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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τα ζητήματα εκπαίδευσης των 

μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας στις Δομές φιλοξενίας 

προσφύγων σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας και ειδικότερα στον νομό 

Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό αυτό 17 προσωπικές συνεντεύξεις διεξήχθησαν με 

επαγγελματίες που εμπλεκόντουσαν με την εκπαίδευση και εργαζόντουσαν στις 

Δομές φιλοξενίας του νομού και σε ΔΥΕΠ.  

Πρώτα απ’ όλα, η έρευνα έδειξε ότι η ψυχολογία και η διάθεση των προσφύγων 

επηρεάζεται από  τις συνθήκες διαβίωσης και τις υποδομές των δομών φιλοξενίας. Οι 

συνθήκες διαβίωσης στις δομές φιλοξενίας του Νομού Θεσσαλονίκης είναι σε γενικές 

γραμμές καλές και έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με την αρχική περίοδο 

λειτουργίας τους. Οι περισσότερες δομές στον νομό φιλοξενούν από 200 έως 400 

άτομα. Ο αριθμός δεν είναι σταθερός δεδομένου ότι πολύ από τους πρόσφυγες 

μετακινούνται (πηγαίνουν σε διαμερίσματα, φεύγουν από τη χώρα κτλ.).  

Στις περισσότερες δομές ή στις ΔΥΕΠ του νομού Θεσσαλονίκης ο αριθμός μαθητών 

που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία κυμαίνεται από 25 έως 50 άτομα. Σε 

γενικές γραμμές, οι πρόσφυγες είχαν ιδιαίτερα θετικά συναισθήματα σχετικά με το να 

συμμετέχουν στο μάθημα. Η ένταξη τους σε ένα σταθερό πρόγραμμα τους προσέφερε 

ασφάλεια. Εκτός από αυτό, μέσα στο σχολείο τα παιδιά κοινωνικοποιούνταν και 

ξέχναγαν τα προβλήματα και τις δύσκολες συνθήκες με τις οποίες ήταν αντιμέτωπα.  

Όμως, η συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα επηρεαζόταν αρνητικά από το αίσθημα 

που είχαν ότι η διαμονή τους στην Ελλάδα είναι προσωρινή. Άλλα προβλήματα που 

εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στις δομές είναι η έλλειψη επαρκούς 

οργάνωσης και συντονισμού του πλαισίου διδασκαλίας που καθρεφτίζεται: α) στην 

μετακίνηση και αλλαγή των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της χρονιάς και β) στην 

κακή συνεργασία μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται με την εκπαίδευση (ΜΚΟ, 

Υπουργείο παιδείας κτλ.).  

Στις δομές φιλοξενίας προσφύγων του νομού Θεσσαλονίκης τα  περιστατικά μαθητών 

ΑΜΕΑ αφορούσαν νοητική υστέρηση,  σύνδρομο Άσπεργκερ, σύνδρομο Down, 

κωφαλαλία, δυσλεξία, τυφλότητα, κινητικά και αναπτυξιακά προβλήματα. Δεν 

υπήρχε πρόβλεψη για να ακολουθήσουν αυτοί οι μαθητές εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 
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πρόγραμμα με δάσκαλο ειδικής αγωγής, οπότε συμμετείχαν στο μάθημα μαζί με τα 

άλλα παιδιά. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η συμμετοχή διεξήχθη χωρίς 

ιδιαίτερα προβλήματα, λόγω της επιμονής και της υπομονής των εκπαιδευτικών.  

Τα μαθήματα εστίασαν σε αντικείμενα όπως: εκμάθηση της γλώσσας στη χώρα 

υποδοχής –δηλαδή τα ελληνικά-, γνωριμία με τις δομές του ελληνικού κράτους, 

αγγλικά, σωματική υγιεινή (δόντια, χέρια, κτλ.), σεβασμός της διαφορετικότητας, 

σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, επεξήγηση των δομών και της λειτουργίας 

της ελληνικής πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σεβασμός στα δικαιώματα και 

στη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, γενικοί κανόνες συμπεριφοράς, κτλ. 

Γενικότερος στόχος ήταν να βοηθηθούν οι μαθητές να ενταχθούν αρμονικά στην 

ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία 

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν από τους καθηγητές ή/και 

δασκάλους στις δομές φιλοξενίας περιείχαν υψηλό βαθμό καινοτομίας. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών 

βρέθηκαν στην ανάγκη να χρησιμοποιήσουν μεθόδους που ξέφευγαν από το πλαίσιο 

της τυπικής εκπαίδευσης, τοποθετούσαν την ένταξη καλλιτεχνικών στοιχείων στο 

επίκεντρο της διδασκαλίας και  έκαναν χρήση των νέων τεχνολογιών. Τέλος, η 

εργασία παραθέτει προτάσεις για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίες 

κινούνται πάνω σε πέντε βασικούς άξονες.  

 

Λέξεις κλειδιά: Πρόσφυγες, ΑΜΕΑ, εκπαίδευση, δομές φιλοξενίας, Νομός 

Θεσσαλονίκης   
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Abstract:  

The purpose of this study was to investigate the factors which influence the education 

of refugees with disabilities in the refugees’ hosting camps in a certain area of Greece 

and especially in the prefecture of Thessaloniki. For that purpose, 17 interviews were 

conducted with educational professionals who were working in refugees’ camps and 

centers in Thessaloniki.   

First of all, the analysis showed that the psychology of the refugees was influenced by 

the living conditions and the infrastructures of the camps. The living conditions of the 

camps in the prefecture of Thessaloniki were in general terms good. It is indicative 

that the infrastructures have been improved significantly compared to their initial 

period of operation. Most camps hosted 200 to 400 people.  

In most of the refugees’ centers the number of students who were participating in the 

educational process ranged from 25 to 50 pupils. Generally, refugees were willing to 

participate in the lessons. Their inclusion in a stable program offered them the feeling 

of security. In addition, children were socialized in the school and they forgot the 

problems and the difficult conditions they were facing. However, the participation of 

children in the lessons was negatively affected by the feeling that their stay in Greece 

was temporary. Other problems hampering the educational process were the lack of 

organization and coordination of the teaching framework that was reflected: a) in the 

continuous movement of the educational staff and b) in the poor cooperation among 

the bodies, which were involved in education (NGOs, Ministry of Education, etc.). 

In the refugees’ centers, the incidents of students with disabilities were mental 

retardation, Asperger syndrome, Down syndrome, deafness, dyslexia, blindness, 

kinetics and developmental problems. There was no provision for these pupils to have 

a specialized program with a special education teacher; hence, they attended the 

lessons with the other refugees. In most of the cases, this participation took place 

without any particular problems.  

The courses focused on subjects such as: Greek language, acquaintance with the 

structures and functioning of the Greek state, English, physical hygiene (teeth, hands, 

etc.), respect of human rights, explanation of the structures and functioning of the 

Greek state, respect of women rights, general rules of conduct, etc. The general aim 
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was to help students to be harmoniously adjusted in the Greek and European society. 

The educational methods used by teachers in the hosting centers involved high degree 

of innovation. More specifically, educators used methods (theatre, painting, music, 

usage of new technologies, etc) that evaded from the formal education context. Lastly, 

the paper presents suggestions for improvement of the educational process, which are 

based on five main axes. 

 

Key words: Refugees, Students with disabilities, Education, Refugees’ camps, 

Prefecture of Thessaloniki 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

1.1 Σκοπός και στόχοι της εργασίας  

Ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι το 

προσφυγικό. Η βίαιη μετακίνηση των ανθρώπων μακριά από τον τόπο τους είναι ένα 

διαχρονικό πρόβλημα (Μπλάνας, 2015), αλλά η Ελλάδα λόγω και της γεωγραφικής 

της θέσης, έγινε μια από τις βασικές χώρες υποδοχής προσφύγων κυρίως από τις 

χώρες της Μέσης Ανατολής ανατολικής Ασίας και ειδικότερα από τη Συρία, το 

Αφγανιστάν, το Ιράκ, κτλ. Η εγκατάσταση των προσφύγων στις νέες τους χώρες 

συνεπάγεται την επίλυση αρκετών προβλημάτων. Ένα από αυτά είναι η εκπαίδευση. 

Από την άλλη πλευρά, η εκπαίδευση ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

αναπηρίας είναι πάντα ένα θέμα που απασχολεί τις ανθρώπινες κοινωνίες στην 

προσπάθειά τους να τους εντάξουν –όταν αυτές λειτουργούν υγιώς- ομαλά στις 

λειτουργίες τους και στις δομές τους. Συνθέτοντας όλα τα παραπάνω, σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τα ζητήματα εκπαίδευσης των μαθητών που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας στις Δομές φιλοξενίας προσφύγων σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας και ειδικότερα στον νομό Θεσσαλονίκης. Με 

βάση αυτό το σκοπό η μεταπτυχιακή διατριβή έχει τους παρακάτω στόχους:  

 Να διερευνήσει τις συνθήκες ζωής στις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο 

Νομό Θεσσαλονίκης.  

 Να διερευνήσει ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ζητήματα 

εκπαίδευσης στις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο Νομό Θεσσαλονίκης.  

 Να εξετάσει ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ζητήματα 

εκπαίδευσης στους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας στις 

Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο Νομό Θεσσαλονίκης.  

 Να παραθέσει προτάσεις για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναμένεται να βοηθήσουν όλους τους 

εκπαιδευτικούς φορείς που εμπλέκονται στη διδασκαλία μαθητών ΑΜΕΑ και 

μαθητών προσφύγων να κατανοήσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί και να σχεδιάσουν πολιτικές που 

θα συνεισφέρουν στην καλύτερη προσέγγιση των αναγκών αυτών των  μαθητών. 
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Παράλληλα, η διατριβή θα ενισχύσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία που είναι σχετική 

με τα ζητήματα εκπαίδευσης ΑΜΕΑ στις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στην 

Ελλάδα.  

 

1.2 Δομή της εργασίας  

Η παρούσα διατριβή έχει έξι κεφάλαια με το εξής περιεχόμενο:  

Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή: στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι 

και η δομή της εργασίας.  

 

Κεφάλαιο 2 - Το προσφυγικό πρόβλημα: στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται 

στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του προσφυγικού ζητήματος τόσο σε 

διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα.  

 

Κεφάλαιο 3 - Βιβλιογραφική επισκόπηση: στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η 

ανάλυση της ακαδημαϊκής θεωρίας που είναι σχετική με την εκπαίδευση των 

προσφύγων και τη διδασκαλία σε μαθητές με προβλήματα αναπηρίας.  

 

Κεφάλαιο 4 – Ερευνητική μεθοδολογία: στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τη συγγραφέα για την προσέγγιση των 

ερευνητικών στόχων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η 

ερευνητική προσέγγιση, η μέθοδος συλλογής πρωτογενών δεδομένων, ο τρόπος 

ανάλυσης τους και τα ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας.  

 

Κεφάλαιο 5 – Ανάλυση αποτελεσμάτων: στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων.  
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Κεφάλαιο 6- Συμπεράσματα – Συζήτηση: στο κεφάλαιο αυτό παραθέτονται τα 

συμπεράσματα και η συζήτηση της διατριβής καθώς και προτάσεις για μελλοντικές 

έρευνες. 
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Κεφάλαιο 2: Το Προσφυγικό πρόβλημα 

 

2.1 Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το προσφυγικό πρόβλημα και οι βασικές 

παράμετροί του. Ειδικότερα, στο μέρος αυτό της εργασίας αποσαφηνίζονται οι 

βασικές έννοιες των βίαια εκτοπισμένων ανθρώπων, των προσφύγων και των 

ανιθαγενών, αναλύεται το προσφυγικό ζήτημα σε διεθνές επίπεδο, περιγράφεται η 

θέση της Ελλάδας στο προσφυγικό ζήτημα και η δυναμική των δομών φιλοξενίας 

στην χώρας μας δίνοντας έμφαση στον Νομό Θεσσαλονίκης.  

 

2.2 Αποσαφήνιση βασικών εννοιών και παρουσίαση του προσφυγικού 

ζητήματος σε διεθνές επίπεδο  

Εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά και μέχρι σήμερα, το πρόβλημα του ότι άνθρωποι 

εγκαταλείπουν χωρίς την θέλησή τους τον τόπο τους και μεταφέρονται σε άλλα 

γεωγραφικά μέρη είναι υπαρκτό (Μπλάνας, 2015). Οι σημερινές διεθνείς πολιτικές 

εξελίξεις και το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον 

έχει προκαλέσει την ένταση του φαινομένου, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να 

συνεργαστούν και να αναζητήσουν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών (ΟΗΕ), το 2016 υπήρχαν σε διεθνές επίπεδο 65,3 εκ. βίαια εκτοπισμένοι 

άνθρωποι, 21,3 εκ. πρόσφυγες και 10 εκ. ανιθαγενείς (διάγραμμα 2.1). Όσον αφορά 

τις γεωγραφικές τοποθεσίες στις οποίες φιλοξενούνται οι εκτοπισμένοι άνθρωποι, το 

39 % φιλοξενείται στην Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική, το 14 % στην 

Ασία, το 29 % στην Αφρική, το 12 % στην Αμερική και μόλις το 6 % στην Ευρώπη 

(διάγραμμα 2.2).  

Όμως σ’ αυτό το σημείο, απαραίτητο είναι να γίνει η αποσαφήνιση αυτών των τριών 

εννοιών. Σύμφωνα λοιπόν με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ο βίαια 

εκτοπισμένος άνθρωπός ορίζεται ως:   

«Αυτός που έχει υποστεί την εξαναγκαστική απομάκρυνση από το σπίτι ή τη χώρα του, 

συχνά εξαιτίας ένοπλων συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών» (ΔΟΜ, 2012). 
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Επίσης, ως πρόσφυγας ορίζεται: 

«Το άτομο, το οποίο δικαιούται την προστασία των Ηνωμένων Εθνών – Ύπατη 

Αρμοστεία -, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του ψηφίσματος της Ύπατης Αρμοστείας 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ανεξάρτητα από το αν ή δεν βρίσκεται σε μια χώρα που 

είναι μέλος της Σύμβασης ή του Πρωτόκολλου περί του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, 

1951 και 1967 αντίστοιχα, ή από το αν ή δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, από τη 

χώρα φιλοξενίας του» (ΔΟΜ, 2012). 

Τέλος, ως ανιθαγενής –ή άπατρις-  ορίζεται:  

«Το άτομο που δεν έχει την εθνικότητα κανενός Κράτους (Αρθρ. 1, Σύμβαση Η.Ε. για 

το Καθεστώς των Απατρίδων, 1954). Ο άπατρις στερείται των δικαιωμάτων που 

αποδίδονται στους ιθαγενείς ενός Κράτους: η διπλωματική προστασία ενός Κράτους, το 

άτομο αυτό στερείται του έμφυτου δικαιώματος της διαμονής στο Κράτος παραμονής 

και δεν έχει το δικαίωμα επιστροφής σε αυτό» (ΔΟΜ, 2012). 

 

Διάγραμμα 2.1: Το προσφυγικό ζήτημα σε νούμερα, σε εκ. Πηγή: UNHCR, 2016  

65,3 

21,3 

10 

0

10

20

30

40

50

60

70

Βίαια εκτοπισμένοι Πρόσφυγες  Aνιθαγενείς 



 

 14 

 

Διάγραμμα 2.2: Τοποθεσίες που φιλοξενούνται οι εκτοπισμένοι άνθρωποι, σε εκ. 

Πηγή: UNHCR, 2016  

Η Ύπατη Αρμοστεία (2016) ακόμα αναφέρει ότι το 53 % των προσφύγων 

προέρχονται μόνο από τρεις χώρες και ειδικότερα, από την Συρία που αριθμεί 4,9 εκ. 

πρόσφυγες, το Αφγανιστάν με 2,7 εκ. και την Σομαλία με 1,1 εκ. πρόσφυγες 

(διάγραμμα 2.3).  

 

Διάγραμμα 2.3: Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, σε εκ. Πηγή: 

UNHCR, 2016  
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Τέλος, οι κύριες χώρες φιλοξενίας προσφύγων είναι η Τουρκία με 2,5 εκ., το 

Πακιστάν με 1,6 εκ., ο Λίβανος με 1,1 εκ., το Ιράν με 979 χιλ. , η Αιθιοπία με 736 

χιλ. και η Ιορδανία με 664 χιλ. (βλέπε διάγραμμα 2.4). Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε 

μέρα εκτοπίζονται από την χώρα τους περισσότεροι από 33.000 άνθρωποι λόγω 

συγκρούσεων και διώξεων (Ύπατη Αρμοστεία, 2016), οι οποίοι αναζητούν ένα 

ασφαλές μέρος διαμονής γι’ αυτούς και τις οικογένειες τους.  

 

 

 

Διάγραμμα 2.4 : Κύριες χώρες φιλοξενίας προσφύγων, σε εκ. Πηγή: UNHCR, 2016  
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την Ανατολή με αποτέλεσμα να δέχεται αρκετά μεγάλες προσφυγικές ροές, 

2.500.000 

1.600.000 

1.100.000 
979.400 

736.100 
664.100 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Τουρκία  Πακιστάν  Λίβανος Ιράν  Αιθιοπία  Ιορδανία  



 

 16 

δυσανάλογες με το μέγεθός της. Ο πίνακας 2.1 δείχνει κάποια βασικά στοιχεία 

σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα:  

 

Πίνακας 2.1: Στοιχεία του προσφυγικού ζητήματος που αφορούν την Ελλάδα 

Συνολικές αφίξεις προσφύγων στην Ελλάδα 

(Ιανουάριος – Νοέμβριος 2016)  

171.496 

Συνολικές αφίξεις προσφύγων στην Ελλάδα το 2015 856.723 

Συνολικές αφίξεις στην Ελλάδα τον Νοέμβριο 

(2016) 

1.702 

Μέσες ημερήσιες αφίξεις προσφύγων στην Ελλάδα 

(Οκτώβριος 2016) 

96 

Καθημερινές αναχωρήσεις από τα νησιά προς την 

Ηπειρωτική Ελλάδα (εκτίμηση) 

42 

Αναχωρήσεις από τα νησιά προς την Ηπειρωτική 

Ελλάδα, Νοέμβριος (εκτίμηση) 

1.132 

   Πηγή: UNHCR, 2016  

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα παραπάνω, από τις αρχές του 2016 μέχρι σήμερα η 

Ελλάδα έχει δεχθεί 171.496 πρόσφυγες, ενώ το 2015 συνολικά η χώρα δέχθηκε 

856.723. Οι συνολικές αφίξεις των προσφύγων στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2016 

έφτασαν τις 1.702, ενώ οι μέσες αφήξεις για τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ήταν 96. 

Παράλληλα, εκτιμάται ότι κάθε μέρα περίπου 42 πρόσφυγες αναχωρούν από τα νησιά 

προς την Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ οι συνολικές αναχωρήσεις τους για τον Νοέμβριο 

ανήλθαν σε 1.132.  
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Η έξαρση του φαινομένου κατά το 2015 μπορεί να φανεί καλύτερα και στο 

διάγραμμα 2.5, το οποίο δείχνει τις ροές των προσφύγων προς την Ελλάδα ανά μήνα 

για τα δυο τελευταία έτη. Πιο συγκεκριμένα, οι πιο μεγάλες ροές παρατηρήθηκαν από 

τον Αύγουστο μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 όπου έφτασαν συνολικά τις 726.620. 

Αντίθετα, το 2016 οι ροές μειώθηκαν αισθητά, και μόνο οι πρώτοι μήνες του έτους 

είχαν σημαντικό αριθμό προσφύγων.  

 

 

 

Διάγραμμα 2.5: Ροές προσφύγων προς την Ελλάδα, ανά μήνα, 2015-2016, Πηγή: 

UNHCR, 2016  
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το 21 % είναι γυναίκες και το 37 % είναι παιδιά, στοιχείο που σημαίνει ότι η 

εκπαίδευσή τους είναι ένα ζήτημα που λαμβάνει αυξανόμενη σημασία (διάγραμμα 

2.7).  

 

Διάγραμμα 2.6 : Ροές προσφύγων προς την Ελλάδα ανά χώρα το 2016, Πηγή: 

UNHCR, 2016  

  

Διάγραμμα 2.7: Φύλο των προσφύγων που έρχονται στην Ελλάδα, 2016 Πηγή: 

UNHCR, 2016  
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Αντίθετα με τις ροές, οι αιτήσεις ασύλου το 2016 προς τις ελληνικές αρχές ήταν 

αισθητά μεγαλύτερες από αυτές του 2015 (διάγραμμα 2.8). Πιο συγκεκριμένα, τον 

Σεπτέμβριο του 2016 οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 5.000 ενώ από τον Απρίλιο και μετά 

ο αριθμός τους ήταν σταθερά υψηλός. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις για άσυλο 

δεν γίνονται κατ’ ανάγκη από νεοεισερχόμενους πρόσφυγες.  

 

 

Διάγραμμα 2.8: Αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα ανά μήνα, 2015-2016, Πηγή: 

UNHCR, 2016  

 

Τέλος, το διάγραμμα 2.9 δείχνει τα κύρια γεωγραφικά σημεία από τα οποία 
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Διάγραμμα 2.9: Γεωγραφικά σημεία από τα οποία εισέρχονται οι πρόσφυγες στην 

Ελλάδα, Πηγή: UNHCR, 2016  

 

Συμπερασματικά, και με βάση τα όσα αναφερθήκαν στην ανάλυση νωρίτερα, σε 

παγκόσμιο επίπεδο ο αριθμός των ανθρώπων που είναι βίαια εκτοπισμένοι από την 

χώρα τους και πρόσφυγες είναι ιδιαίτερα υψηλός, στοιχείο που δείχνει την γενικότερη 

πολιτική αστάθεια που επικρατεί στην διεθνή πολιτική σκηνή και την καταπάτηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλές περιοχές της γης. Οι περισσότεροι 

πρόσφυγες προέρχονται από την Συρία και ακολουθούν οι Αφγανοί. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι πάνω από το 50 % των προσφύγων προέρχεται από αυτές τις δύο χώρες 

και την Σομαλία, μπορεί να ειπωθεί ότι η παύση πολεμικών συγκρούσεων σε 

συγκεκριμένα σημεία της Γής θα συνεισφέρει στην κατακόρυφη μείωση του αριθμού 

των προσφύγων. Η Μέση Ανατολή και η Αφρική είναι οι περιοχές που φιλοξενούν 

τους περισσότερους πρόσφυγες και σε επίπεδο χωρών η Τουρκία, το Πακιστάν και ο 

Λίβανος.  
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Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα έχει συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του 

προσφυγικού ζητήματος σε βαθμό μεγαλύτερο σε σχέση με το πληθυσμιακό της 

μέγεθος. Η συνεισφορά της χώρας μας έχει να κάνει κυρίως με την φιλοξενία των 

προσφύγων, ενώ η ενεργή εμπλοκή της οφείλεται στην γεωγραφική της θέση. Οι 

προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα το 2015 ήταν ιδιαίτερα αυξημένες και ειδικότερα 

την περίοδο μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου του συγκεκριμένου έτους. Από τους 

πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα, οι περισσότεροι είναι άντρες και προέρχονται 

από την Συρία και το Αφγανιστάν. Όμως, υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξεως του 37 

% που είναι παιδιά, τα οποία έχουν ανάγκες εκπαίδευσης (UNHCR, 2016). 

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν όλα τα παραπάνω, στο υποκεφάλαιο 2.4 παρουσιάζονται 

στοιχεία σχετικά με τις δομές φιλοξενίας των προσφύγων στην Ελλάδα δίνοντας 

έμφαση σε αυτές του Νομού Θεσσαλονίκης. 

