπαίδευσης των 
προσφυγόπουλων; 
 



Απάντηση 
 ναι το υπουργείο παιδείας έχει κάνει κάποιες κινήσεις, για το ποιες  μεθόδους θα 
ακολουθήσουμε. Στο Site  του υπουργείου υπάρχουν αναλυτικά κείμενα με το πώς  θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία.   
 
Ερώτηση 
Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι; 
  

Απάντηση 
 για να είμαι ειλικρινής , όχι δεν μπορώ να πω ότι οι χώροι που στεγαζόμαστε είναι κατάλληλη 
προς μάθηση. Λείπουν   αρκετά πράγματα , από τις αίθουσες.  
 Κάποιες φορές καθόμαστε παραπάνω ώρες και με προσωπική δουλειά και κόπο προσπαθούμε 
να φτιάξουμε πράγματα. Ακόμα  πολλές φορές καθόμαστε περισσότερες ώρες με τα παιδεία 
για να τους μάθουμε περισσότερα , αλλά αυτό αφορά την προσωπική μας συνεισφορά στα 
παιδεία αυτά .  
 
Ερώτηση 
 Υπάρχει συντονιστής των εκπαιδευτικών; Αν ναι, ποια είναι τα καθήκοντά του;  

 

Απάντηση 

ναι υπάρχει. Έχει ουσιαστικά το στρατηγικό σχέδιο ένταξης των προσφυγών στην πόλη . Κατά 
συνέπεια μέσα από συντονισμένες ενεργείς, προσπαθεί να μας δώσει ένα οδηγό σχεδιασμού  και 
ανάπτυξης. Αφορά δηλαδή , πώς θα πρέπει εμείς οι εκπαιδευτική να διδάσκουμε , αλλά και να 
συμμετέχουμε σε δράσης,  ώστε να υπάρχει ποιο γρήγορη επίλυση των θεμάτων.  

Ερώτηση 

 είναι αποτελεσματική η εκπαίδευση που παρέχεται;  

Απάντηση 

πιστεύω πως είναι αποτελεσματική . υπάρχουν σημεία βελτίωσης , αλλά πιστεύω πως με τον καιρό 
θα τα φτιάξουμε.   

5 Διδασκαλία  και εκπαιδευτικό υλικό 

 

 

Ερώτηση 
 Ποια μαθήματα διδάσκονται τα παιδιά;  
 

Απάντηση 
 τα μαθήματα είναι καθορισμένα από το υπουργείο. έχουμε να κάνουμε με μαθήματα  
επιπέδου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  



 
Ερώτηση 
 Τι βιβλία και τι εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων; 
 

Απάντηση 
 είναι βιβλία που έχουν γραφτή για της  απαίτησής της όλης της κατάστασης.  
Είναι εικονογραφημένα για να γίνονται ποιο κατανοητά.  
 
Ερώτηση 
  Σε ποια γλώσσα γίνεται η διδασκαλία των μαθημάτων; 
Απάντηση- Στα Ελληνικά . 
 
Ερώτηση 
 Ποιοι στόχοι έχουν τεθεί σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών; 
 

Απάντηση 
 σημαντικό είναι τα παιδιά αυτά να μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα για να μπορέσουν να 
εναρμονιστούν στο ελληνικό περιβάλλον.  
 
 Ερώτηση  
Τα παιδιά ανταποκρίνονται στους στόχους που έχετε θέσει; Υπάρχει πρόοδος;  
 

Απάντηση 
 είναι πολλές φορές που μπορώ να πω με σίγουρα  ναι και κάποιες φορές  όχι .  
Πρόοδος υπάρχει σίγουρα και στις δυο περιπτώσεις.  
 
Ερώτηση  
- Έχετε λάβει αντίστοιχη επιμόρφωση; Αν ναι, τι είδους ήταν αυτή; 
  
 Απάντηση 
όχι  
 
 Ερώτηση  
Συνεργάζεστε με άλλους κοινωνικούς φορείς (πχ. κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους); 
 

Απάντηση 
 ναι συνεργάζομαι.  
  
Ερώτηση  
Έχετε να προσθέσετε κάτι που είναι σημαντικό; 
 

Απάντηση 
 αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι  η πολιτεία θα πρέπει να κινηθεί ποιο γρηγορά στο θέμα 
της μετανάστευσης . θα πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη λύση , γιατί σε λίγο καιρό θα είναι 
αρκετά δύσκολο να μπορούμε να διαχειριστούμε την όλη κατάσταση.  
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7. Δημογραφικά  στοιχεία  

a. Φύλο  Γυναίκα 

 

1.2 Πόσο χρονών είστε; 35 

1.3 Πού έχετε γεννηθεί; Θεσσαλονίκη 

1.4 Σε ποια περιοχή διδάσκετε; Θεσσαλονίκη 

1.5 Ποια είναι η ειδικότητά σας; Εκπαιδευτικός  

1.6 Πόσα χρόνια κάνετε αυτήν τη δουλειά;  7 

1.7 Είχατε προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε πρόσφυγες μαθητές;  Όχι. 

 

8. Μαθητικός πληθυσμός του σχολείου 

a. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τον μαθητικό πληθυσμό της 

προσφυγικής δομής που υπηρετείτε; Πόσα παιδιά έχετε στην τάξη σας; Πόσα από 

αυτά είναι κορίτσια και πόσα αγόρια;   

Την τάξη συναποτελούν 23 παιδιά εκ των οποίων τα 15 είναι αγόρια και τα 

υπόλοιπα κορίτσια.  

2.2 Από ποια χώρα προέρχονται; Πού ζουν;   

Από Συρία. Ζουν στην Ελλάδα.  

2.3 Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;  

Δυσκολία προσαρμογής, δυσκολία ένταξης στο σχολείο, δυσκολία επικοινωνίας με τον 

γλωσσικό κώδικα των εκπαιδευτικών. 

2.4 Έρχονται καθημερινά να παρακολουθήσουν το μάθημα ή απουσιάζουν συχνά;  



 Έρχονται συχνά. 

2.5  Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθημάτων; 

Με πολλή δυσκολία. Η κακή γνώση της γλώσσας γλώσσα δυσχεραίνει  κατά πολύ το 

μάθημα. 

2.6 Ποια είναι η στάση τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς; 

Θα έλεγα ότι τους αντιμετωπίζουν με περιέργεια. Σαν κάτι τελείως καινούργιο. 

2.7 Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση;  

                         - 

 

 

9. Σχέσεις του δασκάλου με τους πρόσφυγες μαθητές 

a. Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με τους πρόσφυγες μαθητές; 

Η τωρινή.  

b. Σε ποια γλώσσα επικοινωνήσατε;  

Στα ελληνικά.  

c. Ποια ήταν η αρχική τους αντίδραση; Ήταν δεκτικά ή φοβισμένα; 

Ήταν αρκετά φοβισμένα και ακατάδεκτα λόγω των  συγκυριών και πολύ 

διερευνητικά  ως προς το γιατί διεξάγεται με αυτόν τον τρόπο η εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ενδεχομένως είχαν συνηθίσει αλλιώς στη χώρα τους.  

d. Γνωρίζετε τα προσωπικά τους βιώματα από τη δύσκολη κατάσταση που βίωσαν; 

Σας έχουν εμπιστευτεί όσα έζησαν; 

Αρκετά παιδιά δεν θέλουν να μιλάνε στο σχολείο για αυτά. Το αντιμετωπίζουν 

σαν ένα «διάλειμμα» από την πραγματικότητα σαν κάτι όμορφο που έστω για 

λίγο κάνει το μυαλό τους να φεύγει από εκείνες τις καταστάσεις.  

e. Γνωρίζετε ήθη και έθιμα από τις χώρες καταγωγής τους; 



Φυσικά. Πρέπει να  προσαρμόζω την συμπεριφορά μου αλλά και τον τρόπο που 

κάνω το μάθημα έτσι ώστε να τους είναι κάτι οικείο. Δεν θέλουμε η χώρα να 

αφομοιώσει τα παιδιά αλλά να τα ενσωματώσει ομαλά.  