 

2.4 Οι δομές φιλοξενίας των Προσφύγων στην Ελλάδα  

Στην Ελλάδα οι δομές φιλοξενίας, σύμφωνα και με τις πηγές της Ύπατης 

Αρμοστείας, διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: τις δομές φιλοξενίας στην Ηπειρωτική 

χώρα και τις δομές στα νησιά του Αιγαίου. Ξεκινώντας λοιπόν με την παρουσίαση 

των δομών φιλοξενίας της Ηπειρωτικής Ελλάδας, και όπως φαίνεται και στο 

διάγραμμα 2.10, οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στην βόρεια Ελλάδα και 

ειδικότερα στην Κεντρική Μακεδονία. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των δομών 

που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και αυτές της Ηπείρου. Η Ύπατη 

Αρμοστεία (2017) ακόμα αναφέρει ότι στις δομές της Ηπειρωτικής Ελλάδας 

φιλοξενούνται περίπου 34.000 άνθρωποι ενώ η δυναμική των ξενώνων αγγίζει τις 

65.000. 



 

 22 

 

Διάγραμμα 2.10: Δομές φιλοξενίας προσφύγων στην Ηπειρωτική Ελλάδα, Πηγή: 

UNHCR, 2017  

Στο ίδιο μήκος κύματος, το διάγραμμα 2.11 δείχνει τις δομές φιλοξενίας που 

βρίσκονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Σε αυτή την περίπτωση και αντίθετα 

με την κατάσταση που επικρατεί στην Ηπειρωτική Ελλάδα, φιλοξενούνται 13.339 

πρόσφυγες την στιγμή που η δυναμική των ξενώνων μπορεί να στεγάσει 8.926 

ανθρώπους. Παρατηρείται λοιπόν και σε αυτό το σημείο ότι τα ακριτικά νησιά –όπως 

είναι και λογικό- βιώνουν το προσφυγικό πρόβλημα πολύ πιο έντονα από ότι οι άλλες 

περιοχές της χώρας.  
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Διάγραμμα 2.11: Δομές φιλοξενίας προσφύγων νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 

Πηγή: UNHCR, 2017  

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δομές στα νησιά διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες: α) τις 

κανονικές δομές φιλοξενίας προσφύγων (κόκκινο χρώμα), β) τις δομές διέλευσης 

(μπλε χρώμα) και γ) τις δομές έκτακτης ανάγκης (πράσινο χρώμα).  

 

Όσον αφορά τώρα την Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα τον Νομό Θεσσαλονίκης, 

που είναι και η περιοχή στην οποία θα επικεντρωθεί η παρούσα διατριβή, υπάρχουν 

18 δομές φιλοξενίας, οι 11 εκ των οποίων βρίσκονται στον Νομό της Θεσσαλονίκης 

(βλέπε πίνακα 2.2).  
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Πίνακας 2.2: Δομές φιλοξενίας προσφύγων στην Κεντρική Μακεδονία και στο Νομό 

Θεσσαλονίκης 

1. Αλεξάνδρεια 

2. Χέρσο 

3. Δερβένι* 

4. Διαβατά* 

5. Κορδελιό – Σόφτεξ* 

6. Κορδογιάννης* 

7. Λαγκαδίκια* 

8. Νέα Καβάλα 

9. Ωραιόκαστρο* 

10. Πιερία (κτήμα Ηρακλής) 

11. Πιερία (Πέτρα Ολύμπου) 

12. Σέρρες 

13. ΚΑΒΑΛΑΡΙ- SINATEX* 

14. ΣΙΝΔΟΣ- FRAKAPOR* 

15. ΣΙΝΔΟΣ- ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ* 

16. ΚΑΛΟΧΩΡΙ- ΚΤΗΜΑ ΗΛΙΑΔΗ* 

17. Βαγιοχώρι* 

18. Βέροια 

                                *Νομός Θεσσαλονίκης, Πηγή: UNHCR, 2017 
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Κεφάλαιο 3: Η εκπαίδευση σε πρόσφυγες και η εκπαίδευση 

σε μαθητές με αναπηρία: Αναγνώριση ερευνητικού 

προβλήματος 

3.1 Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση της διπλωματικής 

διατριβής. Ειδικότερα, το κεφάλαιο χωρίζεται σε δυο βασικά μέρη, όπου στο πρώτο 

αναλύεται η θεωρία σχετικά με την εκπαίδευση σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το 

πρόβλημα της προσφυγιάς, ενώ στην δεύτερο η θεωρία που είναι σχετική με την 

εκπαίδευση σε άτομα με ειδικές ανάγκες.  

 

3.2 Εκπαίδευση και πρόσφυγες  

Ερευνητές όπως οι Gahungu, Gahungu και Luseno (2011), Schroeder (2012),  

Westhoff  et al. (2008), Riggs et al. (2012), Hos (2016) και Kong et al. (2016) έχουν 

ασχοληθεί με την εξέταση των παραμέτρων που επηρεάζουν την εκπαίδευση σε 

πρόσφυγες. Καταρχάς, οι  Gahungu, Gahungu και Luseno (2011) διερεύνησαν τα 

ζητήματα εκπαίδευσης προσφύγων στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στην 

πολιτεία του Ιλινόις, στο Σικάγο, εξετάζοντας την περίπτωση ένταξης στο 

εκπαιδευτικό σύστημα 14 προσφύγων που ήρθαν από το Μπουρούντι. Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι ερευνητές παραθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να 

αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίες αναπτύχθηκαν μετά την 

διεξαγωγή της έρευνας τους:  

 Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές πρέπει να αποκτήσουν ειδική τεχνογνωσία στην 

διδασκαλία προσφύγων η οποία θα πιστοποιείται από τους κρατικούς 

εκπαιδευτικούς φορείς. Οι πιστοποιήσεις θα αφορούν την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διεθνούς και συγκριτικής 

εκπαίδευσης.  

 Οι δάσκαλοι πρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στο να διαχειρίζονται 

στην τάξη μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων, θρησκειών και κουλτούρων. 

Γι’ αυτό το λόγο είναι καλό να υποστηρίζονται προγράμματα που επιτρέπουν 

την απόκτηση εμπειρίας από την διδασκαλία σε άλλες χώρες.  
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 Η τοπική κοινότητα πρέπει να αποκτήσει ενεργό ρόλο στα θέματα της 

εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τα σχολεία να σχεδιάσει προγράμματα που 

θα βοηθήσουν τους πρόσφυγες να ενταχθούν επαγγελματικά στην κοινωνία.  

 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξοικειωθούν με την κουλτούρα των προσφύγων 

καθώς και να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τις αρχές που διέπουν τα 

εκπαιδευτικά συστήματα που αυτοί εγκατέλειψαν, αν θέλουν να κατανοήσουν 

επαρκώς τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.  

 Τα σχολεία σε συνεργασία με τους εκάστοτε δήμους ή/και περιφέρειες πρέπει 

να δημιουργήσουν κέντρα εκπαίδευσης που θα λειτουργούν ανεξάρτητα από 

το σχολικό πρόγραμμα και ωράριο με σκοπό να προσφέρουν κατάρτιση στους 

πρόσφυγες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας στη χώρα 

υποδοχής, καθώς και με την ενίσχυση των δεξιοτήτων μάθησής τους.  

 Τα σχολεία σε συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς εκπαιδευτικούς φορείς 

πρέπει να αναζητήσουν επιπλέον χρηματικούς πόρους που θα αξιοποιηθούν 

για τον σχεδιασμό προγραμμάτων που θα απευθύνονται στους πρόσφυγες.  

 Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με ειδικούς μεταφραστές πρέπει να 

αναπτύξουν ισχυρές σχέσεις επικοινωνίας με τους νέους μαθητές, να 

κατανοήσουν τα προβλήματά τους και να προσπαθήσουν να τους εντάξουν 

ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

κατ’ οίκον επισκέψεις των δασκάλων στα σπίτια των προσφύγων τις 

απογευματινές ώρες. Αυτές οι επισκέψεις πιθανώς να ενεργοποιήσουν και 

τους γονείς να ενδιαφερθούν για την πορεία των παιδιών τους στο σχολείο.  

 

Εν κατακλείδι, οι προτάσεις των Gahungu, Gahungu και Luseno (2011) είναι αρκετά 

τεκμηριωμένες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των εκπαιδευτικών αναγκών των 

προσφύγων εστιάζοντας κυρίως σε θέματα που άπτονται της πολιτισμικής 

διαφορετικότητας, της κατανόηση της ψυχολογίας τους, και της ανάγκης ομαλής 

ενσωμάτωσης τους στις χώρες υποδοχής.  

 

Παράλληλα, η Schroeder (2012) διερεύνησε τις ανάγκες –εκπαιδευτικές και μη- των 

ανήλικων προσφύγων που έφτασαν στην Γερμανία και ειδικότερα στο Αμβούργο από 
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χώρες της Αφρικής. Για να προσεγγίσει τα ερευνητικά της ερωτήματα η συγγραφέας 

διεξήγαγε προσωπικές συνεντεύξεις με πρόσφυγες. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι πρώτα απ’ όλα οι μαθητές πρόσφυγες νοιώθουν ιδιαίτερα στιγματισμένοι 

στις κοινωνίες τις οποίες ζουν και γι’ αυτό το λόγο το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει 

να εστιάσει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. Επίσης, το εκπαιδευτικό 

σύστημα πρέπει να τους μεταδώσει τους βασικούς κανόνες που διέπουν τον τρόπο 

λειτουργιάς της χώρας υποδοχής, έτσι ώστε να νοιώσουν πιο οικεία με το καινούριο 

περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ζήσουν. 

 

Ακόμα, οι Westhoff  et al. (2008) υπογραμμίζουν την σημασία που έχει ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα που αναφέρεται σε πρόσφυγες να δίνει έμφαση σε ζητήματα 

υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και σεβασμού των δικαιωμάτων της 

γυναίκας. Σε αυτούς τους τρείς τομείς οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πρόσφυγες 

έχουν μεγάλη έλλειψη βασικών γνώσεων με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο την 

υγεία τους, να καθίσταται αδύνατη η ενσωμάτωση τους στις κοινωνίες των χωρών 

υποδοχής και τελικώς να περιθωριοποιούνται δημιουργώντας πρόβλημα τόσο στον 

εαυτό τους όσο και στον σύνολο της κοινωνίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

ευρήματα των Westhoff  et al. (2008) στηρίχτηκαν σε διεξαγωγή προσωπικών 

συνεντεύξεων –ποιοτική προσέγγιση- σε πρόσφυγες στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

 

Οι Riggs et al. (2012) προσθέτουν ότι πρώτα απ’ όλα ο βασικός στόχος ενός 

συστήματος εκπαίδευσης που απευθύνεται σε πρόσφυγες πρέπει να είναι η εκμάθηση 

της μητρικής γλώσσας της χώρας υποδοχής. Ειδικότερα, οι ερευνητές 

χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης την ενσωμάτωση των προσφύγων στην 

Αυστραλία διαπίστωσαν ότι αυτοί που γνώριζαν αγγλικά μπορούσαν να ενταχθούν 

στο σύστημα εκπαίδευσης και υγείας της χώρας, καθώς και να αναπτύξουν 

κοινωνικές σχέσεις. Αντίθετα, αυτοί που δεν έμαθαν να μιλούν αγγλικά 

περιθωριοποιήθηκαν. Συνεπώς, απαιτείται συστηματική και συνεχή προσπάθεια για 

την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας –στην περίπτωση της Αυστραλίας που 

αναλύεται στη  συγκεκριμένη μελέτη- σε όλους τους πρόσφυγες ανεξαρτήτως 

ηλικίας. Πρέπει να αναφερθεί ότι και οι Riggs et al. (2012) χρησιμοποίησαν ποιοτική 

έρευνα για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους και πιο συγκεκριμένα οργάνωσαν 
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ομάδες εστίασης (focus groups) με 87 πρόσφυγες που προερχόντουσαν από χώρες 

όπως Ιράκ, Συρία, Λίβανο, Σουδάν και Μπουτάν.  

 

Επιπρόσθετα, ο Hos (2016) εξέτασε το θέμα της εκπαίδευσης των Σύριων προσφύγων 

στην Τουρκία και ειδικότερα διερεύνησε τις απόψεις και τις εμπειρίες των 

εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων που ενεπλάκησαν στην δημιουργία 

σχολείων για πρόσφυγες στην γειτονική χώρα. Για τους σκοπούς αυτούς και στο ίδιο 

πνεύμα με τις έρευνες που αναφέρθησαν νωρίτερα, οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν 

την ποιοτική προσέγγιση και ειδικότερα τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων. 

Πρώτον, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όσοι ασχολήθηκαν με την 

δημιουργία και τη λειτουργία του σχολείου ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το 

αποτέλεσμα. Δεύτερον, ιδιαίτερα θετικό ήταν το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα στα σχολεία των προσφύγων έλαβε υπόψη του τις πολιτισμικές διαφορές 

των μαθητών και έκανε την ένταξή τους στην κοινωνία πιο εύκολη. Τρίτον, δεν 

υπήρχε πλάνο για την βιωσιμότητα του σχολείου καθιστώντας αβέβαιο το μέλλον 

αυτού του επιτυχημένου εκπαιδευτικού πειράματος.  

 

Τέλος, οι Kong et al. (2016) εξετάζοντας και αυτοί την περίπτωση της εκπαίδευσης 

των προσφύγων στην Αυστραλία διαπίστωσαν ότι τα βασικά θέματα στα οποία 

πρέπει να εστιάζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι η εκμάθηση των 

εξής: α) δομή της κοινωνίας στην χώρα υποδοχής, β) πολιτισμικά στοιχεία της χώρας 

υποδοχής, γ) γλώσσα στην χώρα υποδοχής, δ) διαφορές στις εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις ανάμεσα στην χώρα προέλευσης και τη χώρα υποδοχής, ε) ζητήματα 

υγιεινής και στ) χρήση νέων τεχνολογιών. Μπορεί να ειπωθεί ότι η προσέγγιση των 

Kong et al. (2016) είναι αρκετά σφαιρική προσφέροντας ένα καλό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο μπορούν να λειτουργούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα για πρόσφυγες.  

 

Ο πίνακας 3.1 συνοψίζει τα ευρήματα των μελετών που αναφέρθηκαν σε αυτή την 

παράγραφο ταξινομημένα ανά συγγραφέα, μεθοδολογία και μέγεθος δείγματος:  
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Πίνακας 3.1: Εκπαίδευση και πρόσφυγες (σύνοψη συμπερασμάτων) 

Συγγραφέας 

και έτος 

δημοσίευσης 

Ερευνητική 

μεθοδολογία 

Δείγμα Ευρήματα 

Gahungu, 

Gahungu και 

Luseno (2011) 

Μελέτη 

περίπτωσης 

14 πρόσφυγες 

από το 

Μπουρούντι 

στις ΗΠΑ 

-Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

απευθύνονται σε πρόσφυγες πρέπει να 

εστιάζουν σε θέματα που άπτονται της 

πολιτισμικής διαφορετικότητας, της 

κατανόησης της ψυχολογίας των 

προσφύγων και της ανάγκης ομαλής 

ενσωμάτωσης τους στις χώρες 

υποδοχής.  

 

Schroeder 

(2012) 

Ποιοτική 

έρευνα  

Πρόσφυγες 

στην 

Γερμανία  

-Οι μαθητές πρόσφυγες νοιώθουν 

ιδιαίτερα στιγματισμένοι στις κοινωνίες 

τις οποίες ζουν και γι’ αυτό το λόγο το 

εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να 

εστιάσει στην ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησής τους.  

 

-Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να 

μεταδώσει στους πρόσφυγες  τους 

βασικούς κανόνες που διέπουν τον 

τρόπο λειτουργιάς της κοινωνίας της 

χώρας υποδοχής, έτσι ώστε να 

νοιώσουν πιο οικεία με το καινούριο 

περιβάλλον στο οποίο καλούνται να 

ζήσουν. 

 

Westhoff  et 

al. (2008) 

Ποιοτική 

έρευνα 

Πρόσφυγες 

στις ΗΠΑ  

-Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που 

αναφέρεται σε πρόσφυγες πρέπει να 

δίνει έμφαση σε ζητήματα υγιεινής, 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και 

σεβασμού των δικαιωμάτων της 

γυναίκας 

Riggs et al. 

(2012) 

Ποιοτική 

έρευνα 

87 πρόσφυγες 

στην 

Αυστραλία 

που 

προερχόντου

σαν από 

χώρες όπως: 

Ιράκ, Συρία, 

-Ο βασικός στόχος ενός συστήματος 

εκπαίδευσης που απευθύνεται σε 

πρόσφυγες πρέπει να είναι η εκμάθηση 

της μητρικής γλώσσας της χώρας 

υποδοχής. 

 

-Αυτοί που τη μιλούν μπορούν να 

ενταχθούν στο σύστημα εκπαίδευσης 
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Λίβανο, 

Σουδάν και 

Μπουτάν  

και υγείας της χώρας, καθώς και να 

αναπτύξουν ευκολότερα κοινωνικές 

σχέσεις. 

Hos (2016) Ποιοτική 

έρευνα 

Συνεντεύξεις 

με 

εκπαιδευτικο

ύς και 

διοικητικούς 

υπαλλήλους 

σχολείων  

-Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα 

σχολεία των προσφύγων έλαβε υπόψη 

του τις πολιτισμικές διαφορές των 

μαθητών και έκανε την ένταξή τους 

στην κοινωνία πιο εύκολη.  

-Δεν υπήρχε πλάνο για την βιωσιμότητα 

του σχολείου καθιστώντας αβέβαιο το 

μέλλον αυτού  του επιτυχημένου 

εκπαιδευτικού πειράματος.  

 

Kong et al. 

(2016) 

Ποιοτική 

έρευνα 

Πρόσφυγες 

στην 

Αυστραλία 

- Τα βασικά θέματα στα οποία πρέπει 

να εστιάζει ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για πρόσφυγες είναι η 

εκμάθηση των εξής: α) δομή της 

κοινωνίας στην χώρα υποδοχής, β) 

πολιτισμικά στοιχεία της χώρας 

υποδοχής, γ) γλώσσα στην χώρα 

υποδοχής, δ) διαφορές στις 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ανάμεσα 

στην χώρα προέλευσης και την χώρα 

υποδοχής, ε) ζητήματα υγιεινής και στ) 

χρήση νέων τεχνολογιών.  

 

Εν κατακλείδι, η ανάλυση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που σχεδιάζονται για πρόσφυγες για να είναι αποτελεσματικά πρέπει 

να εστιάζουν κατά κύριο λόγο στην ομαλή –όσο αυτό είναι δυνατό- ένταξη των 

προσφύγων στην κοινωνία δίνοντας έμφαση σε θέματα όπως: εκμάθηση της γλώσσας 

στην χώρα υποδοχής, σεβασμού της πολιτισμικής διαφορετικότητας, ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης των προσφύγων, ζητήματα υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 

και σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της θέσης της γυναίκας στην 

οικογένεια και την κοινωνία κτλ.  Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα παραπάνω, αποκτά 

εξαιρετικό ενδιαφέρον να διερευνηθούν τα ζητήματα εκπαίδευσης των προσφύγων 

στην χώρας μας, η οποία – και με βάση την στατιστική ανάλυση που προηγήθηκε στα 

προηγούμενα υποκεφάλαια- έχει δεχτεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο κύμα προσφύγων τα 

τελευταία χρόνια. Συνεπώς, και με βάση την παραπάνω ανάλυση μπορεί να 

διαμορφωθούν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:  
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 Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ζητήματα εκπαίδευσης στις Δομές 

Φιλοξενίας Προσφύγων στο Νομό Θεσσαλονίκης;  

 Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί;  

 Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές;  

 Υπάρχουν προτάσεις – και ποιες- για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο Νομό Θεσσαλονίκης;  

 

3.3 Εκπαίδευση και ΑΜΕΑ  

Ένας από τους πιο κοινά αποδεκτούς ορισμούς της αναπηρίας είναι αυτός που δίνει ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2001), σύμφωνα με τον οποίο:   

«…η αναπηρία δεν είναι ούτε καθαρά βιολογικό αλλά ούτε και κοινωνικό 

κατασκεύασμα. Είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συνθηκών υγείας, 

του περιβάλλοντος και των προσωπικών παραμέτρων του ατόμου» (ΠΟΥ, 2001).    

 

Ο ΠΟΥ (2011) επίσης αναφέρει ότι η διεθνής ταξινόμηση των αναπηριών 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), περιλαμβάνει 

τις εξής τρείς κατηγορίες:  

 Διαταραχές: είναι προβλήματα στη λειτουργία του σώματος ή μεταβολές στη 

δομή του σώματος - για παράδειγμα, παράλυση ή τύφλωση. 

 Περιορισμοί δραστηριοτήτων: σε αυτή την κατηγορία οι ανάπηροι 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκτέλεση δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, 

στο περπάτημα ή στο φαγητό.  

 Περιορισμοί συμμετοχής: είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

ανάπηρος σχετικά με τη συμμετοχή του σε κάθε τομέα της ζωής (διακρίσεις 

στην απασχόληση ή δυσκολίες χρήσης των μέσω μαζικής μεταφοράς, κτλ.)  

 

Οποιοσδήποτε λοιπόν άνθρωπος αντιμετωπίζει κάποια από τα παραπάνω προβλήματα 

που αναφέρθηκαν στις τρείς αυτές κατηγορίες θεωρείται ανάπηρος. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι ο ICF δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στα προβλήματα της ψυχικής υγείας και 
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της σωματικής αναπηρίας. Οι μορφές της αναπηρίας αλληλεπιδρούν με τους 

παράγοντες του περιβάλλοντος και με τους προσωπικούς παράγοντες κατά τον τρόπο 

που δείχνει το σχήμα 3.1.   

 

 

 

Διάγραμμα 3.1: Διεθνής ταξινόμηση της λειτουργικότητας της αναπηρίας και της 

υγείας, Πηγή: ΠΟΥ (2011) 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα παραπάνω, η κατάσταση της υγείας του ατόμου που 

αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα αναπηρίας εξαρτάται από τρία βασικά στοιχεία: α) 

τις λειτουργίες και τη δομή του ανθρώπινου σώματος, β) τις δραστηριότητες στις 

οποίες μπορεί να συμμετέχει και γ) την διάθεση του για συμμετοχή σε αυτές. Βασικοί 

παράγοντες που καθορίζουν την συμμετοχή σε δραστηριότητες είναι αυτοί του 

περιβάλλοντος και οι προσωπικοί παράγοντες.  

 

Ομοίως λοιπόν με τους συγγραφείς που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, 

ερευνητές όπως οι Kamil, Shantini & Sardin (2015), Noonan (2012), Haihambo & 

Lightfoot (2010) και Saarinen et al. (2015) ασχολήθηκαν με την διερεύνηση των 

παραγόντων που καθορίζουν την εκπαίδευση στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

(ΑΜΕΑ). Για παράδειγμα, οι Kamil, Shantini και Sardin (2015) εξέτασαν ποιες είναι 

οι βασικές διαστάσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε άτομα με 



 

 33 

αναπηρίες. Για να προσεγγίσουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα οι συγγραφείς 

χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης (case  study) αξιολογώντας τις 

μεθόδους που χρησιμοποιηθήκαν σε ένα σχολείο ειδικής αγωγής στην Ινδονησία. Οι 

Kamil, Shantini και Sardin (2015) ανέπτυξαν ένα μοντέλο που περιγράφει πως 

μπορούν να ενδυναμωθούν οι μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα 

αναπηρίας. Ειδικότερα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι ένα καλό σύστημα εκπαίδευσης 

για ΑΜΕΑ πρέπει να ξεκινάει με τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τον τύπο 

αναπηρίας και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές.  Με βάση αυτή την 

πληροφόρηση η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να κινείται πάνω σε δύο άξονες: α) 

την επαγγελματική εκπαίδευση των μαθητών με στόχο την ένταξη τους στην 

κοινωνία και β) την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών με ΑΜΕΑ.  