                3.6  Έχετε επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς; 

   Με όσους θέλουν να συνεργαστούν. Είμαι ανοιχτή  σε διάλογο  και στο να         βρεθεί η 

καλύτερη λύση για το κάθε παδί.   

10. Οργάνωση του σχολείου 

a. Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την ένταξη των παιδιών στην ελληνική 

εκπαίδευση; Λειτουργούν σωστά; 

Η ομαδοσυνεργατική και η αλληλοδιδακτική.  Η καλλιέργεια του ομαδικού 

πνεύματος αλλά και της σύμπραξης μαθητή προς μαθητή είναι το παν. Αν δεν 

μάθουν να συνεργάζονται και να συμβιώνουν αρμονικά δεν μπορεί να 

επιτευχθεί μάθηση σε οποιοδήποτε επίπεδο.  

 

Νομίζω πως επειδή υπάρχει μια διαβάθμιση στη δυσκολία λειτουργούν 

επαρκώς για την ώρα.  

4.2 Υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία που να προβλέπει αναλυτικά τον τρόπο εκπαίδευσης 

των προσφυγόπουλων; 

4.3 Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι;  

Υπάρχουν αίθουσες υποδοχής.  

4.4 Ποιο είναι το ωράριο που ακολουθείτε;  

Κανονικά σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. 

4.5 Υπάρχει συντονιστής των εκπαιδευτικών; Αν ναι, ποια είναι τα καθήκοντά του; 

4.6 Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση που παρέχεται είναι αποτελεσματική;  

Υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης αλλά για τα τωρινά δεδομένα ναι.  

 



11. Διδασκαλία  και εκπαιδευτικό υλικό 

a. Ποια μαθήματα διδάσκονται τα παιδιά; 

Γλώσσα, Μαθηματικά, Μουσική, Εικαστικά. 

b. Τι βιβλία και τι εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία των 

μαθημάτων; 

Το εκπαιδευτικό μου υλικό αποτελείται κυρίως από παιχνίδια, δρώμενα, 

διδακτική πολυτροπικών κειμένων, τραγούδια, παντομίμες. Βιωματικές δηλαδή 

δραστηριότητες που προάγουν την διαφοροποίηση της διδασκαλίας.  

c. Σε ποια γλώσσα γίνεται η διδασκαλία των μαθημάτων; 

Στα ελληνικά 

d. Ποιοι στόχοι έχουν τεθεί σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών; 

- Να κοινωνικοποιηθούν. 

- Να επικοινωνήσουν και να εκφραστούν . 

- Να αξιοποιήσουν την δημιουργική τους σκέψη. 

- Να συνεργαστούν.  

e. Τα παιδιά ανταποκρίνονται στους στόχους που έχετε θέσει; Υπάρχει πρόοδος;       

Ευτυχώς ναι.  

f. Έχετε λάβει αντίστοιχη επιμόρφωση; Αν ναι, τι είδους ήταν αυτή; 

Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες που βοήθησαν πολύ.  

Επίσης διαβάζω συνεχώς και ενημερώνομαι επί του θέματος. 

5.7  Συνεργάζεστε με άλλους κοινωνικούς φορείς (πχ. κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους);   

                               Όχι. 

5.8 Έχετε να προσθέσετε κάτι που είναι σημαντικό; 

Το πιο σημαντικό σε διδασκαλίες για τέτοιου είδους παιδιά είναι η καλλιέργεια 

αρχικά του συναισθηματικού δεσμού και της εμπιστοσύνης στον εκπαιδευτικό. 

Δεν είναι εύκολο και χρειάζεται επιστράτευση υπομονής και επιμονής όμως αν 

επιτευχθεί η στόχευση στην ενίσχυση του γνωστικού τομέα θα είναι ευκολότερη 

και η επιτυχία σίγουρη.  
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12. Δημογραφικά  στοιχεία  

a. Φύλο  Γυναίκα 

 

1.2 Πόσο χρονών είστε; 38 

1.3 Πού έχετε γεννηθεί; Θεσσαλονίκη 

1.4 Σε ποια περιοχή διδάσκετε; Θεσσαλονίκη 

1.5 Ποια είναι η ειδικότητά σας; Εκπαιδευτικός  

1.6 Πόσα χρόνια κάνετε αυτήν τη δουλειά;  7 

1.7 Είχατε προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε πρόσφυγες μαθητές;  Όχι. 

 

13. Μαθητικός πληθυσμός του σχολείου 

a. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τον μαθητικό πληθυσμό της 

προσφυγικής δομής που υπηρετείτε; Πόσα παιδιά έχετε στην τάξη σας; Πόσα από 

αυτά είναι κορίτσια και πόσα αγόρια;   

Την τάξη συναποτελούν 24 παιδιά εκ των οποίων 15 είναι κορίτσια.  

2.2 Από ποια χώρα προέρχονται; Πού ζουν;   

Αφγανιστάν και Συρία. Ζουν στην Ελλάδα.  

b. Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;  

Η κυριότερη δυσκολία είναι εκείνη της επικοινωνίας.  

2.4 Έρχονται καθημερινά να παρακολουθήσουν το μάθημα ή απουσιάζουν συχνά;  

 Έρχονται κανονικά κάθε μέρα. 

2.5  Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθημάτων; 

Όχι όλα τα παιδιά. Τα κορίτσια μπορούν περισσότερο να ακολουθήσουν την πορεία της 

διδασκαλίας και τη ροή του μαθήματος. 



2.6 Ποια είναι η στάση τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς; 

Εχθρική αρχικά αλλά όσο περνάει ο καιρός τα πράγματα καλυτερεύουν.  

2.7 Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση;  

Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο 

 

 

14. Σχέσεις του δασκάλου με τους πρόσφυγες μαθητές 

a. Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με τους πρόσφυγες μαθητές; 

Αυτή που βιώνω τώρα. 

b. Σε ποια γλώσσα επικοινωνήσατε;  

Στα ελληνικά.  

c. Ποια ήταν η αρχική τους αντίδραση; Ήταν δεκτικά ή φοβισμένα; 

Τα παιδιά ήταν τρομοκρατημένα και αρκετά εχθρικά με νέους ανθρώπους. 

Χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια για να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

επικοινωνίας.  

d. Γνωρίζετε τα προσωπικά τους βιώματα από τη δύσκολη κατάσταση που βίωσαν; 

Σας έχουν εμπιστευτεί όσα έζησαν; 

Η αλήθεια είναι πως τώρα αρχίζουν να μιλάνε για αυτά. Όταν γίνονταν νύξη από 

κάποιο παιδί για εκείνες τις στιγμές προξενούσε θλίψη σε όλα τα  υπόλοιπα 

οπότε δε το επιδίωκα να μαθαίνω πληροφορίες και να φέρνω εγώ τα βιώματα 

στην επιφάνεια.  

e. Γνωρίζετε ήθη και έθιμα από τις χώρες καταγωγής τους; 

Φυσικά. Και αυτό βοηθά στην πιο ευχάριστη διεξαγωγή του μαθήματος. 

3.6 Έχετε επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς; 

                     Με μερικούς ναι με μερικούς όχι.  

15. Οργάνωση του σχολείου 

a. Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την ένταξη των παιδιών στην ελληνική 

εκπαίδευση; Λειτουργούν σωστά; 



Κυρίως ομαδοσυνεργατική. Βοηθά στην βελτίωση των σχέσεων μεταξύ τους 

αλλά και μεταξύ εμού και αυτών. 

4.2 Υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία που να προβλέπει αναλυτικά τον τρόπο εκπαίδευσης 

των προσφυγόπουλων; 

4.3 Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι;  

Υπάρχουν αίθουσες υποδοχής.  

4.4 Ποιο είναι το ωράριο που ακολουθείτε;  

Κανονικά σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. 