 

Επιπρόσθετα, ερευνητές όπως οι Noonan (2012) και Haihambo και Lightfoot (2010) 

συνδέουν την εκπαίδευση σε ΑΜΕΑ με την έννοια της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης. Εν συντομία,  η συμπεριληπτική εκπαίδευση σαν έννοια έχει να κάνει 

με τη συνολική αναδιάρθρωση της λειτουργίας του σχολείου και του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, με στόχο μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία να μην 

περιθωριοποιείται κανένας μαθητής και να ενισχύεται η συμμετοχή όλων των παιδιών 

ανεξαιρέτως στη μάθηση (Booth και Ainscow, 2011; Ainscow et al.,2006). Οι 

Noonan (2012) και Haihambo και Lightfoot (2010) λοιπόν μελετώντας τα 

παραδείγματα της ένταξης των μαθητών με αναπηρίες στο Πανεπιστήμιο του 

Maynooth στην Ιρλανδία και στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ναμίμπια στη Νότια 

Αφρική αντίστοιχα, υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα να στραφεί το εκπαιδευτικό 

σύστημα στις αρχές της συμπερίληψης με στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο της 

περιθωριοποίησης των μαθητών, των ρατσιστικών συμπεριφορών, καθώς και να 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην σημαντικότητα της διαφορετικότητας των  ανθρώπων 

και των δημοκρατικών αξιών τόσο για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου όσο και 

για όλη την κοινωνία στην οποία θα ενταχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο οι 

εκπαιδευόμενοι.   

Τέλος, οι Saarinen et al. (2015) εξέτασαν τα κοινωνικά δίκτυα τεσσάρων μαθητών 

που αντιμετώπιζαν προβλήματα νοητικής αναπηρίας σε συμπεριληπτικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Για τον σκοπό αυτό οι συγγραφείς διεξήγαγαν 
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προσωπικές συνεντεύξεις με άτομα που προερχόντουσαν από το κοινωνικό 

περιβάλλον των ανάπηρων μαθητών (μέλη οικογενειών, φίλους, κτλ.). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τα εξής: α) οι μαθητές με νοητική αναπηρία 

κατανοούν και ορίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις διαφορετικά απ’ ότι οι άλλοι μαθητές, 

β) οι μαθητές με αναπηρία είχαν ιδιαίτερα στενές σχέσεις με την οικογένειά τους, 

καθώς και με τους άλλους τους συγγενείς, γ) οι μαθητές με ειδικές ανάγκες 

αναζητούν από το εκπαιδευτικό σύστημα τη δυνατότητα να αναπτύξουν κοινωνικές 

σχέσεις και φιλίες με άτομα που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας, δ) οι 

κοινωνικές σχέσεις των μαθητών με νοητική αναπηρία μεταβάλλονται σε σχετικά 

συχνή βάση.  Αξίζει να αναφερθεί ότι από τους τέσσερις μαθητές που αποτέλεσαν το 

δείγμα των Saarinen et al. (2015) μόνο ένας είχε καταφέρει να συνάψει φιλίες με 

άτομα της ίδιας ηλικίας που δεν αντιμετώπιζε κάποια μορφή αναπηρίας. Τα 

αποτελέσματα των  Saarinen et al. (2015) λοιπόν μπορούν να φανούν ιδιαίτερα 

χρήσιμα για τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη που σχεδιάζουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα.  

 

Συμπερασματικά, η ανάλυση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι η εκπαίδευση σε ΑΜΕΑ –

ομοίως με τα ευρήματα σχετικά με τους πρόσφυγες που παρουσιάσθηκαν στο 

προηγούμενο υποκεφάλαιο - πρέπει να εστιάζει: στην ομαλή ένταξη των μαθητών 

στο εκπαιδευτικό σύστημα εξαλείφοντας τα φαινόμενα περιθωριοποίησης, στον 

σεβασμό της διαφορετικότητας και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

αναπηρίας. Όλα τα παραπάνω απαιτούν ειδικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό καθώς και 

επαρκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Συνδυάζοντας το θέμα της εκπαίδευσης των 

ΑΜΕΑ με το προσφυγικό πρόβλημα μπορεί να ειπωθεί ότι η ιδιαιτερότητα του 

προσφυγικού ζητήματος πιθανώς να καθιστά την εκπαίδευση των προσφύγων ΑΜΕΑ 

ακόμα πιο σημαντική υπόθεση. Συνεπώς, επιστρέφοντας στο θέμα της εκπαίδευσης 

στις Δομές φιλοξενίας προσφύγων του νομού Θεσσαλονίκης, τα ακόλουθα 

ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώνονται με βάση την ανάλυση της βιβλιογραφίας:  

 Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ζητήματα εκπαίδευσης στους 

μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας στις Δομές Φιλοξενίας 

Προσφύγων στο Νομό Θεσσαλονίκης; 
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 Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί;  

 Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με προβλήματα 

αναπηρίας;  

 Υπάρχουν προτάσεις – και ποιες- για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας στις 

Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο Νομό Θεσσαλονίκης;  

Στα επόμενα υποκεφάλαια λοιπόν, εξετάζεται η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και 

ΑΜΕΑ στις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο Νομό Θεσσαλονίκης. 
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Κεφάλαιο 4: Ερευνητική Μεθοδολογία 

 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία της εργασίας και 

περιέχει επτά υποκεφάλαια στα οποία περιγράφονται: η επιστημολογική θεώρηση της 

διατριβής, η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε από τη συγγραφέα, ο τρόπος 

συλλογής των πρωτογενών δεδομένων, η ερευνητική διαδικασία, ο τρόπος ανάλυσης 

των δεδομένων, οι ερευνητικοί περιορίσιμοι της διατριβής και τα ζητήματα 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας.   

 

4.2 Επιστημολογική θεώρηση  

Συγγραφείς όπως ο Creswell (2011; 2014), διακρίνουν τέσσερα επιστημολογικά 

παραδείγματα στο πλαίσιο των παιδαγωγικών επιστημών: 1) τον μετα-θετικισμό 

(post-positivism), 2) τον κονστρουκτιβισμό (Constructivism), 3) τον πραγματισμό 

(Pragmatism) και 4) τη μεταβαλλόμενη κοσμοθεωρία (Transformative Worldview). 

Τα τέσσερα αυτά υποδείγματα έχουν διαφορετικές φιλοσοφίες και υιοθετούν 

διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις. Η παρούσα διατριβή χρησιμοποίησε τη 

θεώρηση του κονστρουκτιβισμού, η φιλοσοφία του οποίου στηρίζεται: α) στην 

κατανόηση του εξεταζόμενου προβλήματος –και όχι στη μέτρηση-, β) στις πολλαπλές 

έννοιες που δίνουν οι συμμετέχοντες σ’ αυτά που ερωτούνται, γ) στον τρόπο που 

έχουν οικοδομήσει οι ερωτηθέντες την κοινωνική και ιστορική αντίληψή τους και δ) 

στην δημιουργία θεωρίας (Creswell, 2014, σελ. 35).  Αυτοί ήταν και οι βασικοί λόγοι 

που υιοθετήθηκε η συγκεκριμένη επιστημολογική θεώρηση, δεδομένου ότι στόχος 

της ερευνήτρια ήταν να κατανοήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία στις δομές φιλοξενίας του νομού Θεσσαλονίκης, 

στηριζόμενη στις απόψεις και στον τρόπο που έχουν οικοδομήσει την 

πραγματικότητα οι συμμετέχοντες.   

Ενδεικτικά, σχετικά με τον κονστρουκτιβισμό ο (Creswell, 2014, σελ. 36) 

συμπληρώνει ότι:   

«Οι κοινωνικοί κονστρουκτιβιστές πιστεύουν ότι τα άτομα επιδιώκουν να κατανοήσουν  

τον κόσμο στον οποίο ζουν και εργάζονται. Τα άτομα αναπτύσσουν υποκειμενικά 
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νοήματα που βασίζονται  στην εμπειρία τους τα οποία συνδέονται  με συγκεκριμένα 

αντικείμενα ή πράγματα. Αυτές οι έννοιες είναι ποικίλες και πολλαπλές, οδηγώντας τον 

ερευνητή να αναζητήσει την πολυπλοκότητα των απόψεων παρά να περιορίσει τις 

έννοιες σε μερικές κατηγορίες ή ιδέες».  

Συνεπώς, στόχος του ερευνητή είναι να στηριχτεί όσο το δυνατόν περισσότερο στις 

απόψεις των συμμετεχόντων, σχετικά με το θέμα που εξετάζεται.  Για τους παραπάνω 

λοιπόν λόγους, ο Creswell (2011) και ο Robson  (2007) αναφέρουν ότι ο 

κονστρουκτιβισμός χρησιμοποίει κατά κύριο λόγο ποιοτικές ερευνητικές 

προσεγγίσεις (βλέπε επόμενο υποκεφάλαιο).   

 

4.3 Ερευνητική προσέγγιση  

Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών αλλά και ευρύτερα των κοινωνικών επιστημών, δύο 

είναι οι βασικές προσεγγίσεις που αναφέρονται στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία: α) η 

ποσοτική και β) η ποιοτική. Οι δύο προσεγγίσεις έχουν διακριτά χαρακτηριστικά τα 

οποία καθορίζουν την ερευνητική διαδικασία σε όλα τα στάδια της (βλέπε πίνακα 

4.1):   

Πίνακας 4.1: Σύγκριση Ερευνητικών Προσεγγίσεων 

Ποσοτική Έρευνα Ποιοτική  Έρευνα 

Βασίζεται σε έννοιες που προέρχονται από 

νούμερα και στατιστικές αναλύσεις. 

 

Βασίζεται σε έννοιες που 

προέρχονται από φράσεις, λέξεις 

κτλ. 

Στόχος της προσέγγισης είναι να εξετάσει 

σχέσεις μεταξύ μεταβλητών και να 

μετρήσει τα εξεταζόμενα επιστημονικά 

προβλήματα. 

Στόχος της προσέγγισης είναι να 

κατανοήσει τα εξεταζόμενα 

φαινόμενα. 

Γίνεται χρήση δομημένων και 

τυποποιημένων προσεγγίσεων για τη 

συλλογή των δεδομένων. 

 

Η ερευνητική διαδικασία είναι 

ευέλικτη και λιγότερο δομημένη. 

Η ανάλυση των δεδομένων γίνεται με  

στατιστικές τεχνικές, διαγράμματα, πίτες 

αναλύσεις ANOVA, Independent T-Tests, 

ανάλυση παλινδρόμησης, παραγοντική 

ανάλυση κτλ. 

Η ανάλυση των δεδομένων δεν 

γίνεται με στατιστικές τεχνικές, αλλά 

βασίζεται στην ανάλυση εννοιών, 

φράσεων, προτάσεων κτλ. 
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Ο ερευνητής έχει καθορίσει από πριν τις 

πληροφορίες που θέλει να συλλέξει. 

Οι απαιτούμενες πληροφορίες 

μπορεί να προκύψουν και κατά τη 

διάρκεια της διεξαγωγής της 

έρευνας. 

Το μέγεθος του δείγματος είναι μεγάλο και 

αντιπροσωπευτικό. Επιτρέπει την γενίκευση 

των αποτελεσμάτων από τον δείγμα στο 

σύνολο του πληθυσμού. 

 

Το μέγεθος του δείγματος είναι 

μικρό και λιγότερο 

αντιπροσωπευτικό. 

Οι κύριες ερευνητικές μέθοδοι είναι οι 

δημοσκοπήσεις (έρευνα με 

ερωτηματολόγια) και η παρατήρηση. 

 

Οι κύριες ερευνητικές μέθοδοι είναι 

οι προσωπικές συνεντεύξεις σε 

βάθος (in depth interviews) και οι 

ομάδες εστίασης (focus groups). 

Προφέρει λίγες ευκαιρίες για εμβάθυνση 

των εξεταζόμενων προβλημάτων 

Προφέρει αρκετές ευκαιρίες για 

εμβάθυνση των εξεταζόμενων 

προβλημάτων 

 

Χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισης 
Υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης 

Πηγή: Robson, 2007; Cohen et al. 2008 

Με βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου έρευνας, επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθεί 

η ποιοτική προσέγγιση. Ειδικότερα, επιλέχτηκε η ποιοτική έρευνα επειδή: α) 

επιτρέπει την καλύτερη εμβάθυνση στο εξεταζόμενο επιστημονικό πρόβλημα, β) 

επιτρέπει τη χρήση μικρών δειγμάτων που με βάση τους ερευνητικούς στόχους της 

διατριβής ήταν πιο εύκολο να σχηματιστεί, γ) η ερευνητική διαδικασία είναι ευέλικτη 

δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες στους ερευνητές να εξετάσουν τις πολλαπλές 

παραμέτρους που επηρεάζουν ένα επιστημονικό πρόβλημα και δ) εστιάζει στην 

κατανόηση και όχι στη μέτρηση του υπό διερεύνηση θέματος  (Robson, 2007; Cohen 

et al. 2008).  

 

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση της μελέτης περίπτωσης. Ο Yin (2003, 

σελ.13) ορίζει την μελέτη περίπτωσης ως: «τη μελέτη που διερευνά ένα σύγχρονο 

φαινόμενο μέσα στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής του». Σε συμφωνία, οι Malhotra 

& Bricks (2006, σελ. 140) δηλώνουν ότι η μελέτη περίπτωσης είναι μια «λεπτομερής 

μελέτη βασισμένη στην παρατήρηση των εγγενών λεπτομερειών των μεμονωμένων 

ομάδων ατόμων, οργανισμών, κτλ».  
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Στην παρούσα εργασία, η μελέτη περίπτωσης είναι οι δομές φιλοξενίας προσφύγων 

που βρίσκονται στον νομό Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μελέτης 

περίπτωσης γιατί είναι κατάλληλη: 1) για την προσέγγιση ερωτημάτων που 

διερευνούν το «πώς» και το «γιατί» των επιστημονικών φαινομένων, 2) επιτρέπουν 

την εξειδίκευση του επιστημονικού προβλήματος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 3) η 

συμπεριφορά των συμμετεχόντων δεν μπορεί να χειραγωγηθεί από τον ερευνητή 

(Yin, 2003).  

  

4.4 Ερευνητική μέθοδος – τρόπος συλλογής των πρωτογενών 

δεδομένων  

Δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση η συλλογή των δεδομένων 

έγινε με το πιο δημοφιλές «εργαλείο» της, τις προσωπικές συνεντεύξεις. Ειδικότερα, 

συγγραφείς όπως οι Malhotra και Bricks (2006) και Wilson (2003)  αναφέρουν ότι οι 

προσωπικές συνεντεύξεις έχουν τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες 

ερευνητικές μεθόδους της ποιοτικής έρευνας: α) δίνουν τον απαραίτητο χώρο και 

χρόνο στους ερωτηθέντες να αναπτύξουν τις ιδέες και τις απόψεις τους, β) οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων δεν επηρεάζονται από τη παρουσία άλλων 

συμμετεχόντων –όπως στις ομάδες εστίασης-, γ) είναι πιο εύκολο να κανονιστούν, δ) 

το κόστος διεξαγωγής της έρευνας είναι σχετικά χαμηλό και ε) γίνεται εύκολα η 

αντιστοιχία απάντησης και συμμετέχοντα –αντίθετα από ότι γίνεται στα focus groups.  

 

Από όλο το εύρος των προσωπικών συνεντεύξεων η συγγραφέας αποφάσισε να 

χρησιμοποιήσει τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Συγγραφείς όπως οι Cohen et al. 

(2008, σελ. 458) γράφουν ότι:  

«..η ημι-δομημένη συνέντευξη είναι μια ανοικτή κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από σχετική ελευθερία και ευελιξία. Αν και οι ερευνητικοί 

σκοποί διαμορφώνουν τις ερωτήσεις που θα διατυπωθούν, το περιεχόμενο, η 

σειρά και η διατύπωση τους βρίσκονται στα χέρια του ερευνητή». 

Οι τελευταίοι συμπληρώνουν ότι σε αυτή την κατηγορία συνεντεύξεων δυο είναι τα 

βασικά χαρακτηριστικά: α) τα θέματα και ζητήματα που πρέπει να καλυφθούν 
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προσδιορίζονται εκ των προτέρων και β)  ο συνεντευκτής αποφασίζει για την σειρά 

και την διατύπωση των ερωτήσεων κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων.  

 

4.5 Ερευνητική διαδικασία  

Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία οι μέθοδοι δειγματοληψίας διακρίνονται σε μέθοδοι 

με πιθανότητες και μέθοδοι χωρίς πιθανότητες (Robson, 2007; Κυριαζή 2011).Οι 

μέθοδοι με πιθανότητες χρησιμοποιούνται κυρίως στην ποσοτική έρευνα, ενώ 

αντίθετα στην ποιοτική οι μέθοδοι χωρίς πιθανότητες. Κατά συνέπεια, στην παρούσα 

εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας κρίσεως, σύμφωνα με την 

οποία ο ερευνητής επιλέγει τους συμμετέχοντες ανάλογα με την κρίση του (Malhotra 

& Bricks, 2006) και την καταλληλότητά τους να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά 

με τα ερευνητικά ερωτήματα.  

 

Για την συλλογή των δεδομένων λοιπόν, η ερευνήτρια διεξήγαγε 17 προσωπικές 

συνεντεύξεις με επαγγελματίες που εργαζόντουσαν στο τομέα της εκπαίδευσης 

προσφύγων στις δομές φιλοξενίας του νομού Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, τέσσερις 

κατηγορίες επαγγελματιών συμμετείχαν στην έρευνα: α) εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και 

καθηγητές) είτε μειωμένου είτε πλήρους ωραρίου που ήταν όλοι αναπληρωτές και  

εργάζονταν σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), β) 

Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) που είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, γ) 

Εκπαιδευτικοί και Υπεύθυνοι εκπαίδευσης σε ΜΚΟ και δ) Υπεύθυνη Εκπαίδευσης 

σε ΜΚΟ που πραγματοποιούσε εκπαιδευτικά προγράμματα σε ΔΥΕΠ. 

Η ερευνήτρια πήρε συνεντεύξεις από διαφορετικές κατηγορίες επαγγελματιών 

προκειμένου να εξετάσει πως βλέπουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του νομού 

Θεσσαλονίκης τα ζητήματα της εκπαίδευσης των προσφύγων μαθητών ΑΜΕΑ. Για 

τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων η ερευνήτρια επισκέφθηκε προσωπικά τον χώρο 

εργασίας των συμμετεχόντων και αφού εξήγησε την φύση και τον σκοπό της έρευνας 

ζήτησε άδεια για να διεξαχθούν οι συνεντεύξεις. Σε γενικές γραμμές οι 

συμμετέχοντες δεν είχαν αντίρρηση στο να διεξαχθεί ή έρευνα, συνεπώς η 

συγγραφέας πέρασε στο επόμενο στάδιο, το οποίο ήταν η διεξαγωγή συνεντεύξεων.   
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Όλες οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν από την 

ερευνήτρια για να γίνει η ανάλυση των δεδομένων. Σχετικά με την ηχογράφηση των 

συνεντεύξεων οι συμμετέχοντες ήταν ενήμεροι και επίσης δεν εξέφρασαν αντίρρηση 

για την καταγραφή των λεγόμενών τους. Η συνέντευξη βασίστηκε πάνω σε ένα οδηγό 

συνέντευξης που είχε σχεδιάσει η ερευνήτρια, ο οποίος περιείχε έξι θεματικές 

ενότητες που σχηματίστηκαν με βάση τους στόχους της εργασίας (βλέπε παράρτημα 

Α). Παρόλο αυτά, οι ερωτώμενοι ήταν ελεύθεροι να αναπτύξουν τις ιδέες τους και τις 

απόψεις και σε θέματα που δεν ήταν στον οδηγό συνέντευξη αλλά σχετιζόντουσαν με 

το εξεταζόμενο θέμα. Οι συνεντεύξεις κύλησαν ομαλά, σε φιλικό κλίμα και 

διήρκησαν περίπου 25-30 λεπτά. Ο πίνακας 4.2 δείχνει τον αριθμό των 

συμμετεχόντων, την ιδιότητα τους και τη δομή στην οποία εργαζόντουσαν:  

 

Πίνακας 4.2: Σύνθεση δείγματος 

A/A Επάγγελμα / Ιδιότητα  Δομή 

 

1 

 

Εκπαιδευτικός σε ΜΚΟ 

 

Σόφτεξ 

2 Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός μειωμένου 

ωραρίου σε ΔΥΕΠ 

4
ο
 Γυμνάσιο Λαγυνών 

3 Εκπαιδευτικός σε ΜΚΟ Καβαλάρι 

4 Υπεύθυνη Εκπαίδευσης σε ΜΚΟ Διαβατά 

5 Υπεύθυνη Εκπαίδευσης σε ΜΚΟ Βασιλικά 

6 Αναπληρωτής εκπαιδευτικός μειωμένου 

ωραρίου σε ΔΥΕΠ 

2
ο
 Γυμνάσιο Σταυρούπολης 

7 Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων 

(ΣΕΠ) 

Καβαλάρι 

8 Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός πλήρους 

ωραρίου και υπεύθυνη ΔΥΕΠ 

67
ο
 Δημοτικό Θεσσαλονίκης 

9 Εκπαιδευτικός σε ΜΚΟ Ωραιόκαστρο 

10 Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός πλήρους 

ωραρίου και υπεύθυνη ΔΥΕΠ 

4
ο
 Γυμνάσιο Λαγυνών 

11 Υπεύθυνη εκπαίδευσης σε ΜΚΟ Λαγκαδίκια 

12 Υπεύθυνη εκπαίδευσης σε ΜΚΟ Δερβένι Αλεξίλ 
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4.6 Ζητήματα Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας   

Όπως αναφέρει η Κυριαζή (2011, σελ. 84), ένα εργαλείο μέτρησης και μια έρευνα 

είναι έγκυρα όταν καλύπτουν αποκλειστικά τη θεωρητική έννοια για την οποία 

κατασκευάστηκαν. Επειδή η έρευνα στις παιδαγωγικές επιστήμες είναι κατά κύριο 

λόγο έμμεση, σχεδόν ποτέ δεν εξασφαλίζεται η απολυτή εγκυρότητα. Η εγκυρότητα 

στην παρούσα διατριβή εξασφαλίστηκε ως εξής: πριν τη διεξαγωγή της έρευνας η 

συγγραφέας έκανε δυο πιλοτικές συνεντεύξεις με δυο από τους ερωτώμενους, 

ρωτώντας τους αν οι ερωτήσεις ήταν κατανοητές και αν μετρούσαν αυτά που ήθελε η 

ερευνήτρια.  

 

Από την άλλη πλευρά, η αξιοπιστία αφόρα τη σταθερότητα της μέτρησης του 

αποτελέσματος σε επαναληπτικές μετρήσεις (Κυριαζή, 2011, σελ. 87). Στην ποσοτική 

έρευνα η αξιοπιστία μπορεί να μετρηθεί με στατιστικές τεχνικές – όπως ο δείκτης 

Cronbach A. Αντίθετα, στην ποιοτική έρευνα η αξιοπιστία δεν μπορεί εύκολα να 

μετρηθεί και κινείται συνήθως σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις ποσοτικές 

προσεγγίσεις (Κυριαζή, 2011; Robson, 2007).  Αυτό συνέβη και στην παρούσα 

διατριβή.  

 

 

 

 

13 

 

 

14 

15 

 

16 

 

17 

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης σε ΜΚΟ που 

πραγματοποιούσε εκπαιδευτικά 

προγράμματα σε ΔΥΕΠ 

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης σε ΜΚΟ 

Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων 

(ΣΕΠ) 

Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων 

(ΣΕΠ) 

Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων 

(ΣΕΠ) 

 

           Δερβένι Δίον 

 

 

Καλοχώρι 

Δερβένι Δίον 

 

Σόφτεξ 

 

Λαγκαδίκια 
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4.7  Ανάλυση δεδομένων  

 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της θεματικής 

ανάλυσης. Η  θεματική ανάλυση είναι μια εύχρηστη μέθοδος εντοπισμού, 

περιγραφής, αναφοράς και «θεματοποίησης» επαναλαμβανόμενων νοηματικών 

μοτίβων, δηλαδή «θεμάτων» τα οποία προκύπτουν από τα ερευνητικά δεδομένα, και 

αποτελεί βασικό εργαλείο για όλους τους ερευνητές που ασχολούνται με την ποιοτική 

έρευνα (Braun και Clark, 2006, αναφερόμενοι από τους Ίσαρη και Πούρκο, 2015). 

Όπως αναφέρουν οι Braun και Clark (2006), τα βασικά πλεονεκτήματα της θεματικής 

ανάλυσης είναι ότι επιτρέπει τη θεωρητική ελευθερία και ευελιξία δεδομένου ότι δεν 

δεσμεύει τον αναλυτή σε συγκεκριμένες οντολογικές ή επιστημολογικές θέσεις, όπως 

συμβαίνει με άλλες ποιοτικές αναλύσεις. Οι Ισαρη και Πούρκος (2015, σελ. 117) 

προσθέτουν ότι: …παρ’ όλα αυτά η «θεωρητική ελευθερία» ή «ευελιξία» δεν 

σημαίνει διεξαγωγή της ανάλυσης χωρίς επιστημολογική πλαισίωση. Με δεδομένο 

ότι η θεματική ανάλυση είναι συμβατή με μεγάλο εύρος επιστημολογικών θέσεων 

(π.χ. ρεαλισμός, φαινομενολογία, κονστρουξιονισμός), ο ερευνητής καλείται να 

προσδιορίσει ο ίδιος επιστημολογικά και θεωρητικά την ανάλυσή του, κυρίως βάσει 

των ερευνητικών του ερωτημάτων. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται επίσης να είναι 

σαφής σχετικά με το τι επιδιώκει να μάθει και τι αντιπροσωπεύουν τα θέματα ή τα 

μοτίβα που έχει εντοπίσει κατά τη διαδικασία της ανάλυσης.  

 

Τα στάδια της θεματικής ανάλυσης που προτείνουν οι Braun και Clarke (2006) και 

ακολουθήθηκαν και από τη συγγραφέα στην παρούσα διατριβή είναι τα εξής:  

1. Εξοικείωση με τα δεδομένα 

2. Κωδικοποίηση 

3. Αναζήτηση των θεμάτων 

4. Επανεξέταση των θεμάτων 

5. Ορισμός και ονομασία θεμάτων 

6. Έκθεση των δεδομένων-συγγραφή των ευρημάτων 

 

Ειδικότερα, χαράχτηκαν θεματικοί άξονες και κατηγορίες ανάλογα με τους στόχους 

της έρευνας βάσει των οποίων ταξινομήθηκαν οι απαντήσεις. Με βάση αυτούς τους 

άξονες κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων. Όλα τα δεδομένα 
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τοποθετήθηκαν σε ένα πίνακα ο οποίος διευκόλυνε την διεξαγωγή των 

συμπερασμάτων.  

 

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση αποτελεσμάτων 

5.1 Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ανάλυση των 17 συνεντεύξεων. Το κεφάλαιο 

περιέχει έξι παραγράφους στις οποίες περιγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία των 

ερωτηθέντων, οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν α) τη ζωή 

των προσφύγων στις δομές φιλοξενίας, β) την εκπαίδευση στους πρόσφυγες μαθητές 

και γ) την εκπαιδευτική διαδικασία σε μαθητές πρόσφυγες ΑΜΕΑ στις δομές 

φιλοξενίας και στις ΔΥΕΠ. Τέλος, στην έκτη παράγραφο παρουσιάζεται πίνακας που 

συνοψίζει τα βασικά ευρήματα της ανάλυσης.  

 

5.2 Δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων  

Ο πίνακας 5.1 δείχνει τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων:  

Πίνακας 5.1: Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων 

Φύλο Ν 

Γυναίκες  15 

Άντρες  2 

  

Ιδιότητα   

Εκπαιδευτικοί σε ΔΥΕΠ  4 

Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων 

(ΣΕΠ) 

4 

Εκπαιδευτικοί και Υπεύθυνοι 

εκπαίδευσης σε ΜΚΟ  

8 

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης σε ΜΚΟ που 

πραγματοποιούσε εκπαιδευτικά 

προγράμματα σε ΔΥΕΠ 

1 

  

Σύνολο  17 
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Όπως λοιπόν φαίνεται παραπάνω, 15 από τους συμμετέχοντες ήταν γυναίκες και 2 

άντρες. Όσον αφορά την ιδιότητα, 4 από τους συνεντευξιαζόμενους ήταν 

εκπαιδευτικοί σε ΔΥΕΠ, 4 ήταν Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), 8 

ήταν εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι εκπαίδευσης σε ΜΚΟ και μια ήταν υπεύθυνη 

Εκπαίδευσης σε ΜΚΟ που πραγματοποιούσε εκπαιδευτικά προγράμματα και σε 

ΔΥΕΠ. 

 

5.3 Η ζωή στις δομές φιλοξενίας  

5.3.1 Αριθμός προσφύγων στις δομές  

Όσον αφορά τον αριθμό προσφύγων στις δομές, αυτός διέφερε από δομή σε δομή. Σε 

μια δομή –που ήταν και η μεγαλύτερη- φιλοξενούνταν  850 πρόσφυγες, ενώ αρκετές 

δομές είχαν από 200 έως 400 άτομα. Χαρακτηριστικά όμως είναι δυο πράγματα: α) ο 

αριθμός των προσφύγων δεν είναι σταθερός αλλά μεταβάλλεται, δεδομένου ότι 

αρκετοί πρόσφυγες μετακινούνται και β) στις αρχές της λειτουργίας τους όλες οι 

δομές φιλοξενούσαν πολύ περισσότερους πρόσφυγες απ’ ότι σήμερα. Σε δυο 

περιπτώσεις μάλιστα, στην Σόφτεξ και στα Βασιλικά, οι προσφυγές μειώθηκαν από 

1500 σε 300 και από 700 σε λιγότερους από 50 αντίστοιχα.  

 

5.3.2 Διάθεση και ψυχολογία προσφύγων  

Σχετικά με την ψυχολογία των προσφύγων δυο είναι τα κύρια σημεία που 

αναδείχθηκαν μέσα από τις συνεντεύξεις. Πρώτον, η διάθεση των φιλοξενούμενων 

σχετίζεται με τις συνθήκες ζωής και το επίπεδο των υποδομών στις δομές. Δηλαδή 

στις δομές που αρχικά οι συνθήκες ήταν δύσκολες (κρύο, δεν υπήρχε θέρμανση, 

ανεπάρκεια προσωπικού χώρου κτλ.) η διάθεση των προσφύγων ήταν ιδιαίτερα 

αρνητική. Αντίθετα, η βελτίωση των υποδομών προκάλεσε και την αλλαγή στην 

διάθεσή τους.  

Για παράδειγμα η ερωτώμενη 1 είπε:  

«Όταν έκανε κρύο και υπήρχε πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, η κατάσταση ήταν 

πάρα πολύ δύσκολη, η διάθεση τους ήταν πάρα πολύ άσχημη και γι’ αυτό είχαμε πάρα 
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πολλά κρούσματα βίας. Παρ’ όλα αυτά όμως, καθώς βελτιώνονται οι  υποδομές, 

βελτιώνεται και η δική τους κατάσταση…» 

Σε κλίμα συμφωνίας η ερωτώμενη 11 είπε:  

«Εεε… οι συνθήκες ζωής είναι αρκετά καλές, δηλαδή υπάρχουνε τα ISO box ανά 

οικογένεια, τα οποία χρησιμοποιούν οι πρόσφυγες και επίσης υπάρχει και μια μικρή 

κουζινίτσα για να εξυπηρετούνται. Το camp είναι πάντα καθαρό και προσεγμένο και 

γενικά υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στις ανάγκες τους ή αν κάτι καινούριο ζητήσουν. 

Γι’ αυτό και η διάθεση των προσφύγων είναι πολύ φιλική, δείχνουν εμπιστοσύνη, 

σίγουρα υπάρχουν στιγμές που ζητάνε κάτι παραπάνω, γιατί… το γνωρίζεις, ναι, 

κάποιες αλλαγές ή κάποια πράγματα, ναι. Αλλά γενικά ναι, η διάθεση των προσφύγων 

είναι αρκετά καλή» 

Δεύτερον, η διάθεση των προσφύγων επηρεάζεται από την πρόθεση τους -ή όχι- να 

μείνουν στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, αυτοί που θέλουν να φύγουν από την 

Ελλάδα και βλέπουν την διαμονή τους στην χώρα μας ως ένα «σύντομο» πέρασμα 

στον δρόμο τους προς την Ευρώπη έχουν πιο αρνητική διάθεση, δεν συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες κτλ. Αντίθετα, αυτοί που συνειδητοποιούν ότι η διαμονή τους στην 

Ελλάδα μπορεί να μην είναι τόσο προσωρινή εγκλιματίζονται και προσαρμόζονται 

καλύτερα στις νέες συνθήκες ζωής τους. Αυτό, όπως είναι φυσικό, έχει επίπτωση και 

στην διάθεση τους στο να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Χαρακτηριστικά, η 

ερωτώμενη 7 είπε:  

«…πάντοτε υπάρχει και η ελπίδα ότι θα φύγουν. Δηλαδή, δεν βλέπουν αυτό σαν μόνιμη 

κατάσταση, το βλέπουν σαν προσωρινή και σαν… τέλος πάντων προπαρασκευαστικά, 

ούτως ώστε να συμβεί και αυτό στο μέλλον να φύγουν εκεί που θέλουν να φύγουνε. Δεν 

περιμένουν δηλαδή ότι θα μείνουνε εδώ για χρόνια. Θέλουν να φύγουνε». 

Τέλος, μόνο μια συμμετέχουσα ανέφερε ότι η μακροχρόνια διαμονή στις δομές 

δημιουργεί και φαινόμενα «ιδρυματοποίησης», στοιχείο που πρέπει να απασχολήσει 

σοβαρά τους αρμόδιους φορείς –και τους εκπαιδευτικούς-  ώστε το φαινόμενο να 

περιορισθεί. Ειδικότερα, η ερωτώμενη 16 είπε:  

«…οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την διάθεση και αυτό που βλέπω, την αλλαγή που 

βλέπω από την αρχή μέχρι τώρα, είναι ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να δείχνουν 

σημάδια ιδρυματοποίησης. Γιατί είναι πάρα πολύ καιρό, κλεισμένοι εδώ, στο κέντρο 
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φιλοξενίας, πάνω από ένα χρόνο είναι, οι περισσότεροι και… επίσης όταν είσαι στην 

φυλακή, ξέρεις ότι η ποινή σου τελειώνει τότε εκτός από αυτούς που έχουν ισόβια. 

Ακόμη και αυτοί που έχουν ισόβια ξέρουν ότι δεν τελειώνει ποτέ. Αυτοί δεν ξέρουν 

τίποτα. Περιμένουν ένα τηλεφώνημα, αυτό είναι πολύ εεε… παίζει πολύ μεγάλο ρόλο 

αυτή η αβεβαιότητα  δηλαδή, στο πόσο καλά μπορούν να είναι».  

 

5.3.3 Συνθήκες ζωής και υποδομές  

Στις περισσότερες δομές οι συνθήκες ζωής και οι υποδομές ήταν αρκετά καλές. 

Δηλαδή υπάρχουν μπάνια –σε ορισμένες περιπτώσεις κοινά-, ζεστό νερό, θέρμανση, 

κλιματισμός, κουζίνες κτλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνθήκες ζωής βελτιώθηκαν 

σημαντικά σε σχέση με αυτές που επικρατούσαν στην αρχή της λειτουργίας των 

δομών, στοιχείο που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Μόνο σε δυο δομές αναφέρθηκαν 

προβλήματα στις υποδομές, αλλά από τις απαντήσεις των ερωτώμενων αναδύθηκε ότι 

στην σημερινή τους κατάσταση οι συνθήκες διαβίωσης στις δομές είναι αξιοπρεπείς.  

Για παράδειγμα, ο ερωτώμενος 1 είπε:  

«…στην αρχή οι συνθήκες ζωής ήταν πάρα πολύ δύσκολες εεε… έκανε πάρα πολύ κρύο, 

οι άνθρωποι έμεναν σε σκηνές εεε… υπήρχε πρόβλημα με την σίτιση, παρ’ όλα αυτά 

στην πορεία οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώθηκαν, καθώς τοποθετήθηκαν containers. 

Βέβαια δεν υπήρχε θέρμανση και ατομική τουαλέτα, αλλά σιγά σιγά έχουν βελτιωθεί οι 

υποδομές αυτές και πλέον έξω από κάθε container υπάρχει και μια προσωπική 

τουαλέτα. Φυσικά χημική, αλλά δεν παύει να είναι προσωπική, συγκριτικά με την αρχή 

που ήταν οι τουαλέτες κοινόχρηστες».   

 

5.4 Πρόσφυγες και εκπαίδευση  

5.4.1 Αριθμός μαθητών  

Όσον αφορά τον αριθμό των προσφύγων που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα – σε δομές, ΔΥΕΠ, κτλ.- ποικίλει ανά περίπτωση. Στις περισσότερες 

από αυτές ο συνολικός αριθμός των μαθητών κυμαινόταν από 25- 50 άτομα. 

Υπήρχαν όμως δομές στις οποίες οι μαθητές κυμαινόντουσαν μεταξύ 100 και 350 

ατόμων.   
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5.4.2 Διάθεση για συμμετοχή στο μάθημα  

Εξίσου ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι μαθητές 

είχαν ιδιαίτερα θετική διάθεση στο να συμμετέχουν στο μάθημα. Αρκετοί από τους 

συμμετέχοντες είπαν ότι το σχολείο ήταν μια διέξοδος για τα παιδιά, οπότε η 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία τους έκανε να ξεχνούν τη δύσκολη 

κατάσταση τους και τα όποια προβλήματα είχαν. Ένα ακόμα σημείο στο οποίο 

στάθηκαν οι ερωτηθέντες ήταν στο ότι τα παιδιά νοιώθουν ιδιαίτερη ασφάλεια όταν 

ακολουθούν μια ρουτίνα. Το σχολείο τους πρόσφερε αυτή τη δυνατότητα, με 

συνέπεια η συμμετοχή στις δραστηριότητες του να λειτουργεί καταπραϋντικά για τη 

ψυχολογία τους . Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω δήλωση:  

«…θεωρώ ότι θέλουν πάρα πολύ να πάνε στο σχολείο. Δηλαδή, τους αρέσει πάρα πολύ 

αυτό το πράγμα,  αυτό το ότι πηγαίνουν στο σχολείο, ότι κάνουν μαθήματα, ότι θέλουν 

ασκήσεις, ζητάνε, θέλουν ασκήσεις από τους γονείς… από τους δασκάλους, ζητάνε 

ασκήσεις, καθημερινά, βάλτε μας στο σπίτι ασκήσεις, θέλουμε, δηλαδή δεν θέλουν να 

υπολείπονται από τους άλλους και βέβαια θέλουν να… σιγά σιγά να… να νιώσουν ότι 

είναι ακόμα πιο κανονικό το σχολείο» (ερωτώμενος 7).  

Υπήρχαν και προβλήματα που εμπόδιζαν την συμμετοχή των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Πρώτα απ’ όλα, οι κλιματολογικές συνθήκες σε συνδυασμό 

με τις συνθήκες διδασκαλίας. Όταν είχε κρύο δηλαδή το χειμώνα πολλές φορές οι 

μαθητές αργούσαν να έρθουν στο μάθημα. Δεύτερον και πιο σημαντικό, το γεγονός 

ότι θεωρούσαν τους εαυτούς τους περαστικούς από την Ελλάδα λειτουργούσε επίσης 

αρνητικά για τη συμμετοχή τους στο μάθημα. Εδώ όμως έπαιζε καθοριστικό ρόλο και 

η συμβολή της οικογένειας. Δηλαδή αν οι γονείς πίστευαν ότι σε 2-3 μήνες θα 

μετακινηθούν στις χώρες τις Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης δεν πίεζαν τα παιδιά τους 

να συμμετέχουν στο μάθημα γιατί θεωρούσαν ότι θα τους είναι άχρηστο να μάθουν 

ελληνικά ή να συμμετέχουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι κρίσιμο ρόλο για αυτή τη συμπεριφορά των γονέων έπαιζε η άγνοια 

τους, δεδομένου ότι πιθανώς να μην μετακινούνταν τόσο άμεσα σε άλλες χώρες, 

καθώς και ότι κάποια πράγματα που τα παιδιά μάθαιναν στο σχολείο αφορούσαν το 

σύνολο της Ευρώπης και της λειτουργίας της. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω 

δήλωση:  
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«Όταν πρωτοήρθαν οι Αλβανοί, ή οι Πόντιοι, ή οι Ρωσοπόντιοι, όπως θέλουνε να τους 

λέμε ή οι Αρμένιοι ήρθαν στην χώρα μας για να μείνουν, να πάνε τα παιδιά τους στα 

ελληνικά σχολεία, να δουλέψουν και να ζήσουν εδώ, ήρθαν με αυτόν τον σκοπό. Η 

διαφορά τώρα με τους αυτούς τους Σύριους, την Ελλάδα δεν την θεωρούν χώρα τελικού 

προορισμού, το 100% δεν την θεωρεί χώρα, το 100% και το λέω μετά λόγω γνώσεως, 

αυτό δεν το θεωρεί, χώρα για να μείνουν, την θεωρούν περαστική. Άρα και είναι λογικό 

για οποιοδήποτε άνθρωπο βρισκόταν στη θέση τους να δείχνουν αδιαφορία και ειδικά 

οι γονείς, για το αν πάνε τα παιδιά τους  στο σχολείο ή όχι, οπότε είναι ακόμα πολύ… 

ακόμα πιο δύσκολο το δικό μας έργο πάνω σε αυτό το κομμάτι, ασχέτως αν δεν 

γνωρίζουν ότι κάποιοι μείνουν στην χώρα μας εδώ αναγκαστικά και θέλοντας και μη. 

Πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν…» (ερωτώμενος 6)  

 

5.4.3 Προβλήματα και Ελλείψεις  

Εξίσου θετικό ήταν το γεγονός ότι από τους περισσότερους συμμετέχοντες δεν 

αναφέρθηκαν ελλείψεις σχετικά με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος. Σε αυτό βοήθησε σημαντικά και η 

συνεισφορά των ΜΚΟ  τόσο σε χρηματικούς πόρους όσο και στην παροχή γραφικής 

ύλης, ανακλαστικών προβολέων, μαρκαδόρων κτλ.  Αυτός ο εξοπλισμός επηρέασε 

θετικά την εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύοντας τη διάθεση των προσφύγων να 

συμμετέχουν στο μάθημα. Και σε αυτή την περίπτωση υπήρξε σταδιακή βελτίωση 

της κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή  που ξεκίνησαν τα μαθήματα οι 

ελλείψεις σε επίπεδο εξοπλισμού αλλά και εκπαιδευτικών υποδομών ήταν πιο 

μεγάλες, αλλά σταδιακά καλύφθηκαν:  

«Από ελλείψεις νομίζω έχουμε καλυφθεί. Γιατί, τα παιδιά έχουν πάρει τσάντες από 

διάφορες οργανώσεις εεε… και υλικά από διάφορες οργανώσεις, σχολικά δηλαδή… 

υλικά, οπότε ελλείψεις όσον αφορά την γραφική ύλη και τα σχολικά αντικείμενα έχουν 

καλυφθεί. Τουλάχιστον για την Σόφτεξ, σε άλλες περιοχές ή σε άλλα camps μπορεί να 

μην υπάρχει, αλλά τουλάχιστον στην Σόφτεξ επειδή ήτανε εεε… πάρα πολλές οι 

οργανώσεις που συμμετείχαν εεε… τα παιδιά έχουν πάρει σχολικά αντικείμενα και 

έχουν καλυφθεί» (ερωτώμενος 1).  

Το πιο σημαντικό πρόβλημα όμως που αναφέρθηκε από τους ερωτώμενους ήταν η μη 

αποτελεσματική οργάνωση και συντονισμός όλων των φορέων που εμπλέκονται στην 
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εκπαίδευση των προσφύγων. Οι φορείς αυτοί ήταν το Υπουργείο Παιδείας και οι 

ΜΚΟ. Αναφέρθηκαν δηλαδή προβλήματα συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 

Παιδείας και των ΜΚΟ, καθώς και μεταξύ των ίδιων ΜΚΟ. Το πρόβλημα αυτό 

αναδεικνύει την γενικότερη έλλειψη συνεργατικής κουλούρας που υπάρχει στην 

Ελλάδα, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά και τον χώρο της εκπαίδευσης. 

Χαρακτηριστικά η ερωτώμενη 2 είπε:  

«Γιατί υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός ΜΚΟ, Υπουργείο Παιδείας, ποιος τελικά 

εκπαιδεύει τα προσφυγόπουλα και πρέπει να είναι λίγο διακριτό όλο αυτό. Δηλαδή όταν 

το Υπουργείο θέλει να αναλάβει κάτι,  θα πρέπει να το χρηματοδοτήσει κανονικά. Έστω 

και αν μιλάμε για ευρωπαϊκά κονδύλια, έτσι, αλλά πρέπει κάπως να έχει ένα πλαίσιο..» 

(Ερωτώμενη 2) 

 

Και η ερωτώμενη 17  σε κλίμα συμφωνίας συμπλήρωσε:  

«…εδώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένη από την συνεργασία των ΜΚΟ διότι 

δεν μας έδινε τα στοιχεία ο ΣΕΠ που μένουν τα παιδιά, για να οργανώσουμε και εμείς 

τα σχολεία. Υπάρχουν συνάδελφοι αυτή τη στιγμή αποσπασμένοι οι οποίοι έχουν 

αναλάβει να καταγράψουν τα παιδιά που είναι στα διαμερίσματα. Δεν συνεργάστηκαν 

οι ΜΚΟ αποτελεσματικά σ’  αυτό».  

Παρόλο που η παρουσία των ΜΚΟ συνεπάγεται περισσότερους χρηματικούς πόρους, 

αυτό δεν λειτουργούσε πάντα θετικά αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούσε 

προβλήματα ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων δυσκολεύοντας τον συνολικό 

συντονισμό των μαθημάτων. Χαρακτηριστικά, η ερωτώμενη 5 έδωσε μια λεπτομερή 

εικόνα της κατάστασης:  

«…οπωσδήποτε υπήρξε ανταγωνισμός ως ένα σημείο και ανάμεσα στις διάφορες 

οργανώσεις και κυρίως αυτές που δεν ήταν εξουσιοδοτημένες από το κράτος, δηλαδή 

που δεν είχανε την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και που έχουνε 

άλλο τρόπο δράσης, δηλαδή υπήρχαν πολλές οργανώσεις που πήγαιναν κανονικά με το 

πρόγραμμα τους, όπως και το Υπουργείο Παιδείας που ήταν μέσα και υπήρχαν και 

άλλες οργανώσεις που μπορούσανε να σκεφτούνε ότι θέλουνε πίνακες και να πάρουνε 

πενήντα πίνακες μέσα σε μια ώρα από τα jumbo, από τα praktiker, θέλανε θρανία, 

παίρνανε θρανία, θέλανε ποδήλατα, παίρνανε ποδήλατα, ότι θέλανε, είχανε άμεσο και 
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ζεστό χρήμα και το παίρνανε και άρα μπορούσαν να ελκύσουν τους μαθητές αυτόματα, 

θέλανε να κάνουνε σινεμά, κάνανε ένα σινεμά, θέλανε να κάνουν ξέρω ‘γω πάρτι, να 

κάνουν μεσημεριανό φαγητό για όλη την κοινότητα, το κάνανε… δεν υπήρχε 

γραφειοκρατία και είχανε εύκολο και ζεστό χρήμα. Δηλαδή  όταν… είναι 

χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι όταν θέλεις ποδήλατο και πας και παίρνεις διακόσια 

ποδήλατα, αυτό δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί κανένας και δεν μπορεί να μην δεν πάει, 

το παιδί, να μην δεν πάει ο γονιός, όταν λες, όταν  προσφέρεις πρωινό φαγητό με Σεφ, 

μεσημεριανό φαγητό με Σεφ, που διαφοροποιείται από το φαγητό που έχει το camp 

παραδοσιακά, πάλι θα τους ελκύσεις». 