4.5 Υπάρχει συντονιστής των εκπαιδευτικών; Αν ναι, ποια είναι τα καθήκοντά του; 

4.6 Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση που παρέχεται είναι αποτελεσματική; 

Ίσως θα μπορούσε να υπάρξει κι άλλος εξοπλισμός σε ότι αφορά τα υλικά μέσα για τη 

δημιουργία πιο προηγμένου εκπαιδευτικού υλικού.   

16. Διδασκαλία  και εκπαιδευτικό υλικό 

a. Ποια μαθήματα διδάσκονται τα παιδιά; 

Γλώσσα, Μαθηματικά, Μουσική, Εικαστικά. 

b. Τι βιβλία και τι εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία των 

μαθημάτων; 

Κυρίως βίντεο με ήχους, εικόνες, παζλ, επιτραπέζια, απλά και κατανοητά 

κείμενα, αυτοσχέδια παιχνίδια.  

c. Σε ποια γλώσσα γίνεται η διδασκαλία των μαθημάτων; 

Στα ελληνικά 

d. Ποιοι στόχοι έχουν τεθεί σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών; 

- Να εμπιστευτούν τον εκπαιδευτικό. 

- Να νιώθουν άνετα με τους συμμαθητές τους. 

- Να επικοινωνούν και να κοινωνικοποιηθούν κατ’ επέκταση. 

- Να καταλάβουν ότι το σχολείο είναι κάτι σημαντικό.  

e. Τα παιδιά ανταποκρίνονται στους στόχους που έχετε θέσει; Υπάρχει πρόοδος; 



               Ευτυχώς ναι.  

f. Έχετε λάβει αντίστοιχη επιμόρφωση; Αν ναι, τι είδους ήταν αυτή; 

Δυστυχώς όχι.  

g. Συνεργάζεστε με άλλους κοινωνικούς φορείς (πχ. κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους);   

Όχι. 

h. Έχετε να προσθέσετε κάτι που είναι σημαντικό; 

Είναι σημαντικό οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν για αυτό το θέμα διότι είναι 

κάτι πολύ επίκαιρο και θα το συναντήσουν σίγουρα μπροστά τους. Αυτός θα είναι άλλωστε 

και ο επόμενος μου στόχος. Να παρακολουθήσω σεμινάρια για να χειρίζομαι ακόμα 

καλύτερα τέτοιες περιστάσεις.  

Συνέντευξη 6  

1. Δημογραφικά  στοιχεία  

1.1 Φύλο  Γυναίκα  

1.2 Πόσο χρονών είστε; 58 

1.3 Πού έχετε γεννηθεί; Θεσσαλονίκη 

1.4 Σε ποια περιοχή διδάσκετε; Θεσσαλονίκη  

1.5 Ποια είναι η ειδικότητά σας; Εκπαιδευτικός (ΠΕ70) 

1.6 Πόσα χρόνια κάνετε αυτήν τη δουλειά; 30 

1.7 Είχατε προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε πρόσφυγες μαθητές; Όχι (Μόνο σε 

αυτή που θα πω Τάξη υποδοχής- Φροντιστηριακό τμήμα). 

 

2. Μαθητικός πληθυσμός του σχολείου 

a. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τον μαθητικό πληθυσμό της 

προσφυγικής δομής που υπηρετείτε; Πόσα παιδιά έχετε στην τάξη σας; Πόσα 

από αυτά είναι κορίτσια και πόσα αγόρια; 



Είχα 17 παιδιά (1996-98) ακριβή αριθμό αγοριών κοριτσιών δε θυμάμαι όμως 

στην τάξη υποδοχής και μετέπειτα στο φροντιστηριακό τμήμα τα πιο πολλά ήταν 

αγόρια.  

2.2 Από ποια χώρα προέρχονται; Πού ζουν;  Από Αλβανία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία. 

Ζουν στην Ελλάδα.  

2.3 Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;  

Ο φόβος του αγνώστου, εγκλιματισμός στο περιβάλλον, αποδοχή από τους 

εκπαιδευτικούς, δεν είχαν χρήματα για τις σχολικές ανάγκες, για βιβλιάρια και 

εμβολιασμό, δεν ήξεραν τη γλώσσα.  

2.4 Έρχονται καθημερινά να παρακολουθήσουν το μάθημα ή απουσιάζουν συχνά; 

Ναι. 

2.5  Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθημάτων; 

Καθόλου στην αρχή. 

2.6 Ποια είναι η στάση τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς; 

Στην αρχή επιφύλαξη, έπειτα από τρεις μήνες εμπιστοσύνη και τέλος καταλήξαμε να 

κάνουμε ολόκληρες εκδηλώσεις σαν τάξη. 

2.7 Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση; 

Οι Γεωργιανοί μαθητές παρουσίαζαν πολλές δεξιότητες στο τραγούδι και στις 

χειροτεχνίες σε σχέση με τους υπόλοιπους.  

 

3. Σχέσεις του δασκάλου με τους πρόσφυγες μαθητές 

a. Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με τους πρόσφυγες μαθητές; 

Αυτή που αναφέρω. 

 

b. Σε ποια γλώσσα επικοινωνήσατε;  

Με παντομίμα, με νοηματική, με ζωγραφιές και εικόνες. 



c. Ποια ήταν η αρχική τους αντίδραση; Ήταν δεκτικά ή φοβισμένα; 

Στην αρχή φοβισμένα μετά όμως έγιναν δεκτικά εξαιτίας της δικής μου στάσης. 

d. Γνωρίζετε τα προσωπικά τους βιώματα από τη δύσκολη κατάσταση που 

βίωσαν; Σας έχουν εμπιστευτεί όσα έζησαν; 

Μου τα εμπιστεύονταν μέσω εκείνων που ζωγράφιζαν. Μετά τα 

πληροφορήθηκα από γονείς.  

e. Γνωρίζετε ήθη και έθιμα από τις χώρες καταγωγής τους; 

Βεβαίως. Η εκδήλωσή μας βασίστηκε σε αυτά. 

f. Έχετε επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς; 

Πάρα πολύ καλή από την πρώτη στιγμή.  

  

4. Οργάνωση του σχολείου 

a. Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την ένταξη των παιδιών στην ελληνική 

εκπαίδευση; Λειτουργούν σωστά; 

-Ομαδοσυνεργατική 

- Μέθοδος επίλυσης προβλήματος 

-Αλληλοδιδακτική 

-Εξατομικευμένη διδασκαλία 

- Επίσκεψη πεδίου 

Λειτούργησαν αποτελεσματικά. 

b. Υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία που να προβλέπει αναλυτικά τον τρόπο 

εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων; 

Τότε δεν υπήρχε. 

c. Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι; 

Υπήρχε αίθουσα ειδικά για εκείνο το σκοπό. 

d. Ποιο είναι το ωράριο που ακολουθείτε; 

Το προβλεπόμενο με βάση το Α.Π.  

e. Υπάρχει συντονιστής των εκπαιδευτικών; Αν ναι, ποια είναι τα καθήκοντά του; 

Όχι. Τότε ο συντονισμός γινόταν με τη συνεργασία δασκάλου και διευθυντή.  

f. Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση που παρέχεται είναι αποτελεσματική; 



Ήταν πολύ αποτελεσματική και  οφείλονταν στον κόπο και την προσπάθεια του 

δασκάλου για ένταξη των παιδιών στην κοινωνία.   

 

5. Διδασκαλία  και εκπαιδευτικό υλικό 

a. Ποια μαθήματα διδάσκονται τα παιδιά; 

Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη, Μουσική, Εικαστικά. 

b. Τι βιβλία και τι εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία των 

μαθημάτων; 

 

c. Σε ποια γλώσσα γίνεται η διδασκαλία των μαθημάτων; 

 
Στην ελληνική.  

d. Ποιοι στόχοι έχουν τεθεί σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών; 

-Να μάθουν την γλώσσα και στόχοι ένταξης.  