 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα ήταν η μετακίνηση των εκπαιδευτικών  στη μέση της 

χρονιάς που είχε ως άμεση συνέπεια την αποσταθεροποίηση του εκπαιδευτικού 

εγχειρήματος. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών οφείλεται –και αυτή- στην αδυναμία 

αποτελεσματικής διαχείρισης και συντονισμού των υπαρχόντων πόρων του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπρόσθετα, ένας ερωτώμενος ανέφερε πως ένα 

σημαντικό θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους αρμόδιους φορείς είναι η 

διάρκεια του μαθήματος. Ειδικότερα, ειπώθηκε ότι το 45-λεπτό είναι ιδιαίτερα 

μεγάλο για τους πρόσφυγες με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι μαθητές να 

κρατήσουν την συγκέντρωση τους. Ως πρόταση μάλιστα κατατέθηκε η μείωση της 

εκπαιδευτικής ώρας σε 30 λεπτά. Τέλος, ένα ακόμα ζήτημα  που αναφέρθηκε στις 

συνεντεύξεις ήταν η κατάρτιση του προσωπικού, η οποία ήταν ελλιπής μη 

επιτρέποντας την αποτελεσματική διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξη. Οι ανάγκες 

των μαθητών σε αυτό το περιβάλλον όντως διαφέρουν από τις ανάγκες των μαθητών 

του ελληνικού σχολείου καλώντας τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν και 

εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας για να κάνουν ελκυστικό το μάθημα, καθώς και 

να καταρτιστούν περεταίρω με σεμινάρια, ημερίδες κτλ. για να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν αρτιότερα στις απαιτήσεις αυτής της νέας εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας. Η παρακάτω δήλωση της ερωτώμενης 16 συνοψίζει όλα τα 

παραπάνω:    

Τα παιδιά, ειδικά του δημοτικού, τα οποία συνήθιζαν κάποιον δάσκαλο, μετά από ένα 

μήνα ας πούμε, έφευγε ο δάσκαλος, ερχόταν άλλος, μετά από δυο μήνες ξανάφευγε, 

ερχόταν άλλος… και αυτό γινόταν όλη την διάρκεια της χρονιάς. Και ήτανε δράμα, 
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δηλαδή μετά από αυτό τι μάθημα να κάνεις και τι εκπαίδευση να κάνεις. Είναι πολύ 

σημαντικό το να είναι ο δάσκαλος από την αρχή, να ξέρει το παιδί, συν του ότι αυτοί οι 

άνθρωποι, όλοι οι αναπληρωτές, είναι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχα… οι οποίοι δεν 

έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, είναι τυχαίος πληθυσμός, δεν είναι άνθρωποι, οι οποίοι 

θέλουν να ασχοληθούνε με πρόσφυγες ή έχουν κάποια ειδίκευση στο προσφυγικό… 

εκπαίδευση προσφύγων, οπότε δεν υπάρχει από την πολιτεία υποστήριξη… με τους 

συμβούλους, με τα σεμινάρια, με κάτι… οπότε αυτό, έχουμε θέμα εκεί πέρα.  

 

5.4.4 Αντικείμενο και μέθοδοι διδασκαλίας  

Καταρχάς, τα μαθήματα στους πρόσφυγες συμπεριλάμβαναν κυρίως τη διδασκαλία 

της ελληνικής γλώσσας, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και της αγγλικής. 

Γενικότερος στόχος ήταν να βοηθηθούν οι μαθητές να ενταχθούν αρμονικά στην 

ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία και γι’ αυτό τον λόγο πολλοί από τους 

συμμετέχοντες είπανε ότι κύριος στόχος των μαθημάτων ήταν να μεταδώσει στα 

παιδιά κανόνες συμπεριφοράς οι οποίοι θα τα βοηθήσουν να συνυπάρξουν με τους 

άλλους ανθρώπους.  

Όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας, είναι αξιοσημείωτο ότι οι εκπαιδευτικοί για 

να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της πολυπολιτισμικής τάξης και να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο από 

τους έλληνες μαθητές χρησιμοποίησαν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας όπως 

βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια, χρήση πολυμέσων, ομαδοσυνεργατική μάθηση -που 

ενίσχυσε την συνεργασία μεταξύ των μαθητών-, κτλ. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η νέα 

εκπαιδευτική πραγματικότητα, παρόλο τα πολλά εμπόδια που έχει για τους 

εκπαιδευτικούς μπορεί να οδηγήσει στη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και στην υιοθέτηση εκπαιδευτικών μεθόδων που 

κινούνται έξω από το πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, κάνουν το μάθημα 

ενδιαφέρον και αυξάνουν την συμμετοχή των παιδιών σ’ αυτό. Για παράδειγμα ο 

ερωτώμενος 6 είπε: 

«…προσπαθούμε με βιωματικό τρόπο να περάσουμε, δεν κάνουμε το στυγνό μάθημα, 

να βγούμε στον πίνακα, βγάλτε τετράδιο, γράψτε κόλα, γράψτε, κάντε, όχι, 

προσπαθούμε με βιωματικό τρόπο και μέσω ταινιών πολλών και μέσω διαδικτύου, 
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ειδικών ασκήσεων και πολλά άλλα πράγματα να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των 

παιδιών για να μάθουν».   

Και η ερωτώμενη 15 συμπλήρωσε:  

«Τα παιδιά μας περιμένουν πως και πως, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα από το 

πρόγραμμα γιατί στην ουσία κάνουμε βιωματικά παιχνίδια, βιωματικές δράσεις μη 

τυπικής εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας πολυμέσα, δηλαδή ανακλαστικοί προβολείς, 

ηχεία, ηχητικά στοιχεία και πολλά παιχνίδια για να…»  

 

5.4.5 Γενικά σχόλια   

Τέλος, κάποιοι συμμετέχοντες έκαναν προτάσεις για την βελτίωση του μαθήματος. 

Ένας από αυτούς τόνισε τη σημασία της ένταξης της μουσικής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, η οποία θα αναζωογονήσει το ενδιαφέρον των παιδιών για το μάθημα. 

Ενδεικτικά, ερευνητές όπως οι Bolduc (2008) και Ho et al. (2003) έχουν 

υπογραμμίσει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η μουσική στην εκπαίδευση. 

Για παράδειγμα, ο ερωτώμενος  8 είπε:  

«Η κουλτούρα θεωρώ ότι είναι βασικό κομμάτι για να έχεις τα παιδιά πιο κοντά, για να 

μάθουν, να θέλουν να μάθουν περισσότερα είναι… αυτό, θα έλεγα, πιο πολύ η έμφαση 

σε μαθήματα τέτοιου τύπου, μουσική, παιχνίδι εεε… που βγαίνει η γλώσσα, αλλά 

βγαίνει με μια μορφή διαφορετική, μαθαίνουν αλλά μέσα από μια μη τυπική 

διδασκαλία».  

Επίσης, ένας άλλος συμμετέχοντας δήλωσε ότι δεδομένου ότι χρειάζεται διερμηνέας 

για να διεξαχθεί το μάθημα αποτελεσματικότερα, μια ιδέα θα ήταν να ενταχθούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία οι πρόσφυγες που εργαζόντουσαν ως εκπαιδευτικοί στην 

πατρίδα τους. Οι περισσότεροι από αυτούς μιλάνε αγγλικά, κατά συνέπεια μπορούν 

να βοηθήσουν σημαντικά το μάθημα καταρχάς μεταφράζοντας και κατά δεύτερον 

συμβάλλοντας με τις δίκες τους παιδαγωγικές γνώσεις και εμπειρία –η οποία μάλιστα 

βασίζεται σε Σύριους μαθητές- στην βελτίωση του μαθήματος: 

«Εδώ η πρότασή μου, η προσωπική μου πρόταση και γνωρίζω ότι είναι και άλλων 

συναδέλφων, είναι ότι θα μπορούσαμε εδώ να εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά, με την 

καλή έννοια, τους γονείς, οι οποίοι ήταν δάσκαλοι στις χώρες προέλευσής τους και 
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έχουμε τέτοιους γονείς στους καταυλισμούς, που προσφέρθηκαν μάλιστα να βοηθήσουν, 

με κάποια ειδική ρύθμιση του Υπουργείου, γιατί είναι δύσκολο να μπει τρίτο πρόσωπο 

σε σχολείο, με κάποια ειδική ρύθμιση και με πιστοποίηση, με μια βεβαίωση, να 

μπορούν να εργάζονται ως διαμεσολαβητές και μεταφραστές μέσα στα σχολεία οι ίδιοι 

οι γονείς, βέβαια» (ερωτώμενος 17).  

Τέλος, μπορούν να οργανωθούν μαθήματα ελληνικών και για ενήλικες πρόσφυγες και 

γονείς. Τα ελληνικά θα βοηθήσουν στην ομαλότερη ένταξη όλης της οικογένειας 

στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα.  

 

5.5 Εκπαίδευση σε μαθητές ΑΜΕΑ στις δομές φιλοξενίας προσφύγων  

5.5.1 Αριθμός και είδος αναπηρίας  

Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί στις δομές 

προσφύγων ήταν να καταλάβουν αν είχαν μαθητές με κάποια μορφή αναπηρίας. Τα 

μεγάλα προβλήματα ήταν εύκολο να διαγνωσθούν, αλλά πιο ειδικές μορφές 

αναπηρίας χρειάζονταν εξειδικευμένους επαγγελματίες για να εντοπιστούν. Παρόλο 

αυτά οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι στις περισσότερες δομές υπήρχαν κρούσματα 

παιδιών με αναπηρία. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η αναπηρία είχε να κάνει 

με νοητική υστέρηση,  σύνδρομο Άσπεργκερ, σύνδρομο Down, κωφαλαλία, 

δυσλεξία, τυφλότητα, κινητικά και αναπτυξιακά προβλήματα. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι στις συνεντεύξεις αναφέρθηκε η άποψη ότι οι γονείς που θα είχαν παιδιά με 

πρόβλημα αναπηρίας και είχαν και την οικονομική δυνατότητα πιθανώς να είχαν 

μετακινηθεί σε διαμέρισμα με στόχο να διευκολύνουν τη ζωή του παιδιού τους.   

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του ερωτώμενου 4:  

«Είχαμε κάποια παιδιά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως κάποια με μαθησιακή 

δυσκολία, κάποια με εεε...φαινόταν ότι υπήρχε μια μικρή νοητική στέρηση εεε […] 

Εμείς γενικώς δεν είχαμε πάρα πολλά παιδιά και αυτά που είχαμε φύγανε σχετικά 

γρήγορα, από τη δομή δηλαδή, πήγαν σε σπίτια…».  
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5.5.2 Συμμετοχή στο μάθημα  -Περιθωριοποίηση  

Στις περισσότερες δομές οι μαθητές με αναπηρία συμμετείχαν κανονικά στο μάθημα, 

απλά απαιτούταν περισσότερο προσοχή, υπομονή και προσπάθεια από τον 

εκπαιδευτικό για να τα εντάξει στο μάθημα. Το γεγονός αυτό δυσκόλευε το έργο των 

καθηγητών. Μόνο σε μια δομή ήταν ιδιαίτερα δύσκολο -έως αδύνατο- να 

συμμετέχουν τα παιδία ΑΜΕΑ στο μάθημα με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να 

αποχωρήσουν από την τάξη. Αντίθετα, σε μια άλλη δομή συμμετείχαν και οι 

συνοδοί/γονείς των μαθητών με αναπηρία στο μάθημα, προσφέροντας έτσι μια λύση 

για τη συμμετοχή των προσφύγων ΑΜΕΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό το 

γεγονός δείχνει ότι μπορούν σε οποιοδήποτε πλαίσιο και υπό δύσκολες συνθήκες να 

βρεθούν εκπαιδευτικές λύσεις:  

«..είχαμε και τους συνοδούς. Γιατί όπως σου είπα, συμμετείχαν και οι μητέρες και 

κάνανε μάθημα μαζί με τα παιδιά. Είχαν το τετράδιο, είχα ειδικά μια μητέρα, η οποία 

είχε το δικό της τετράδιο. Είχα άλλες που συμμετείχαν απλώς στην διαδικασία και 

βλέπανε, βοηθούσανε τα παιδιά τους, αλλά έβλεπες ότι και αυτά μαθαίνουν και αυτές 

μαθαίνουν και πατεράδες, αλλά είχαμε μια που μου είχε μείνει, η οποία είχε το δικό της 

τετράδιο και έγραφε και αυτή μαζί με τα παιδιά»  (ερωτώμενος 13).   

Πολύ θετικό ήταν επίσης το γεγονός ότι σχεδόν σε όλες τις δομές οι μαθητές με 

προβλήματα αναπηρίας δεν αντιμετώπισαν προβλήματα περιθωριοποίησης από τους 

άλλους μαθητές - ή τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν έγινε αντιληπτό από τους 

συμμετέχοντες:  

«Είχαμε δυο μικρά παιδιά που ήταν ΑΜΕΑ εεε… εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι 

υπήρχε κάποιος διαχωρισμός από τα παιδιά, από τα υπόλοιπα παιδιά, ίσα ίσα το 

αντίθετο υπήρχε μεγάλη βοήθεια για αυτά τα παιδιά και υποστήριξη και να συμμετέχουν 

στα μαθήματα και πολλές φορές τους έχουμε περιμένει να έρθουν τα συγκεκριμένα 

παιδιά όλοι, για να ξεκινήσουμε το μάθημα. Οπότε δεν υπήρχε, δεν αισθανθήκαμε 

γενικώς σαν ομάδα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να παρέμβουμε σε 

αυτό» (ερωτώμενη 12).  

Μόνο δυο από τους ερωτώμενους ανέφεραν φαινόμενα περιθωριοποίησης των 

παιδιών που είχαν πρόβλημα αναπηρίας, αλλά ακόμα και αυτά δεν ήταν μεγάλης 

έκτασης και περισσότερο αποτελούσαν εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, ο ερωτώμενος 10 

είπε:  
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«Πιο πολύ bullying θα το έλεγα, γιατί τα παιδιά όπως γνωρίζεις είναι λίγο αυστηρά με 

αυτά. Οπότε αν έβλεπαν ένα παιδί που λίγο η συμπεριφορά του, τους φαινόταν 

περίεργη, λίγο υπήρχε ένα… το κοροϊδεύω. Ότι άρα αυτός είναι χαζός, είναι  τρελός, 

είναι η αγαπημένη τους λέξη αυτή, αυτός είναι τρελός, ναι. Αλλά όχι ότι μια μικρή 

απομόνωση και περιθωριοποίηση, όχι… αρκετή, αλλά προσπαθήσαμε μέσα από 

δραστηριότητες και τα activity που κάναμε να κάνουμε ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να έρθουν κοντά και να δουν ότι δεν εξαιρούμε 

κάποιον». 

 

5.5.3 Μέθοδοι διδασκαλίας  

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν για τους μαθητές που αντιμετώπιζαν 

προβλήματα αναπηρίας δεν διαφοροποιήθηκαν από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για 

τους άλλους πρόσφυγες μαθητές και οι οποίες αναφέρθηκαν στην υποενότητα 4.4.4. 

Ειδικότερα, αυτές οι μέθοδοι ήταν καινοτόμες και ξέφυγαν από το πλαίσιο της 

τυπικής εκπαίδευσης περιλαμβάνοντας: θεατρικό παιχνίδι, ασκήσεις συμμετοχής και 

ενίσχυσης της ομαδικότητας, σωματικές ασκήσεις, ζωγραφική, χορός, τραγούδι, 

βιωματικές ασκήσεις, εφαρμογές με νέες τεχνολογίες (tablet, PC multimedia, κτλ.), 

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, ασκήσεις ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των 

μαθητών, ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, Παρατηρείται λοιπόν ότι χρησιμοποιήθηκαν 

κατά κύριο λόγο οι διάφορες μορφές τέχνης για να κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό 

στα παιδιά, υπογραμμίζοντας για μια ακόμα φορά τον πολύ σημαντικό ρόλο που 

μπορεί να παίξει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, το μάθημα σε αρκετές 

περιπτώσεις επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, κάτι το 

οποίο είναι λογικό δεδομένου ότι μετά από τις περιπέτειες που είχαν περάσει τα 

παιδιά είχαν ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη στην προσπάθεια ένταξης τους στην 

κοινωνία που τους υποδέχτηκε. Από την άλλη πλευρά, και οι καθηγητές ήταν 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας που 

ξέφευγαν από το καθιερωμένο πλαίσιο διδασκαλίας:  

«…στην έναρξη λειτουργίας του σχολείου εστίασα περισσότερο στο να αισθανθούν τα 

παιδιά καλά στο σχολείο, δηλαδή να νιώσουν ασφάλεια εδώ, γιατί και αυτά έρχονται σε 

ένα άγνωστο περιβάλλον, οπότε αρχικά το ενδιαφέρον μου εστιάστηκε στο πως θα 

νιώσουν τα παιδιά ασφάλεια στο σχολείο και πως θα μας εμπιστευτούν. Πιο πολύ πάνω 
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σε αυτό το κομμάτι δούλεψα και με προσωπική συζήτηση, με το κάθε παιδί ξεχωριστά, 

αλλά και μέσα στην τάξη. Επειδή στην αρχή είχανε και μια δυσκολία και έναν δισταγμό 

στο να κινούνται ελεύθερα στο χώρο εεε... δουλέψαμε και πάνω σε αυτό και με τη 

βοήθεια της Θεατρολόγου που ερχόταν τότε, μαθαίναμε λέξεις και τα παιδιά κινούνταν 

σε αυτό τον χώρο, δηλαδή είναι η αυλή, πάνε όλοι στην αυλή, το κάναμε σαν παιχνίδι, 

λέγαμε την λέξη πόρτα, τρέχανε όλοι μαζί στην πόρτα... ποιο θα θυμηθεί πρώτο τι 

ονομάζουμε πόρτα. Πίνακας, έλεγα μια λέξη, τρέχανε όλα μαζί στον πίνακα, το κάναμε 

σαν παιχνίδι. Οπότε έτσι άρχιζαν να αισθάνονται και περισσότερο ασφάλεια στον 

χώρο. Μετά άρχισαν να γνωρίζουν τα ελληνόπουλα, τους πρωινούς μαθητές, του 

φέραμε και στη γιορτή της 25ης Μαρτίου, να την παρακολουθήσουν και γνωρίστηκαν 

καλύτερα με τα πρωινά παιδιά εεε... μιλήσανε, παίξανε βόλεϊ, πήγαμε και στην 

ημερήσια εκδρομή του σχολείου μαζί τους, στον Άγιο Νικόλαο στην Νάουσα, με το ίδιο 

λεωφορείο, οπότε και αυτό ήταν πολύ καλή εμπειρία για τα παιδιά, και για τους 

Έλληνες και για τους πρόσφυγες, ήθελαν και οι Έλληνες...» (ερωτώμενη 10).  

Και η ερωτώμενη 1 συμπλήρωσε:  

«Γενικά προσπαθούσαμε να κάνουμε πάρα πολλές ομαδικές εργασίες και ομαδικά 

project, γιατί και τους άρεσε και να ενισχύσουμε την συμμετοχή και την ομαδικότητα. 

Εεε… δεν χρησιμοποιήσαμε την διδασκαλία, όπου… η κλασσική διδασκαλία του 

σχολείου, όπου ο δάσκαλος έχει τον κεντρικό ρόλο και μονοπωλεί. Πρώτα από όλα, 

γιατί δεν ήταν τέτοιου τύπου η διδασκαλία μας και γιατί έχουμε πλέον εξελιχθεί και 

πρέπει να εστιάσουμε στις ανάγκες των παιδιών και όχι στην… στο μονόλογο των 

δασκάλων. Άρα, γενικά… και να το κάναμε δεν θα είχε αποτέλεσμα, γιατί υπήρχε και το 

εμπόδιο της γλώσσας έτσι και αλλιώς και… όταν υπάρχει και το εμπόδιο της γλώσσας 

πρέπει να κάνουμε πράγματα που θα τραβήξουμε την προσοχή των παιδιών και θα 

εστιάσουν σε αυτό που κάνουμε και δεν θα βαρεθούν, γιατί παρά πολύ απλά μπορούν 

να ανοίξουν την πόρτα και να φύγουν, καθώς δεν κατανοούν ότι είμαστε σχολείο 

(ερωτώμενη 1)  

 

Σε κλίμα συμφωνίας, η ερωτώμενη 13 είπε:  

«Εεε… τους αρέσει γιατί δουλεύουμε σε κύκλο, γιατί δουλεύουμε ομαδικά, γιατί δεν 

χρησιμοποιούμε θρανία, δεν είμαστε ο ένας μπροστά  από τον άλλον, δεν θα ξεχωρίσει 
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αυτός που διάβασε και ποιος δεν διάβασε και… το σχολείο εξυπηρετεί πάρα πολύ, ένα 

πολύ ωραίο σχολείο με ανακλαστικούς προβολείς εγκατεστημένους, computer και 

ηχοσύστημα απευθείας που τα χρησιμοποιούμε κάθε φορά γιατί τα παιδιά και γενικά 

εγώ δουλεύω πολύ με τα video, με video και με εικόνα είναι χίλιες λέξεις…» 

 

5.5.4 Προβλήματα  

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί ήταν η αδυναμία τους 

να αναγνωρίσουν το είδος και το ποσοστό αναπηρίας των μαθητών προσφύγων. Αυτό 

είναι απολύτως λογικό δεδομένου ότι χρειάζεται εξειδικευμένο και ειδικώς 

καταρτισμένο προσωπικό για να εντοπίσει τη μορφή αναπηρίας και να προτείνει τη 

μέθοδο που πρέπει να ακολουθηθεί για να ενταχθεί –αν αυτό είναι εφικτό- ο εκάστοτε 

μαθητής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διδασκαλία των προσφύγων είναι από 

μόνη της μια δύσκολη κατάσταση, στην οποία δρα προσθετικά το πρόβλημα 

διαχείρισης των μαθητών ΑΜΕΑ στις δομές φιλοξενίας και στις ΔΥΕΠ.  

Παράλληλα, το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αναφέρθηκε ήταν η μετακίνηση και η 

αλλαγή των εκπαιδευτικών στη μέση της χρονιάς –αναφέρθηκε και νωρίτερα-, η 

οποία δεν επιτρέπει τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ καθηγητών και μαθητών και 

αποσυντονίζει τα παιδιά ΑΜΕΑ επειδή βιώνουν διαρκείς αλλαγές:  

«Πώς να το χαρακτηρίσω αυτό που συνέβη φέτος; Κοίταξε, αυτό ήταν απαράδεκτο που 

έγινε, δημιούργησε τεράστια ανασφάλεια στους συναδέλφους και στα παιδιά γιατί 

έχουνε και ευαίσθητη ψυχολογία, επειδή αποχαιρετάνε συνέχεια κόσμο, με τις 

μετακινήσεις τους και αναγκάζονται να αποχαιρετάνε συνέχεια συναδέλφους στο 

σχολείο, τους δασκάλους τους. Εκεί που αισθάνονταν καλά με έναν καθηγητή, έφευγε 

και ερχότανε ένας άλλος […]Δηλαδή ξεκινήσαμε τέλη Ιανουαρίου εεε... ήρθε Αγγλικών, 

Μαθηματικός και Γυμναστής, οι οποίοι ήρθαν με απόσπαση από Σέρρες. Όταν άνοιξε 

το σχολείο των Σερρών έφυγαν και οι τρεις στις Σέρρες. Εεε... ήρθε Θεατρολόγος, η 

οποία έφυγε αλλά όχι με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, έφυγε γιατί η κοπέλα για 

λόγους προσωπικούς μετακόμισε, εκτός Ελλάδας, μετακινήθηκε.  Οπότε μετά ήρθε 

καθηγήτρια Αγγλικών, ήρθε Μαθηματικός πριν μια εβδομάδα, δηλαδή ήμασταν από το 

Πάσχα χωρίς Μαθηματικό... (ερωτώμενη 10).  