5.5 Τα παιδιά ανταποκρίνονται στους στόχους που έχετε θέσει; Υπάρχει πρόοδος; 

Υπήρχε μεγάλη πρόοδος στο μεγαλύτερο ποσοστό. 

e. Έχετε λάβει αντίστοιχη επιμόρφωση; Αν ναι, τι είδους ήταν αυτή; 

Δεν είχα λάβει τότε. Ό,τι έκανα ήταν από την πείρα και την εμπειρία μου ως 

εκπαιδευτικός.  

f. Συνεργάζεστε με άλλους κοινωνικούς φορείς (πχ. κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους); 

Όχι . 

g. Έχετε να προσθέσετε κάτι που είναι σημαντικό; 

h. Σήμερα πολλά από αυτά τα παιδιά είναι ενταγμένα στην ελληνική κοινωνία και 

έχουν ενσωματωθεί.  

 

Συνέντευξη 7 

17. Δημογραφικά  στοιχεία  



a. Φύλο  Γυναίκα 

 

1.2 Πόσο χρονών είστε; 30 

1.3 Πού έχετε γεννηθεί; Θεσσαλονίκη 

1.4 Σε ποια περιοχή διδάσκετε; Θεσσαλονίκη 

1.5 Ποια είναι η ειδικότητά σας; Εκπαιδευτικός  

1.6 Πόσα χρόνια κάνετε αυτήν τη δουλειά;  5 

1.7 Είχατε προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε πρόσφυγες μαθητές;  Όχι. 

 

18. Μαθητικός πληθυσμός του σχολείου 

2.1 Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τον μαθητικό πληθυσμό της προσφυγικής 

δομής που υπηρετείτε; Πόσα παιδιά έχετε στην τάξη σας; Πόσα από αυτά είναι κορίτσια 

και πόσα αγόρια;  Την τάξη συναποτελούν 20 παιδιά εκ των οποίων τα μισά είναι αγόρια 

και τα υπόλοιπα κορίτσια.  

2.2 Από ποια χώρα προέρχονται; Πού ζουν;   

Από Αλβανία, Αφγανιστάν, Γεωργία. Ζουν στην Ελλάδα.  

2.3 Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;  

Δυσκολία προσαρμογής στα δεδομένα της χώρας, δυσκολία ένταξης στο σχολικό 

περιβάλλον, δυσκολία επικοινωνίας με τον γλωσσικό κώδικα και την εξωλεκτική 

συμπεριφορά καθώς μερικά από αυτά είναι ακόμα ανασφαλή στο να μοιράζονται τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά τους.  

2.4 Έρχονται καθημερινά να παρακολουθήσουν το μάθημα ή απουσιάζουν συχνά;  

 Έρχονται τακτικά με συνέπεια. 

2.5  Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθημάτων; 



Προσπαθούν αρκετά. Υπάρχουν βέβαια δυσκολίες αλλά παρουσιάζουν ανοδική πορεία. 

2.6 Ποια είναι η στάση τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς; 

Επιφυλακτική κυρίως.  

2.7 Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση;  

Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο 

 

 

19. Σχέσεις του δασκάλου με τους πρόσφυγες μαθητές 

a. Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με τους πρόσφυγες μαθητές; 

Αυτή που βιώνω τώρα. 

b. Σε ποια γλώσσα επικοινωνήσατε;  

Στα ελληνικά.  

c. Ποια ήταν η αρχική τους αντίδραση; Ήταν δεκτικά ή φοβισμένα; 

Ήταν αρκετά φοβισμένα λόγω των βιωμάτων τους και πολύ περίεργα ως προς το 

ρόλο που διαδραματίζω. Δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους μεταχείριση 

από εκπαιδευτικό. 

d. Γνωρίζετε τα προσωπικά τους βιώματα από τη δύσκολη κατάσταση που βίωσαν; 

Σας έχουν εμπιστευτεί όσα έζησαν; 

Όχι όλα τα παιδιά. Μερικά μου μιλάνε σταδιακά με το πέρας του χρόνου όλο και 

περισσότερο. Μαθαίνω πληροφορίες κυρίως μέσα από ερωτήσεις στη 

διεξαγωγή του μαθήματος.  

e. Γνωρίζετε ήθη και έθιμα από τις χώρες καταγωγής τους; 

Φυσικά. Το μάθημα δεν μπορεί να είναι αποκομμένο απ’ την κουλτούρα των 

παιδιών. 

f. Έχετε επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς; 

Όσο μπορώ και όσο μου επιτρέπουν και εκείνοι. Δεν θέλω να εισβάλω στον  

προσωπικό τους χώρο. 