Πάνω στο ίδιο θέμα, η ερωτώμενη 9 συμπλήρωσε:  
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«Το σχολείο πρέπει να είσαι ένα σταθερό σημείο αναφοράς για αυτούς τους 

ανθρώπους. Έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για σταθερότητα, γιατί ζούνε μέσα σε μια... σε 

τεράστιες αλλαγές στη ζωή τους, έρχονται από μια τεράστια αλλαγή, θα πάνε σε μια 

άλλη αλλαγή και το να έχουνε σταθερά πρόσωπα αναφοράς, μέσα ας πούμε τα οποία 

ξέρουν ας πούμε ότι θα κάνουνε, είναι πάρα πολύ σημαντικό γι΄ αυτούς, δηλαδή ήτανε 

απίστευτο το τι ερχότανε να μάθουν Αγγλικά, να μάθουνε Μαθηματικά, να κάνουνε 

απίστευτα πράγματα ας πούμε, να συμμετέχουνε. Ήταν απίστευτη αυτή η ανάγκη τους 

και ήταν πολύ σημαντικό να είσαι εσύ εκεί πέρα μέσα κάθε μέρα και να έρχονται αυτοί 

οι άνθρωποι για να μάθουνε κάτι».  

 

5.5.5 Αντικείμενα πάνω στα οποία επικεντρώθηκε το μάθημα  

Τα αντικείμενα διδασκαλίας για τους μαθητές με αναπηρία δεν διαφοροποιήθηκαν 

από αυτά των άλλων μαθητών προσφύγων. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, δεν υπήρχε 

κάποια ειδική μέριμνα για τα παιδιά ΑΜΕΑ. Εκτός λοιπόν από την εκμάθηση της 

ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας που αναφέρθηκαν στην υποενότητα 4.4.4, το 

μάθημα επικεντρώθηκε σε θεματικές όπως: σωματική υγιεινή (δόντια, χέρια, κτλ.), 

σεβασμός της διαφορετικότητας, σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

επεξήγηση των δομών και της λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας αλλά και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σεβασμός στα δικαιώματα και στη θέση της γυναίκας στην 

κοινωνία, γενικοί κανόνες συμπεριφοράς και μαθηματικά. Σε γενικές γραμμές, 

στόχος των μαθημάτων ήταν να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την 

αυτοπεποίθηση των παιδιών για να ξεκινήσουν δυναμικά την καινούρια τους ζωή, 

καθώς και να τους δοθεί μια εικόνα σχετικά με τη λειτουργία των δυτικών κοινωνιών 

με στόχο να ενταχθούν καλύτερα σε αυτές. Επίσης, τα μαθήματα εστίασαν στην 

εκμάθηση γενικότερων κανόνων συμπεριφοράς οι οποίοι ισχύουν στην ελληνική 

κοινωνία. Πολύ σημαντικό ήταν, σύμφωνα με τους ερωτώμενους, να μάθουν τα 

παιδιά να φροντίζουν την υγιεινή του σώματος τους, να μάθουν να πειθαρχούν, 

καθώς και να σέβονται τα άτομα διαφορετικού φύλου και γι’ αυτό το λόγο μεγάλο 

μέρος των μαθημάτων επικυρώθηκε σ’ αυτά τα ζητήματα.  

Ένα κομμάτι που δεν διδάχτηκε καθόλου σε καμία δομή και ΔΥΕΠ ήταν αυτό της 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Σχεδόν ομόφωνα οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι 

ακόμα δεν είναι ώριμες οι συνθήκες για κάτι τέτοιο δεδομένου ότι ένα τέτοιο μάθημα 
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πιθανώς θα προσέβαλε και τον αραβικό πολιτισμό. Πρέπει να αναφερθεί ότι όλα τα 

μαθήματα  διεξήχθησαν με σεβασμό στον αραβικό πολιτισμό, δείχνοντας έτσι την 

προσπάθεια που έκαναν οι εκπαιδευτικοί να εντάξουν ομαλά τα παιδιά στην ελληνική 

πραγματικότητα, χωρίς να αφήσουν πίσω τα στοιχεία της κουλτούρας τους. Οι 

δηλώσεις της ερωτώμενης 9 είναι χαρακτηριστικές των όσων αναφερθήκαν 

παραπάνω: 

«Σχετικά με τα αντικείμενα, εστιάσαμε στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, δηλαδή να 

μην είναι ένα σχολείο, τυπικό σχολείο ας πούμε, ότι μαθαίνω εκεί πέρα τη γλώσσα, πάω 

για να κοινωνικοποιηθώ, πάω για να συμμετέχω σε μια συλλογική διαδικασία εεε... για 

να σεβαστώ τον άλλον, να σεβαστώ την διαφορετικότητα, σιγά, σιγά ας πούμε να μπω 

και στον δυτικό τρόπο σκέψης και τα λοιπά. Όπως και με την αλληλεπίδραση, δηλαδή  

σε όλους… σε όλες τις γιορτές, στα ραμαζάνια και σε όλα αυτά ας πούμε υπήρχε ο 

σεβασμός από την δική μας την πλευρά. Κάθε Παρασκευή είχαν αργία, γιατί ήθελαν 

αυτοί, είναι η δική τους αργία είναι την Παρασκευή και κάθε Παρασκευή είχαν αργία... 

Και δεν δουλεύουν ας πούμε οι δάσκαλοι και όλα αυτά, υπήρχε δηλαδή μια 

αλληλεπίδραση του δυτικού με τον αραβικό πολιτισμό εεε... γινότανε, ο τρόπος που 

εεε... εγώ ας πούμε συμμετείχα σε όλο αυτό το πράγμα ήτανε εεε... πάρα πολλά 

βιωματικά πράγματα, παιχνίδια βιωματικά εεε... μάθηση μέσα από βιωματικά 

παιχνίδια, όχι δηλαδή τόσο η μάθηση έτσι όπως την έχουμε μάθει σήμερα γράφουμε 

αυτή τη λέξη και αύριο μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα και... οι περισσότεροι το 

ακολουθούσαν αυτό, ήταν δηλαδή η μάθηση μέσα κυρίως από παιχνίδι και 

αλληλεπίδραση, όχι μια στείρα μάθηση ας πούμε  ξέρω ‘γω, εσύ κάθεσαι, εγώ μαθαίνω 

και όλα αυτά... εεε… διδασκαλία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ειδικά με τα 

μεγαλύτερα παιδιά…» 

Και σχετικά με το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είπε:  

«…το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ήταν κάτι πάρα πολύ εεε... πώς να το 

πω.... ήταν πάρα πολύ… ένα δύσκολο κομμάτι για να το προσεγγίσεις εεε... και έπρεπε 

να κατακτήσεις πρώτα την εμπιστοσύνη τους και μετά να προχωρήσεις σε αυτό, γιατί 

είναι πάρα πολλά θέματα ταμπού, γι’ αυτούς τους ανθρώπους και μόνο αφού, ας πούμε 

έφτανες σε σημείο που ίσως και οι ίδιοι θα είχανε κάποια ανάγκη, κάτι να συζητήσουνε 

εεε... το συζητούσαμε» (ερωτώμενη 9). 

Τέλος, η ερωτώμενη 15 σχετικά με τα αντικείμενα διδασκαλίας είπε:  
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«…πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν τι θα πει Ευρώπη, να καταλάβουν τι γίνεται στην 

Ελλάδα, ότι η Ελλάδα είναι Ευρώπη, γιατί λένε θα πάω στην Ευρώπη, θα πάω στην 

Ευρώπη, δεν ξέρουν που έχουν έρθει, τι κάνουμε στην Ελλάδα, τι θα πει ψηφίζουμε, τι 

θα πει ισότητα, τι θα πει ισονομία, τι θα πει δικάζομαι, τι είναι η αστυνομία, γιατί τα 

παιδιά δεν έχουν καν διαμορφώσει γνώση, έχουν την γνώμη που κουβαλάνε από την 

Συρία, από την Τουρκία πολλές φορές εεε…».   

 

5.5.6 Προτάσεις για βελτίωση και γενικά σχόλια  

Οι προτάσεις των συμμετεχόντων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

κινήθηκαν πάνω σε τρείς άξονες. Πρώτον, υπογραμμίστηκε εντόνως η ανάγκη 

δημιουργίας ενός σταθερού εκπαιδευτικού πλαισίου μέσα στο οποίο δεν θα αλλάζουν 

οι εκπαιδευτικοί στη μέση της χρονιάς και το πρόγραμμα διδασκαλίας θα είναι σαφώς 

καθορισμένο. Δεύτερον, υπάρχει μεγάλη ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών τόσο 

σε θέματα διδασκαλίας προσφύγων όσο και σε θέματα διαχείρισης μαθητών που 

παρουσιάζουν προβλήματα αναπηρίας. Στη δεύτερη περίπτωση ειδικώς, απαιτείται η 

κατάρτιση των εκπαιδευτών προκειμένου να διαγιγνώσκουν τους μαθητές ΑΜΕΑ 

καθώς και την σοβαρότητα της αναπηρίας. Η εκπαίδευση των καθηγητών μπορεί να 

γίνει με ειδικά σεμινάρια, ημερίδες, workshops, κτλ. Τρίτον, απαιτείται η πρόσληψη 

καθηγητών ειδικής αγωγής για τους μαθητές ΑΜΕΑ τόσο στις δομές φιλοξενίας όσο 

και στις ΔΥΕΠ.  

Κλείνοντας αυτή την παράγραφο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες εστίασαν 

στην ευεργετική επίδραση της εισαγωγής των καλλιτεχνικών στοιχείων στην 

εκπαίδευση (χορός, μουσική, ζωγραφική, κτλ.), καθώς και στην ανάγκη που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί για να είναι αποτελεσματικοί στην εργασία τους με τους πρόσφυγες να 

κατανοήσουν: α)  τον αραβικό πολιτισμό τους και τις ιδιαιτερότητες του και β) τη 

δύσκολη κατάσταση μέσα από τη οποία έχουν περάσει αυτά τα παιδιά για να βρεθούν 

στην Ελλάδα, η οποία έχει διαμορφώσει και την εύθραυστη ψυχολογία τους.  
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα- Συζήτηση  

6.1 Συμπεράσματα - Συζήτηση  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τα ζητήματα εκπαίδευσης των 

μαθητών ΑΜΕΑ στις Δομές φιλοξενίας προσφύγων σε μια συγκεκριμένη περιοχή της 

Ελλάδας και ειδικότερα στον νομό Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτό το σκοπό η 

μεταπτυχιακή διατριβή έχει τους παρακάτω στόχους:  

 Να διερευνήσει τις συνθήκες ζωής στις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο 

Νομό Θεσσαλονίκης.  

 Να διερευνήσει ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ζητήματα 

εκπαίδευσης στις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο Νομό Θεσσαλονίκης.  

 Να εξετάσει ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ζητήματα 

εκπαίδευσης στους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας στις 

Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο Νομό Θεσσαλονίκης.  

 Να παραθέσει προτάσεις για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

Πρώτα απ’ όλα, η έρευνα έδειξε ότι η ψυχολογία και η διάθεση των προσφύγων 

επηρεάζεται από  τις συνθήκες διαβίωσης και τις υποδομές των δομών φιλοξενίας. Σε 

αυτό το πλαίσιο, βασική μέριμνα των φορέων που ασχολούνται με το ζήτημα των 

προσφύγων είναι η παροχή δομών που θα επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση στους 

πρόσφυγες. Οι συνθήκες διαβίωσης στις δομές φιλοξενίας του Νομού Θεσσαλονίκης 

είναι σε γενικές γραμμές καλές. Ειδικότερα, έχουν μπάνια, ζεστό νερό, θέρμανση, 

κλιματισμός, κουζίνες κτλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνθήκες διαβίωσης στις δομές 

φιλοξενίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με την αρχική περίοδο λειτουργίας 

τους. Στην αρχή, οι δομές φιλοξενίας δεν είχαν πολλές παροχές, αλλά σταδιακά η 

κατάσταση βελτιώθηκε και αυτό αντικατοπτρίστηκε και στη διάθεση των 

προσφύγων. Οι περισσότερες δομές στον νομό φιλοξενούν από 200 έως 400 άτομα. Ο 

αριθμός δεν είναι σταθερός δεδομένου ότι πολύ από τους πρόσφυγες μετακινούνται 

(πηγαίνουν σε διαμερίσματα, φεύγουν από τη χώρα κτλ.).  

Στις περισσότερες δομές ή στις ΔΥΕΠ του νομού Θεσσαλονίκης ο αριθμός μαθητών 

που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία κυμαίνεται από 25 έως 50 άτομα. Σε 
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κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις όμως, έφτασαν τα 100 και τα 350 άτομα. Σε 

γενικές γραμμές, οι πρόσφυγες είχαν ιδιαίτερα θετικά συναισθήματα σχετικά με το να 

συμμετέχουν στο μάθημα. Η ένταξη τους σε ένα σταθερό πρόγραμμα τους προσέφερε 

ασφάλεια. Εκτός από αυτό, μέσα στο σχολείο τα παιδιά κοινωνικοποιούνταν και 

ξέχναγαν τα προβλήματα και τις δύσκολες συνθήκες με τις οποίες ήταν αντιμέτωπα. 

Το παράδειγμα αυτό λοιπόν δείχνει την ευεργετική επίδραση της εκπαίδευσης, η 

οποία φαίνεται να αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε περιόδους αστάθειας και 

κρίσης.  

Όμως, η συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα επηρεαζόταν αρνητικά από το αίσθημα 

που είχαν –κάποιοι από τους μαθητές- ότι η διαμονή τους στην Ελλάδα είναι 

προσωρινή. Η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων θέλει να μετακινηθεί προς τις 

χώρες της Βόρειας Ευρώπης και βλέπει την Ελλάδα ως πέρασμα. Συνεπώς, πολλές 

από τις οικογένειες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στο μάθημα 

γιατί θεωρούν ότι η γνώση των ελληνικών ή η γνωριμία με την ελληνική 

πραγματικότητα θα αποτελούν «άχρηστες» γνώσεις. Πολλοί από τους γονείς επίσης, 

δεν αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη και ότι η γνωριμία με την 

λειτουργία της κοινωνίας της χώρας μας θα βοηθήσει τα παιδιά σε όποια χώρα της 

ΕΕ και αν βρεθούν. Αυτό το πρόβλημα δείχνει και τον αποπροσανατολισμό που 

βιώνουν οι πρόσφυγες σχετικά με το πού έχουν βρεθεί, καθώς και το πόσο βίαια 

εκτοπίστηκαν από τις χώρες τους.  

Άλλα προβλήματα που εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στις δομές είναι η 

έλλειψη επαρκούς οργάνωσης και συντονισμού του πλαισίου διδασκαλίας που 

καθρεφτίζεται: α) στην μετακίνηση και αλλαγή των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια 

της χρονιάς και β) στην κακή συνεργασία μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται με 

την εκπαίδευση (ΜΚΟ, Υπουργείο παιδείας κτλ.). Η μετακίνηση και αλλαγή των 

καθηγητών κατά την διάρκεια της χρονιάς έχει ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στους 

μαθητές γιατί δεν μπορεί να αποκτήσει ρυθμό η διδασκαλία. Επιπρόσθετα, 

εμποδίζεται η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ παιδιών και δασκάλων με αποτέλεσμα οι 

πρόσφυγες να νοιώθουν εντονότερη ανασφάλεια στο σχολείο. Πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι η ψυχολογία τους μετά από τι έχουν περάσει είναι ιδιαίτερα εύθραυστη. 

Από την άλλη πλευρά, η κακή συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ και Υπουργείου 

συνεπάγεται τον μη σαφή καθορισμό ρόλων των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών, 

ΣΕΠ, φορέων, κτλ.) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στα θετικά όμως συγκαταλέγεται 
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η σχετική επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής για την διεξαγωγή των μαθημάτων που 

οφείλεται κυρίως στη συνεισφορά των ΜΚΟ. 

 

Αρκετά ήταν και τα ζητήματα που αφορούσαν την εκπαίδευση σε μαθητές ΑΜΕΑ 

στις δομές φιλοξενίας των προσφύγων. Πρώτον, οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν 

δυσκολίες στο να διαγνώσουν τους μαθητές που αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα 

αναπηρίας. Τις βαριές περιπτώσεις μπορούσαν να τις διακρίνουν, αλλά χρειάζονταν η 

παρουσία εξειδικευμένου επαγγελματία για να γίνει διάγνωση για πιο ειδικές μορφές 

αναπηρίας. Στις δομές φιλοξενίας προσφύγων του νομού Θεσσαλονίκης τα  

περιστατικά μαθητών ΑΜΕΑ αφορούσαν νοητική αναπηρία, σύνδρομο Άσπεργκερ, 

σύνδρομο Down, προβλήματα ακοής, δυσλεξία, προβλήματα όρασης, κινητικά 

προβλήματα και αναπτυξιακές διαταραχές. Δεν υπήρχε πρόβλεψη για να 

ακολουθήσουν αυτοί οι μαθητές εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δάσκαλο 

ειδικής αγωγής, οπότε συμμετείχαν στο μάθημα μαζί με τα άλλα παιδιά. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις αυτή η συμμετοχή διεξήχθη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, 

λόγω της επιμονής και της υπομονής των εκπαιδευτικών. Όμως, πιθανώς οι μαθητές 

που αντιμετώπιζαν σοβαρότερα προβλήματα αναπηρίας και οι οικογένειες τους να 

είχαν μεταφερθεί σε διαμερίσματα και να μην είχαν επαφή με το σχολείο. 

 

Τα μαθήματα εστίασαν σε αντικείμενα που αναφέρθηκαν στην ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία από τους Gahungu, Gahungu και Luseno (2011), Westhoff  et al. 

(2008), Riggs et al. (2012) και Kong et al. (2016) σχετικά με την εκπαίδευση 

προσφύγων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαναφερθέντες συγγραφείς ερεύνησαν το 

θέμα της εκπαίδευσης των προσφύγων σε δυο διαφορετικές χώρες, προσφέροντας 

έτσι μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και εύρος προτάσεων. Ειδικότερα, οι Gahungu, 

Gahungu και Luseno (2011) και οι  Westhoff  et al. (2008) ασχολήθηκαν με την 

εκπαίδευση προσφύγων στις ΗΠΑ, ενώ οι Riggs et al. (2012) και Kong et al. (2016) 

στην Αυστραλία. Τα αντικείμενα αυτά ήταν η εκμάθηση της γλώσσας στη χώρα 

υποδοχής –δηλαδή τα ελληνικά-, γνωριμία με τις δομές και την λειτουργιά του 

ελληνικού κράτους, αγγλικά, σωματική υγιεινή (δόντια, χέρια, κτλ.), σεβασμός της 

διαφορετικότητας, σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, επεξήγηση των δομών 

και της λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σεβασμός 
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στα δικαιώματα και στη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, γενικοί κανόνες 

συμπεριφοράς κτλ. Γενικότερος στόχος ήταν να βοηθηθούν οι μαθητές να ενταχθούν 

αρμονικά στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία. Ο σημαντικός ρόλος που μπορεί 

να παίξει το σχολείο στην προσπάθεια ένταξης υπογραμμίστηκε από τους Hos (2016), 

Riggs et al. (2012) και Schroeder (2012). Ειδικότερα, ο Hos (2016) ερευνώντας το 

παράδειγμα των Σύριων προσφύγων στη Τουρκία αναφέρει ότι το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα έλαβε υπόψη του τις πολιτισμικές διαφορές των μαθητών και έκανε την 

ένταξή τους στην κοινωνία πιο εύκολη. Στο ίδιο πνεύμα, ο Schroeder (2012) 

εξετάζοντας την περίπτωση της Γερμανίας, αναφέρει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα 

πρέπει να μεταδώσει στους πρόσφυγες  τους βασικούς κανόνες που διέπουν τον 

τρόπο λειτουργιάς της κοινωνίας της χώρας υποδοχής, έτσι ώστε να νοιώσουν πιο 

οικεία με το καινούριο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ζήσουν, κάτι το οποίο 

συνέβη στις υπό εξέταση δομές.  

Από την άλλη πλευρά, ένα αντικείμενο που δεν διδάχτηκε σε καμία δομή και ΔΥΕΠ 

ήταν αυτό της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Φαίνεται ότι το θέμα αυτό ήταν 

ιδιαίτερα ευαίσθητο, δεδομένου ότι ο αραβικός πολιτισμός πιθανώς να μην είναι τόσο 

ανοικτός στη συζήτηση αυτών των ζητημάτων. Αξίζει να σημειωθεί όμως, ότι όλα τα 

μαθήματα διεξήχθησαν με σεβασμό στον αραβικό πολιτισμό, δείχνοντας έτσι την 

προσπάθεια που έκαναν οι εκπαιδευτικοί να εντάξουν ομαλά τα παιδιά στην ελληνική 

πραγματικότητα, χωρίς να αφήσουν πίσω τα στοιχεία της κουλτούρας τους. 

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν από τους καθηγητές ή/και 

δασκάλους στις δομές φιλοξενίας περιείχαν υψηλό βαθμό καινοτομίας. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών 

βρέθηκαν στην ανάγκη να χρησιμοποιήσουν μεθόδους που ξέφευγαν από το πλαίσιο 

της τυπικής εκπαίδευσης, τοποθετούσαν την ένταξη καλλιτεχνικών στοιχείων στο 

επίκεντρο της διδασκαλίας και  έκαναν χρήση των νέων τεχνολογιών. Αυτές οι 

μέθοδοι ήταν: το θεατρικό παιχνίδι, ασκήσεις συμμετοχής και ενίσχυσης της 

ομαδικότητας, σωματικές ασκήσεις, ζωγραφική, χορός, τραγούδι, βιωματικές 

ασκήσεις, εφαρμογές με νέες τεχνολογίες (tablet, PC multimedia, κτλ.), 

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, ασκήσεις ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των 

μαθητών, ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις κτλ. Επίσης, βασικός στόχος των μαθημάτων 

–όπως έχει υπογραμμιστεί και από τον Schroeder (2012)– ήταν  η ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών, κάτι το οποίο είναι λογικό δεδομένου ότι μετά από τις 
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περιπέτειες που είχαν περάσει τα παιδιά είχαν ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη 

στην προσπάθεια ένταξης τους στην κοινωνία που τους υποδέχτηκε. Παράλληλα, η 

αποτελεσματικότητα της χρήσης νέων τεχνολογιών στο μάθημα έχει υποστηριχτεί και 

από τους Kong et al. (2016), οι οποίοι εξέτασαν την περίπτωση της ένταξης των 

προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας. Από τα παραπάνω 

συμπεραίνεται ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί συνολικά να 

αναβαθμιστεί από τη δημιουργία εκπαιδευτικών μονάδων για πρόσφυγες, όπως έγινε 

στις δομές φιλοξενίας του νομού Θεσσαλονίκης. Οι επιτυχημένες μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στις δύσκολες συνθήκες των δομών 

μπορούν να υιοθετηθούν και από το πρόγραμμα της τυπικής εκπαίδευσης. Ακόμα, 

μπορεί να ανοίξει γενικότερα ένας διάλογος σχετικά με τις εκπαιδευτικές μεθόδους 

που κρατάνε ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών για το μάθημα.  

 

6.2 Προτάσεις για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Οι προτάσεις για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε πρόσφυγες μαθητές 

ΑΜΕΑ κινήθηκαν σε πέντε άξονες. Πρώτον, πρέπει να δημιουργηθεί ένα σταθερό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο που δεν θα επιτρέπει την αλλαγή καθηγητών ή/και δασκάλων 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και στο οποίο το πρόγραμμα διδασκαλίας θα είναι 

σαφώς καθορισμένο. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, το σταθερό εκπαιδευτικό 

πλαίσιο λειτουργεί θετικά για τη ψυχολογία των μαθητών, οι οποίοι νοιώθουν μέσα 

σ’ αυτό μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεύτερον, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

παρακολουθήσουν σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με θέματα διδασκαλίας 

προσφύγων και θέματα διαχείρισης παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα 

αναπηρίας. Υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί φορείς (Ένωση Ελλήνων Φυσικών, 

Πανελλήνιο δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση, κτλ.) οι οποίοι οργανώνουν 

επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Επίσης, οι φορείς 

αυτοί έχουν αναπτύξει μια τεχνογνωσία σχετικά με την εκπαίδευση σε πρόσφυγες, οι 

οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από το Υπουργείο. Ακόμα, ο Οργανισμός των 

Ηνωμένων Εθνών δεδομένου ότι έχει ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα της εκπαίδευσης 

στους προσφυγές, μπορεί να προσφέρει επίσης πολύτιμη τεχνογνωσία στο 

συγκεκριμένο πεδίο. Το ίδιο ισχύει και για τα επιμορφωτικά σεμινάρια ειδικής 



 

 67 

αγωγής, τα οποία συμβάλουν στη καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν 

οι μαθητές ΑΜΕΑ.  

Παρόλο αυτά όμως, απαιτείται και η πρόσληψη καθηγητών ειδικής αγωγής για να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των μαθητών ΑΜΕΑ αρτιότερα. Η πρόσληψη αυτή 

συνεπάγεται την καλύτερη οργάνωση των εκπαιδευτικών διοικητικών φορέων και 

την ύπαρξη επιπλέον πόρων. Η οικονομική κρίση δυσχεραίνει τη πρόσληψη νέων 

εκπαιδευτικών, όμως, λαμβάνοντας υπόψη τα κονδύλια που έχουν διατεθεί- από όλες 

τις πηγές χρηματοδότησης – για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, η 

εφαρμογή αυτή της πρότασης μπορεί να είναι εφικτή.  

Μια ακόμα πρόταση περιλαμβάνει την ακόμα μεγαλύτερη χρησιμοποίηση 

καλλιτεχνικών στοιχείων στο μάθημα. Τα τέσσερα καλλιτεχνικά πεδία που φαίνεται 

να έχουν την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα είναι η μουσική, ο χορός, το θέατρο 

και η ζωγραφική. Τα είδη αυτά επιτυγχάνουν να εντάξουν τόσο πνευματικά στοιχεία 

όσο και τη σωματική δραστηριότητα στην εκπαίδευση (Μπρούκ, 2007). Πέμπτον, το 

σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να κατανοήσει βαθύτερα τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του αραβικού πολιτισμού καθώς και της 

ψυχοσύνθεσης των προσφύγων μαθητών. Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 

ειδικώς αν ληφθεί υπόψη ο βαθμός που επηρεάζει η κουλτούρα  των μαθητών αυτών 

τη συνολική συμπεριφορά τους –και τη συμπεριφορά τους στο μάθημα. Ο αραβικός 

πολιτισμός έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε πολλά ζητήματα, η οποία πρέπει να 

κατανοηθεί από τους εκπαιδευτικούς για να επικοινωνήσουν καλύτερα με τα παιδιά.  

 

Εν κατακλείδι, σε συμφωνία με τα ευρήματα που υπάρχουν στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, συμπεραίνεται ότι η εκπαίδευση σε μαθητές πρόσφυγες ΑΜΕΑ πρέπει 

να εστιάζει: στην ομαλή ένταξη των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα 

εξαλείφοντας τα φαινόμενα περιθωριοποίησης, στον σεβασμό της διαφορετικότητας 

και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών 

που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας. Όλα τα παραπάνω απαιτούν ειδικό 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό καθώς και επαρκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 

Συνδυάζοντας το θέμα της εκπαίδευσης των ΑΜΕΑ με το προσφυγικό πρόβλημα 

μπορεί να ειπωθεί ότι η ιδιαιτερότητα του προσφυγικού ζητήματος πιθανώς να 

καθιστά την εκπαίδευση των προσφύγων ΑΜΕΑ ακόμα πιο σημαντική υπόθεση.  
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6.3  Περιορισμοί της έρευνας  

Οι βασικοί περιορισμοί της διατριβής περιλαμβάνουν τα εξής: α) η ποιοτική έρευνα 

δεν επιτρέπει την μέτρηση του εξεταζόμενου προβλήματος, καθώς και της 

αξιοπιστίας της έρευνας, β) οι συμμετέχοντες πιθανώς να μην ήθελαν να αναφέρουν 

περιστατικά που αφορούν τα ζητήματα εκπαίδευσης ΑΜΕΑ στις Δομές Φιλοξενίας 

Προσφύγων που θα τους έφερναν σε δύσκολή θέση απέναντι στον οργανισμό για τον 

οποίο δουλεύουν και  γ) η εκπαίδευση των μαθητών προσφύγων με αναπηρία μπορεί 

να επηρεάζεται από παράγοντες που δεν αναφέρθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

 

6.4 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες  

 Σε σχέση και με τους περιορισμούς της διατριβής, οι προτάσεις για μελλοντικές 

έρευνες περιλαμβάνουν τα εξής:  

 Η συγγραφέας χρησιμοποίησε αποκλειστικά ποιοτική έρευνα. Μελλοντικές 

έρευνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και ποσοτικές μεθόδους για να 

εξετάσουν το θέμα σε μεγαλύτερο βάθος. Όπως αναφέρει και ο Wilson 

(2003), η ποιοτική έρευνα πολλές φορές αποτελεί μια καλή βάση για να 

διεξαχθεί μια ποσοτική στην συνέχεια.  

 Η παρούσα εργασία εστίασε μόνο στην περίπτωση των δομών φιλοξενίας 

προσφύγων στον νομό Θεσσαλονίκης. Άλλες έρευνες μπορούν να έχουν 

μεγαλύτερη χωρική έκταση επιτρέποντας τις συγκρίσεις. 

 Μελλοντικές έρευνες που θα ασχοληθούν με παρόμοια ζητήματα μπορούν να 

συμπεριλάβουν στο δείγμα τους και πρόσφυγες.  
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Παραρτήματα 

Α. Οδηγός συνέντευξης  

 

Οδηγός συνέντευξης 

Θεματικές ενότητες 

 

Α. Πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στην δομή φιλοξενίας που εργάζεστε; Πώς είναι οι 

συνθήκες ζωής; Ποια είναι η διάθεση των προσφύγων; (παρακαλώ αναπτύξτε) 

 

Β. Πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία; Είναι πρόθυμοι να 

συμμετέχουν; Πως είναι οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος; Πόσο ενεργά 

συμμετέχουν στο μάθημα οι πρόσφυγες; Τι ελλείψεις υπάρχουν; (παρακαλώ 

αναπτύξτε) 

 

Γ. Ποιο είναι το ποσοστό AMEA μαθητών στις δομές φιλοξενίας; Συμμετέχουν στο 

μάθημα; Παρατηρούνται φαινόμενα περιθωριοποίησης; Πως τους αντιμετωπίζουν οι 

άλλοι πρόσφυγες; (παρακαλώ αναπτύξτε) 

 

Δ. Που εστιάζετε κατά την διάρκεια του μαθήματος; Τι μεθόδους εφαρμόζετε; Τι 

προτάσεις έχετε για τη βελτίωση του μαθήματος; (παρακαλώ αναπτύξτε) 

 

Ε. Εστιάζετε σε ζητήματα όπως: εκμάθηση ελληνικών, σεβασμού της 

διαφορετικότητας, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, επεξήγησης των 

δομών και της λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας, ζητήματα υγιεινής, 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σεβασμού 

της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία;  (παρακαλώ αναπτύξτε) 

 

ΣΤ. Άλλα σχόλια (παρακαλώ αναπτύξτε).  
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Β. Συνεντεύξεις – Υλικό απομαγνητοφωνήσεων   

Συμμετέχοντας 1   

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στην δομή φιλοξενίας, 

που εργάζεστε, πώς είναι οι συνθήκες ζωής και ποια είναι η διάθεση των προσφύγων. 

Απ: Λοιπόν, εεε… στην αρχή όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα μας ήμασταν περίπου 

χίλιοι πεντακόσιοι εεε… στην αρχή οι συνθήκες ζωής ήταν πάρα πολύ δύσκολες 

εεε… έκανε πάρα πολύ κρύο, οι άνθρωποι έμεναν σε σκηνές εεε… υπήρχε πρόβλημα 

με την σίτιση, παρ’ όλα αυτά στην πορεία οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώθηκαν, 

καθώς τοποθετήθηκαν containers. Βέβαια δεν υπήρχε θέρμανση και ατομική 

τουαλέτα, αλλά σιγά σιγά έχουν βελτιωθεί οι υποδομές αυτές και πλέον έξω από κάθε 

container υπάρχει και μια προσωπική τουαλέτα. Φυσικά χημική, αλλά δεν παύει να 

είναι προσωπική, συγκριτικά με την αρχή που ήταν οι τουαλέτες κοινόχρηστες. 

 

2. Ερ: Οκ. Για την Σόφτεξ έτσι; 

Απ: Ναι, ναι, για την Σόφτεξ. Τώρα, η διάθεση. Εεε… η διάθεση των προσφύγων 

κινείται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν από το πολιτικό εεε… παρασκήνιο. 

Και από εεε… ουσιαστικά και από τι τους παρέχουν. Όχι αποκλειστικά εμείς, η 

κυβέρνηση, οποιοσδήποτε. Όταν καν… έκανε κρύο και υπήρχε πρόβλημα με την 

ηλεκτροδότηση, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, η διάθεση τους ήταν πάρα 

πολύ άσχημη και γι’ αυτό είχαμε πάρα πολλά κρούσματα βίας. Παρ’ όλα αυτά όμως, 

καθώς βελτιώνονται οι  υποδομές, βελτιώνεται και η δική τους κατάσταση, 

ετοιμάζονται πιο γρήγορα τα χαρτιά τους πλέον, πιο γρήγορα τα χαρτιά τους πλέον, 

κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη μετακινηθεί σε διαμερίσματα εεε… τα παιδιά έχουν 

ξεκινήσει και πάνε στο σχολείο, εδώ και λίγο καιρό, οπότε αρχίζουν και βελτιώνονται 

τα πράγματα. Είναι κάποιοι που αρχίζουν και εγκλιματίζονται σιγά σιγά, οπότε 

βελτιώνεται και η διάθεση τους.  

 

3. Ερ: Ωραία. Πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν είναι 

πρόθυμοι να συμμετέχουνε, πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος. Πόσο 

ενεργά συμμετέχουνε και τι ελλείψεις υπάρχουνε, αν υπάρχουν. 

Απ: Ωραία. Αρχικά, εεε… στην αρχή όταν ξεκινήσαμε το δικό μας πρόγραμμα δεν 

συμμετείχαν πάρα πολλοί, χρειάστηκε να κάνουμε μεγάλο αγώνα για να τους 

πείσουμε να έρθουν να στο μάθημα, να τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο είναι 

σημαντική η εκπαίδευση, κυρίως είχαμε και θέμα αγόρια- κορίτσια, ήθελαν να 

κάνουν ξεχωριστό μάθημα στην ηλικία της εφηβείας, οπότε δημιουργήσαμε 

ξεχωριστά τμήματα, ακόμα και εάν τα κορίτσια ήταν μόνο δυο, έπρεπε να υπάρχει 
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διαφορετικό τμήμα αγοριών και κοριτσιών και οι γονείς το ζήτησαν αυτό, οπότε, 

ξεκινάμε με το γεγονός ότι τα κορίτσια αποκλείονται πάρα πολύ συχνά από την 

εκπαίδευση, ειδικά στην ηλικία της εφηβείας εεε… παρ’ όλα αυτά αρχίζουν και 

εγκλιματίζονται και γενικά τα μικρότερα παιδιά αποφασίζουν οι γονείς τους να τα 

στείλουν στο σχολείο, γιατί στην αρχή είχαν την νοοτροπία ότι δεν θα μείνουμε εδώ, 

θα φύγουμε, οπότε δεν μας χρειάζεται το σχολείο, καθώς περνάει ο καιρός οι ανάγκες 

αυξάνονται και μένουν εδώ εεε… αρχίζουν και είναι περισσότερο θετικοί. Εεε… 

επομένως, με τον καιρό και… άρχισε και το δημόσιο σχολείο, είναι κάποια παιδιά 

που πηγαίνουν στην απογευματινή βάρδια και αν τα παιδιά… το επιθυμούν και ήδη 

έχουν φύγει και διαμένουν σε σπίτι μπορούν να συμμετέχουν και στο πρωινό τμήμα, 

μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, οπότε αρχίζει και βελτιώνεται η κατάσταση 

εκπαιδευτικά. Τώρα, εεε… στην αρχή δεν ήταν πρόθυμοι να συμμετέχουν, στην 

πορεία είναι… ήταν πρόθυμοι να συμμετέχουν, αλλά με τα παιδιά που πάνε στην 

πρωινή βάρδια αρχίζουν και εγκαταλείπουν το σχολείο σιγά σιγά, γιατί 

αντιμετωπίζουν υπέρογκες δυσκολίες, καθώς εεε… δεν έχουν κάποια βοήθεια, δεν 

βρίσκονται σε τμήμα ένταξης εεε… αναγκάζονται, εντός εισαγωγικών, αναγκάζονται  

να παρακολουθήσουν μαθήματα με τα παιδιά των Ελλήνων και έτσι όλα τα μαθήματα 

τους, Μαθηματικά, Φυσική, γίνονται στα ελληνικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν 

κατανοούν την γλώσσα,  επειδή δεν την γνωρίζουν ακόμα και φυσικά εφόσον δεν 

κατανοούν την γλώσσα, δεν μπορούν να διαβάσουν, να γράψουν και να 

παρακολουθήσουν ένα τμήμα φυσιολογικά, όπως θα γινότανε άμα ήταν στην γλώσσα 

τους ή στα αγγλικά έστω. Οπότε έχουμε το φαινόμενο, από τα παιδιά που 

παρακολουθούν σε πρωινή βάρδια να εγκαταλείπουν το σχολείο. Τα παιδιά που 

παρακολουθούν σε απογευματινή βάρδια, δηλαδή σε τμήμα ένταξης, αρχίζουν και 

βελτιώνονται, ήδη ξέρουν να διαβάζουν, εεε… και επομένως και εμείς 

συνεργαζόμαστε μαζί τους και προσπαθούμε να βοηθήσουμε το σχολείο και να… 

ασκήσεις και οτιδήποτε υπάρχει στο σχολείο να το επαναλάβουμε για να το 

κατανοήσουν περισσότερο, συνεργαζόμαστε και με τους καθηγητές  των σχολείων, 

τους έχουμε ήδη γνωρίσει είχαν έρθει στην Σόφτεξ και τα παιδιά που πήγαν στην 

Σόφτεξ τους είχαμε ήδη γνωρίσει, οπότε ελέγχουμε τις εργασίες τους και 

προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε πέρα από τα εξτρά που τους παρέχουμε 

ουσιαστικά. 

 

4. Ερ: Οπότε, στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο, στην απογευματινή ζώνη 

λειτουργείτε ενισχυτικά; 

Απ: Ναι. 

 

5. Ερ: Και των μαθημάτων ας πούμε… 

Απ: Βέβαια κάνουμε κάποια εξτρά, κάνουμε Αγγλικά, αλλά σίγουρα πρωταρχικός 

μας στόχος είναι να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά για να βοηθήσουμε τα παιδιά να 
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ενταχθούν στο σχολείο και να διευκολύνουν ουσιαστικά την ομαλή παρακολούθηση 

των μαθημάτων. 

 

6. Ερ: Ελλείψεις έχεις παρατηρήσει; Κατά τη γνώμη σου. 

Απ: Εεε… ελλείψεις μαθητών…; Από το σχολείο; 

 

7. Ερ: Ελλείψεις κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, είτε υλικο-τεχνικά.. 

Απ: Από ελλείψεις νομίζω έχουμε καλυφθεί. Γιατί, τα παιδιά έχουν πάρει τσάντες 

από διάφορες οργανώσεις εεε… και υλικά από διάφορες οργανώσεις, σχολικά 

δηλαδή… υλικά, οπότε ελλείψεις όσον αφορά την γραφική ύλη και τα σχολικά 

αντικείμενα έχουν καλυφθεί. Τουλάχιστον για την Σόφτεξ, σε άλλες περιοχές ή σε 

άλλα camps μπορεί να μην υπάρχει, αλλά τουλάχιστον στην Σόφτεξ επειδή ήτανε 

εεε… πάρα πολλές οι οργανώσεις που συμμετείχαν εεε… τα παιδιά έχουν πάρει 

σχολικά αντικείμενα και έχουν καλυφθεί. 

 

8. Ερ: Για τις μεθόδους διδασκαλίας είτε μέσα στο camp είτε έξω από το camp, το 

εκπαιδευτικό σύστημα; 

Απ: Εεε… ελλείψεις… λοιπόν αρχικά, τα παιδιά βρίσκονται ειδικά τον Σεπτέμβρη 

ήταν σε εντελώς αρχική μορφή, που σημαίνει ότι θέλησαν να κάνουν κάτι στο 

σχολείο, στο θρανίο τους, άρα ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν όχι τόσο στο να 

μάθουν το άλφα, το βήτα, ή το «a» ή το «b», γράμματα ή κάτι άλλο, αλλά να μάθουν 

κανόνες συμπεριφοράς, γιατί μπορεί να υπήρχε ένα παιδί που να ήτανε δώδεκα, 

δεκατριών χρονών και να μην είχε πάει ποτέ στην τάξη, να μην είχε πάει ποτέ 

σχολείο γενικότερα. Οπότε ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν να μάθουμε στα παιδιά 

κανόνες, πώς να συμπεριφέρονται στην τάξη εεε… και μετέπειτα να μάθουμε την 

γλώσσα. Γιατί όταν ένα παιδί δεν γνωρίζει ότι πρέπει να σηκώσει το χέρι του ή τρώει 

μέσα στο μάθημα, ή δεν γνωρίζει ότι πρέπει να βγει από την πόρτα και βγαίνει από το 

παράθυρο, σημαίνει ότι πρωταρχικός μας στόχος είναι η… εκπαίδευση και η 

διαπαιδαγώγηση και όχι τόσο η μάθηση.  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Αν έχεις… αν υπάρχει, ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ μαθητών στη δομή 

φιλοξενίας, αν συμμετέχουν στο μάθημα, αν παρατηρούνται φαινόμενα 

περιθωριοποίησης και πως τους αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι πρόσφυγες. 
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Απ: Λοιπόν, υπήρχαν παιδιά, τα οποία είχαν και διανοητικά προβλήματα, είχαμε και 

ένα μαθητή, ο οποίος εεε… ήτανε κωφάλαλος εεε… Τώρα, εεε… προσπαθα… 

προσπαθήσαμε να τους εντάξουμε στο μάθημα, αλλά ήταν  πάρα πολύ δύσκολο και 

για εμάς, γιατί είχαμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών και άλλες δυσκολίες να 

αντιμετωπίσουμε, πέρα δηλαδή από τις τυπικές, που θα παρατηρηθούν σε ένα 

σχολείο, όπως κανόνες συμπεριφοράς που είπαμε προηγουμένως εεε… επομένως δεν 

ήταν τόσο εύκολο, δεν υπήρχε ιδιαίτερη ψυχολογική υποστήριξη ή το σχολείο 

ουσιαστικά δεν βοήθησε αυτό, γιατί αυτό το παιδί ποτέ δεν παρακολούθησε στο 

σχολείο, το δημόσιο… 

 

2. Ερ: Το 2-6, δεν το παρακολούθησε ποτέ. 

Απ: Όχι. Εεε… επομένως, κατά κύριο λόγο, πολλά από αυτά τα παιδιά 

αποκλείστηκαν, όχι από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, αλλά κυρίως επειδή οι 

ίδιοι έβλεπαν ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα. Τα μικρότερα 

βέβαια, με τα μικρότερα παιδιά που είχαν κάποιο διανοητικό πρόβλημα ήταν πιο 

εύκολο, γιατί μπορούσαμε να τους εντάξουμε σε ένα τμήμα εεε… με τα μικρότερα 

παιδιά, οπότε δεν θα είχαμε πάρα πολλές εκπαιδευτικές απαιτήσεις και φυσικά 

προσπαθήσαμε να έχουμε και εμείς διαφορετική μεταχείριση, δηλαδή να προσέχουμε 

πιο πολύ το παιδί, να κάθεται μπροστά, να το βοηθάμε να γράφει. Κάποιες φορές μου 

έχει τύχει περίπτωση που είχα μια μαθήτρια, η οποία είχε κάποιο διανοητικό έχει 

κάποιο πρόβλημα  και είχε έρθει και η μαμά της και ερχότανε και η μαμά της και 

παρακολουθούσε το μάθημα… ναι, και την βοηθούσε να γράφει, να προσέχει, να μην 

φεύγει από το μάθημα εεε… οπότε… σχετίζεται με την οικογένεια, σχετίζεται με το 

ενδιαφέρον του γονιού και τις συνθήκες που θα πετύχει το παιδί, γιατί αν υπάρχουν 

εικοσι-πέντε μαθητές μέσα σε μια πολύ μικρή αίθουσα είναι πάρα πολύ… και 

υπάρχει ένας καθηγητής, χωρίς βοήθεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να 

εστιάσει σε αυτό το παιδί.  

 

3. Ερ: Ναι. Μιλάς για το μάθημα μέσα στη δομή, που γινότανε; 

Απ: Ναι.  Μέσα στη δομή. 

 

4. Ερ: Αυτά τα παιδιά ας πούμε, πέρα από το κωφάλαλο, αν δεν κάνω λάθος, τα 

υπόλοιπα ας πούμε, καταφέρανε, πήγανε έστω στην απογευματινή ζώνη; Ξέρεις, αν 

έγινε μια τέτοια παρέμβαση;  

Απ: Κάποιοι αποχώρησαν, αλλά εεε… κάποια κατάφεραν να πάνε. Οι περισσότερες 

διαφοροποιήσεις και ουσιαστικά φαινόμενα περιθωριοποίησης υπήρξαν μεταξύ των 

παιδιών, που ήταν από διαφορετικές χώρες. Εκεί… εκεί είχαμε το μεγαλύτερο 

πρόβλημα και εξαρχής υπήρχε περιθωριοποίηση δεν μιλάμε στον τάδε, ή δεν 
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συμμετέχουμε με τον τάδε μαθητή, γιατί είναι από το Ιράκ και εμείς είμαστε Σύριοι. 

Οπότε το μεγαλύτερο μας πρόβλημα δεν ήταν τόσο το διανοητικό, όσο το θέμα 

καταγωγής. Εκεί ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα που προσπαθήσαμε με ασκήσεις 

εεε… ουσιαστικά συμμετοχής, δηλαδή participation activities να τους εντάξουμε και 

να τους δείξουμε ότι είμαστε όλοι ένα, συνεργαζόμαστε και εγώ είμαι από Ελλάδα 

και όμως κάνω μάθημα σε εσάς και θέλω να σας βοηθήσω, δεν πρέπει, δηλαδή να 

τους δείξουμε ότι δεν πρέπει να μεροληπτούμε εναντίον ενός μαθητή, επειδή απλά 

βρίσκεται από άλλη χώρα και να τον κατακρίνουμε γι’ αυτό. Τα περισσότερα 

επομένως, φαινόμενα περιθωριοποίησης ήταν λόγω εθνικότητας.  