  



20. Οργάνωση του σχολείου 

a. Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την ένταξη των παιδιών στην ελληνική 

εκπαίδευση; Λειτουργούν σωστά; 

Χρησιμοποίηση οπτικοακουστικών μέσων για το μάθημα, ομαδοσυνεργατκές 

πρακτικές. Λειτουργούν ικανοποιητικά για όλα τα μαθησιακά προφίλ και για να 

εξυπηρετούν ανάγκες αλλόγλωσσων μαθητών που τώρα εγκλιματίζονται. 

4.2 Υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία που να προβλέπει αναλυτικά τον τρόπο εκπαίδευσης 

των προσφυγόπουλων; 

4.3 Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι;  

Υπάρχουν αίθουσες υποδοχής.  

4.4 Ποιο είναι το ωράριο που ακολουθείτε;  

Κανονικά σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. 

4.5 Υπάρχει συντονιστής των εκπαιδευτικών; Αν ναι, ποια είναι τα καθήκοντά του; 

4.6 Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση που παρέχεται είναι αποτελεσματική;  

Υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης αλλά για τα τωρινά δεδομένα ναι.  

 

21. Διδασκαλία  και εκπαιδευτικό υλικό 

a. Ποια μαθήματα διδάσκονται τα παιδιά; 

Γλώσσα, Μαθηματικά, Μουσική, Εικαστικά. 

b. Τι βιβλία και τι εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία των 

μαθημάτων; 

Το εκπαιδευτικό υλικό το έχω δομήσει εγώ με βάση τα όσα παρατηρώ και τις 

ανάγκες της τάξης. Είναι υλικό βασισμένο σε μεθόδους διαφοροποίησης και 

συνεργασίας (π.χ. κολάζ, πρότζεκτ γνωριμίας με τη γλώσσα, βίντεο κλπ).   

c. Σε ποια γλώσσα γίνεται η διδασκαλία των μαθημάτων; 

Στα ελληνικά 

d. Ποιοι στόχοι έχουν τεθεί σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών; 



- Να κοινωνικοποιηθούν. 

- Ναι εγκλιματιστούν στο ελληνικό σχολείο και στην ελληνική κοινωνία 

γενικότερα κρατώντας όμως στοιχεία της ταυτότητας τους. 

- Να επικοινωνήσουν και να εκφραστούν . 

- Να αναπτύξουν όχι μόνο τον τομέα της γνώσης αλλά και της 

συναισθηματικής νοημοσύνης.  

 

e. Τα παιδιά ανταποκρίνονται στους στόχους που έχετε θέσει; Υπάρχει πρόοδος; 

               Ευτυχώς ναι. Αργά και σταθερά αλλά η πορεία είναι ανοδική. 

f. Έχετε λάβει αντίστοιχη επιμόρφωση; Αν ναι, τι είδους ήταν αυτή; 

Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια, και όσο μπορώ ενημερώνομαι σχετικά με 

επίκαιρα προσφυγικά θέματα. 

g. Συνεργάζεστε με άλλους κοινωνικούς φορείς (πχ. κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους);   

Όχι. 

h. Έχετε να προσθέσετε κάτι που είναι σημαντικό; 

Τα παιδιά παρ’ όλο που είναι από διαφορετικές χώρες δεν εμφανίζουν δείγματα 

αντιπαλότητας. Συνεργάζονται και θα έλεγε κανείς ότι τα κοινά τους βιώματα τα 

ευαισθητοποιούν και τα φέρνουν πιο κοντά. 
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