 

5. Ερ: Και όχι λόγω κάποιας αναπηρίας ή δυσκολίας, ας πούμε του παιδιού. 

Απ: Ναι, για παράδειγμα το κωφάλαλο παιδί που σας είπα, ήταν πάρα πολύ 

κοινωνικό. Και… 

 

6. Ερ: Και ενταγμένο καλά μέσα στο… στην κοινότητα… 

Απ: Εεε… οπότε είναι πάρα πολλοί παράγοντες, που επηρεάζουν ένα παιδί, το οποίο 

είναι ΑΜΕΑ. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε πάρα πολλές δομές, 

δηλαδή, δεν είχαμε παιδί που είχε πρόβλημα κινητικότητας, παρ’ όλα αυτά αν θα 

είχαμε, θα  υπήρχε πάρα πολύ… μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν θα μπορούσε να 

κοιμηθεί στο camp, καθώς είναι κάτω χαλικοστρωμένο.  

 

7. Ερ: Έτσι. Παρ’ όλα αυτά όσο μεγαλύτερο αν είναι,  αν κατάλαβα καλά, δηλαδή τα 

παιδιά που αντιμετώπιζαν κάποιο διανοητικό πρόβλημα μικρότερης ηλικίας 

μπορούσαν να ενταχθούν πιο καλά μέσα στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, που εσείς 

κάνατε σαν ΜΚΟ από τα μεγαλύτερα παιδιά, ας πούμε. 

Απ: Ναι, ναι, ναι. 

 

8.Ερ: Μάλλον χρειαζόταν πιο εξατομικευμένη παρέμβαση. 

Απ: Ακριβώς. 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Κατάλαβα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, που εστιάζετε, τι μεθόδους 

εφαρμόζετε και τι προτάσεις έχετε για την βελτίωση του μαθήματος; 
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Απ: Λοιπόν, ναι. Αρχικά εστιάζαμε στην συμπεριφορά. Συμπεριφορά, συμμετοχή, 

γιατί και εμείς αυτό που εντοπίσαμε ήταν πρωτόγνωρο. Έχουμε συνηθίσει να 

μπαίνουμε σε μια τάξη, να λέμε ησυχία και να υπάρχει ησυχία. Εεε… τώρα, είχαμε 

και το πρόβλημα γλώσσας, δηλαδή υπήρχε γλωσσική επικοινωνία, θέλαμε να 

εξηγήσουμε κάτι πάρα πολύ απλό και είχαμε το εμπόδιο της γλώσσας, καθώς δεν 

μπορούσαμε, γιατί ειδικά τα μικρά παιδιά δεν γνώριζαν ούτε Αγγλικά ούτε Ελληνικά, 

βέβαια… 

 

2. Ερ: Διερμηνείς; 

Απ: Και δεν είχαμε και μεταφραστή σε πολλές περιπτώσεις. Βέβαια, καθώς περνάει ο 

καιρός, τα παιδιά έχουν μάθει και Ελληνικά  και Αγγλικά και έχει βελτιωθεί πάρα 

πολύ η κατάσταση, πλέον τους μιλάμε κατά κύριο λόγο στα Ελληνικά στο μάθημα. 

Οπότε, είναι κάτι πολύ μικρό, το οποίο δεν καταλαβαίνουν, αλλά τα βασικά 

τελείωσες, ξεκίνησες, όχι αυτό δεν είναι σωστό, τα κατανοούν πλήρως και μπορούμε 

να συνεννοηθούμε σε καθημερινή βάση. Άρα, αυτό που εστιάζουμε περισσότερο, 

πέρα από την συμπεριφορά και τους κανόνες εεε… την παιδεία των παιδιών και όχι 

τόσο την εκπαίδευση, γιατί σε πολλές περιπτώσεις βρήκαμε τους γονείς αδιάφορους 

σε αυτό, οπότε έπρεπε να το κάνουμε εμείς για να μπορεί το παιδί να ενταχθεί εεε… 

και είχαμε και προβλήματα ασφάλειας. Οπότε, έπρεπε κάποιος να τους διδάξει 

εφόσον οι γονείς πολλές φορές παραμελούσαν τα παιδιά, έπρεπε να τους διδάξουμε 

ότι πρέπει να προσέχουμε τους ξένους, πρέπει να προσέχουμε τον δρόμο, άρα κατά 

κύριο λόγο η διδασκαλία εστιάστηκε στην… στα γενικότερα πλαίσια εεε… 

εκπαίδευσης και όχι τόσο στο αλφάβητο και σε αυτά. Φυσικά σε μετέπειτα στάδιο 

εεε… εστιάσαμε στο… στο να μάθουν τα παιδιά να γράφουν και να διαβάζουν. Γιατί 

αν τα παιδιά δεν ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν δεν μπορεί να πάνε ούτε στο 

σχολείο ούτε μπορεί να προχωρήσουν. Θεωρώ ότι κομβικό σημείο ήταν η ανάγνωση 

και η γραφή. Γιατί και εκεί αντιμετωπίσαμε υπέρογκα προβλήματα, καθώς τα παιδιά 

γράφουν από τα  δεξιά προς τα αριστερά, ανάποδα, δηλαδή ανοίγουν το τετράδιο από 

την ανάποδη πλευρά από ότι εμείς και το βιβλίο, οπότε είχαμε… αυτό ήταν μεγάλο 

εμπόδιο κυρίως για τα παιδιά που ήταν έξι με εννιά, τα οποία κατά κύριο λόγο δεν 

είχαν πάει ποτέ ξανά στο σχολείο. Άρα, γραφή, ανάγνωση εεε… και παιδεία. Παιδεία 

ήταν το σημαντικότερο, γιατί πρέπει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν κάποια στιγμή 

πλήρως με τα παιδιά των Ελλήνων να πάνε σε σχολείο, άρα πρέπει να  μάθουν 

υπακούουν σε κανόνες, γιατί αν δεν υπακούουν σε κανόνες θα περιθωριοποιηθούν. 

 

3. Ερ: Στο σύνολο τους αυτά τα παιδιά είχαν πάει, στο σύνολο, στη χώρα καταγωγής 

τους, σχολείο; Ή όχι; Συνολικά, ας πούμε. 

Απ: Τα περισσότερα όχι, τα μεγαλύτερα παιδιά είχαν πάει για λίγα χρόνια και τα 

κορίτσια κατά κύριο λόγο όχι.  
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4. Ερ: Και τα μεγαλύτερης ηλικίας; 

Απ: Ναι, ναι, ναι. είχαμε κορίτσια δεκαπέντε χρονών και δεν ήξεραν να γράφουν. Και 

κυρίως το απέκλειαν οι γονείς τους. Ναι, κάναμε μεγάλο… 

 

5. Ερ: Απ’ όλες τις χώρες καταγωγής; Δηλαδή, και από Συρία; Πέρα από το Ιράκ... 

Απ: Κυρίως από Συρία. Εεε… κάναμε μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να πείσουμε 

τους γονείς, έστω να παρακολουθήσουν το σχολείο, γι’ αυτό και κάναμε διαφορετικό 

τμήμα. Το σχολείο, το οποίο βρισκόταν στο χώρο τους, δίπλα από το σπίτι τους, 

μπορούσαν ανά πάσα και στιγμή να έρθουν και να ελέγξουν το παιδί τους ότι είναι 

εντάξει. Σε πολλές περιπτώσεις πηγαίναμε και τα παίρναμε και από την σκηνή τους 

και τα επιστρέφαμε  εεε… για να τους παρέχουμε την μέγιστη ασφάλεια που 

μπορούσαμε να τους παρέχουμε και να καταφέρουμε να έρθουν τα παιδιά στο 

σχολείο. Τώρα, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, γενικά προσπαθούσαμε να κάνουμε 

πάρα πολλές ομαδικές εργασίες και ομαδικά project, γιατί και τους άρεσε και να 

ενισχύσουμε την συμμετοχή και την ομαδικότητα. Εεε… δεν χρησιμοποιήσαμε την 

διδασκαλία, όπου… η κλασσική διδασκαλία του σχολείου, όπου ο δάσκαλος έχει τον 

κεντρικό ρόλο και μονοπωλεί. Πρώτα από όλα, γιατί δεν ήταν τέτοιου τύπου η 

διδασκαλία μας και γιατί έχουμε πλέον εξελιχθεί και πρέπει να εστιάσουμε στις 

ανάγκες των παιδιών και όχι στην… στο μονόλογο των δασκάλων. Άρα, γενικά… και 

να το κάναμε δεν θα είχε αποτέλεσμα, γιατί υπήρχε και το εμπόδιο της γλώσσας έτσι 

και αλλιώς και… όταν υπάρχει και το εμπόδιο της γλώσσας πρέπει να κάνουμε 

πράγματα που θα τραβήξουμε την προσοχή των παιδιών και θα εστιάσουν σε αυτό 

που κάνουμε και δεν θα βαρεθούν, γιατί παρά πολύ απλά μπορούν να ανοίξουν την 

πόρτα και να φύγουν, καθώς δεν κατανοούν ότι είμαστε σχολείο. Πρέπει να κάνουμε 

μάθημα, τελειώνουμε συγκεκριμένη ώρα. Ερχόταν ένας γονιός, είναι η ώρα να φάμε, 

έπαιρνε το ένα παιδί από το σχολείο, έφευγαν να φάνε. Είχαμε πάρα πολλές τέτοιες 

περιπτώσεις, οπότε το σημαντικότερο ήταν η παιδεία. Με «π» κεφαλαίο, πραγματικά. 

Εκεί ήτανε το κυριότερο σημείο και οι καθηγητές που τους παρέλαβαν στο ίδιο 

σχολείο είχαν τρομάξει και λέμε σκεφτείτε ότι τους εκπαιδεύουμε έξι μήνες και αυτοί 

είναι όπως ήτανε πριν, αν έχετε τρομάξει εσείς τώρα, οπότε… ήταν μεγάλο εμπόδιο 

και πρόβλημα αυτό και το γεγονός ότι οι γονείς πάρα πολύ, πάρα πολλές φορές δεν 

ήταν συνεννοήσιμοι, δηλαδή ήταν ή αδιάφοροι ή λέγαμε ότι υπάρχει αυτό και αυτό 

το πρόβλημα με το παιδί, εντάξει, καλά και αυτό.  

 

6. Ερ: Τώρα μετά από τόσο καιρό, ας πούμε, έξι μήνες; Έξι και τρεις; Πόσοι είναι  

πλέον; 

Απ: Οκτώ πλέον. 
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7. Ερ: Οκτώ πλέον. Έχουνε… εξαλειφθεί τέτοια φαινόμενα, δηλαδή να έρχεται η 

μάνα να παίρνει το παιδί κατά τη διάρκεια του μαθήματος… 

Απ: Κατά κύριο λόγο ναι. Ειδικά τώρα με το δημόσιο σχολείο έχουνε μπει σε μια 

λογική, όπου πάμε το πρωί στο σχολείο που βρίσκεται μέσα στο camp, μας βοηθάνε, 

μαθαίνουμε και άλλα πράγματα και μετά ετοιμαζόμαστε όλοι μαζί, τρώμε και πάμε… 

και περιμένουμε το λεωφορείο που θα έρθει να μας πάρει για το δημόσιο σχολείο. 

Και ό,τι εμπόδια υπήρχαν στην αρχή, με γονείς που φοβόντουσαν να στείλουν τα 

παιδιά και αυτά, βοηθήσαμε και εμείς, να τους πείσουμε να εντάξουμε τα παιδιά και 

πλέον η κατάσταση είναι αρκετά καλή. 

 

8. Ερ: Ωραία.  Έχεις κάποια πρόταση για την βελτίωση; Φαντάζομαι αυτό, για την 

παιδεία.  

Απ: Κατά κύριο λόγω η παιδεία, θεωρώ ότι είναι το κλειδί σε αυτή την περίπτωση, 

γιατί τα παιδιά θα περιθωριοποιηθούν πάρα πολύ εύκολα. Εφόσον, θα φανεί αστείο 

σε ένα παιδί να σηκωθεί, ενώ βρίσκεται στην τάξη, να σηκωθεί και απλά να φύγει 

χωρίς να πει τίποτα. Και έτσι πάρα… και επειδή τα παιδιά έχουν μια πάρα πολύ 

σκληρή λογική, πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα θα περιθωριοποιήσουν ένα παιδί και 

επίσης στις ομαδικές εργασίες να καταλάβουμε ότι είναι ομαδικότητα, ότι είμαστε 

όλοι μαζί, ότι ναι, είμαστε διαφορετικοί αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε ίσοι. Εεε… 

εκπαιδευτικά τα παιδιά, τα οποία ασχολούνται μαθαίνουν γρήγορα, βέβαια δεν 

δέχονται το homework. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, δεν θέλουν εργασίες στο σπίτι, 

γιατί έχουν συνηθίσει είτε στο σπίτι να βοηθάνε τους γονείς τους είτε απλά τους 

φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο να είναι στο σχολείο έξι ώρες, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί 

δεν είχαν συνηθίσει να πάνε στο σχολείο, οπότε ότι μπορούμε να τους μάθουμε στην 

ώρα του μαθήματος, με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό μέσο, με παιχνίδια, με project 

ακόμα με βίντεο, δηλαδή ας χρησιμοποιήσουμε τα διαδραστικά μέσα που πλέον είναι 

πάρα πολύ βοηθητικά και βοηθάνε και τα παιδιά να μάθουν γρήγορα και να 

προσελκύσουμε την προσοχή τους εεε… και παιδεία.  

 

9. Ερ: Ωραία, ευχαριστώ. Εστιάζετε σε ζητήματα όπως είναι η εκμάθηση ελληνικών, 

ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, 

επεξήγηση των δομών  και της λειτουργίας της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτείας 

και κοινωνίας, ζητήματα υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια και την 

κοινωνία. 

Απ: Λοιπόν, έχουμε εστιάσει σχεδόν σε όλα αυτά. Εεε… κάθε βδομάδα 

διοργανώναμε και διαφορετική θεματική ενότητα, όπου κάναμε, είτε θα 

παρουσιάζαμε κάτι μαζί με τους μαθητές, είτε κάποιο θεατρικό, είτε θα διαβάζαμε 
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ένα παραμύθι, ανάλογα την ηλικία βέβαια. Θα κάναμε ένα project με τους 

μεγαλύτερους, θα βλέπαμε ένα βίντεο που θα είχε κάποιο διδακτικό μέσο. Είτε για 

παράδειγμα, όταν ήταν η γιορτή της γυναίκας, εστιάσαμε στα κατορθώματα που μια 

γυναίκα μπορεί να πετύχει και ότι μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που έχει 

συνηθίσει. Γιατί με το θέμα της γυναίκας, επειδή στην δική τους κοινωνία έχει 

διαφορετική θέση και διαφορετική αντίληψη η γυναίκα στην κοινωνία, ήταν αρκετά 

δύσκολο να τους εντάξουμε και να τους δείξουμε, ότι ναι, υπάρχει και αυτή η λογική. 

Η γυναίκα δουλεύει και ότι ο άντρας θα βρίσκεται στο σπίτι με το μωρό ή… ναι, ο 

άντρας θα σκουπίσει, κάτι που όταν έβλεπαν έναν καθηγητή να σκουπίζει, «όχι, θα το 

κάνω εγώ, μην σκουπίζεις», δηλαδή… ναι, υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα. Και 

πλέον αρχίζουν σιγά σιγά και το κατανοούν, όσον αφορά τη θέση της γυναίκας. 

Τώρα, εεε… για την κοινωνία, σιγά σιγά εγκλιματίζονται, βέβαια έχουν πάρα πολύ 

δρόμο μπροστά τους, γιατί οι γονείς τους εμμένουν στα πρότυπα της δικής τους 

κοινωνίας και πολλές φορές, αυτό σχετίζεται με την εκπαίδευση του γονιού. Αν ο 

γονιός είναι ανοιχτός, είναι πάρα πολύ εύκολο να βοηθήσει και το παιδί να ενταχθεί, 

αν ο γονιός πολλές φορές δεν έχει μόρφωση εμποδίζει και το παιδί στο να δει την 

μόρφωση και έτσι μένει κολλημένος στα στερεότυπα που υπάρχουν στην δική του 

κοινωνία και δεν εξελίχθ… ξεχωρίζει στο σύνολο, κάτι που σημαίνει ότι θα 

δημιουργηθεί πρόβλημα στο σχολείο και στην μετέπειτα πορεία του. Παρ’ όλα αυτά, 

όσον αφορά την υγιεινή, είχαμε κάνει πάρα μα πάρα πολλά μαθήματα, πλένουμε τα 

χέρια, πλένουμε τα δόντια, πλένουμε τα πάντα, γιατί λόγω και των καιρικών 

συνθηκών και της κατάστασης του camp, τα παιδάκια ήταν κατά κύριο λόγο 

βρώμικα, οπότε έπρεπε με κάποιο τρόπο να εντάξουμε την καθαριότητα και την 

υγιεινή. Εεε… οπότε με διάφορα μέσα το παρουσιάσαμε. Τώρα, όσον αφορά την 

σεξουαλικότητα προσπαθήσαμε, γιατί είναι πολύ λεπτό θέμα όσον αφορά τον 

πολιτισμό τους και ειδικά για τα κορίτσια, οπότε δεν εστιάσαμε τόσο εκεί, αλλά στο 

γεγονός ότι… τη θέση της κοπέλας και του αγοριού και προσπαθήσαμε όσο ήταν 

επιτρεπτό να τους δείξουμε ότι είμαστε ίσοι και ότι δεν είναι κακό να 

συνεργαζόμαστε με αγόρια στο σχολείο μας, γιατί και στο δημόσιο σχολείο, αν θα 

πάνε, γιατί έχουνε μια αμφιβολία για τα κορίτσια αυτής της ηλικίας, θα πρέπει να 

μάθουν ότι θα υπάρχουν και αγόρια. Ας πούμε, είχαμε μια περίπτωση μιας μαθήτριας 

που ήταν πάρα πολύ έξυπνη, ήθελε πάρα πολύ να μάθει, η οποία έφυγε πριν ένα μήνα 

στην Γερμανία και ο αδερφός της, της είπε, θα σε αφήσω να πας στο σχολείο, αλλά 

άμα σε δω να μιλάς με κάποιο αγόρι θα κλειστείς μέσα στο σπίτι και δεν θα 

ξαναβγείς και δεν θα πας ποτέ ξανά στο σχολείο. Κάτι που σημαίνει ότι τα κορίτσια 

αντιμετωπίζουν πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα και εμπόδια στην μόρφωση τους 

και σίγουρα δεν ήταν τόσο εύκολο να μιλήσουμε για την σεξουαλικότητα, εφόσον 

υπάρχουν τόσο σοβαρά εμπόδια. Τουλάχιστον, προσπαθήσαμε να τους δείξουμε ότι η 

εκπαίδευση είναι ένα μέσο να ξεφύγουν από κάποια σημεία στα οποία νιώθουν 

εγκλωβισμένες και ότι και οι ίδιες μπορούν να πετύχουν πράγματα στην ζωή τους και 

όχι απλά να βρίσκονται μέσα στο σπίτι και να κάνουν δουλειές του σπιτιού και το 

νοικοκυριό. Ήδη κάποια κορίτσια έχουν όνειρα, θέλουν να γίνουν, αυτή τη στιγμή 

μαθήτρια θέλει να γίνει αρχιτέκτονας, αλλά έχει το πρόβλημα και το εμπόδιο, όχι του 

μπαμπά, είναι αξιοπερίεργο, γιατί ο μπαμπάς της επιτρέπει να πάει, του αδερφού, που 
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καθορίζει την κατάσταση, οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να προσπαθήσει να 

επιβιώσει στην εκπαίδευση με αυτούς τους περιορισμούς. 

 

10. Ερ: Ωραία. Κατάλαβα. Εεε… ενδεχομένως, ας πούμε, ζητήματα σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης μπορούν να αναφερθούν και μέσα από… την περίοδο; 

Απ: Όσον αφορά την περίοδο στα κορίτσια δεν το εντάξαμε… 

 

11. Ερ: Ή την προφύλαξη; Αλλά και πάλι είναι ευαίσθητο θέμα… 

Απ: Η προφύλαξη είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και ήμασταν και ένα δύσκολο 

camp… 

 

12. Ερ: Η εγκυμοσύνη για παράδειγμα… 

Απ: Είχαμε πάρα πολλές εεε… μαμάδες, που ήταν είκοσι δύο χρονών και είχανε εφτά 

χρονών παιδί. Που σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ λεπτό 

ζήτημα να μιλήσουμε για την εγκυμοσύνη και την προφύλαξη εεε… σε αυτό το 

συγκεκριμένο σημείο και σε αυτό το συγκεκριμένο camp. Γιατί, πολλές γυναίκες 

παντρευόντουσαν στα δεκατρία, δεκατέσσερα και ήδη είχαν αρκετά παιδιά. Παρ’ όλα 

αυτά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει σε μετέπειτα στάδιο εεε… γιατί δεν πρέπει να 

θίγουμε και τον πολιτισμό τους και τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν, γιατί είναι 

γυναίκες και είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ εύκολο μάλλον μέσα από μια 

τέτοια κατάσταση να τους απαγορευτεί η εκπαίδευση. Γιατί να το θεωρήσουν οι 

γονείς τους ή και οι άντρες τους εεε… απρεπές, να θεωρήσουν την διδασκαλία αυτή 

απρεπή, ουσιαστικά και να τις αποκλείσουν. Οπότε από το να αποκλειστούνε, αν και 

ήδη πολλές γυναίκες ήρθαν και ζήτησαν εεε… προφυλακτικά, αν και τα 

προφυλακτικά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να το ελέγξουν οι ίδιες, ζήτησαν… 

 

13. Ερ: Σπιράλ; 

Απ: Ναι, σπιράλ. Επίσης…  το οποίο, εμείς σαν οργάνωση δεν μπορούσαμε να το 

παρέχουμε εεε… παρ’ όλα αυτά σημαίνει ότι ήδη γνωρίζουν κάποια πράγματα, απλά 

δυστυχώς πάρα πολλά δεν είναι στο δικό τους χέρι. Ή αντισυλληπτικά εεε… πιστεύω 

όμως ότι στα επόμενα χρόνια, αν μείνουν εδώ, ήδη είναι ενήμερες και δεν νομίζω ότι 

όλες αυτές οι γυναίκες θέλουν να γίνουν μητέρες από την ηλικία των δεκαπέντε, απλά 

πολλές φορές αναγκάζονται και πάρα πολλές… είχαμε και γάμο στο camp, πάρα 

πολλές γυναίκες παντρεύτηκαν για προστασία. Και με τη σύμφωνη συγκατάθεση των 

γονιών τους. Παντρεύτηκε μια κοπέλα, η οποία ήταν δεκαέξι χρονών για προστασία. 

Γιατί η ίδια ήταν από Αλγερία, παντρεύτηκε ένα Σύριο, για να μπορέσει έτσι να 
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προστατευθεί στο camp από βιασμό, από οποιαδήποτε άλλο μέσο. Παρ’ όλα αυτά 

πιστεύω ότι σε μετέπειτα στάδιο μπορεί να γίνει και οι ίδιες γνωρίζουν κάποια 

πράγματα, απλά αποσκοπούν γιατί δεν μπορούν να το παρουσιάσουν και στην 

παρούσα φάση πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. 

 

Ερ: Τέλος, έχεις κάποιο άλλο σχόλιο, κάτι που θα ήθελες να κάνεις σε σχέση με την 

εκπαίδευση των προσφύγων ή των ΑΜΕΑ μαθητών; Πιστεύεις ότι δεν έχει 

αναπτυχθεί… παραπάνω; 

Απ: Γενικά χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ υπομονή από τον καθηγητή, 

γιατί τα παιδιά, πολλές φορές δεν μπορείς να συνεννοηθείς και όχι μόνο με την 

γλώσσα, αλλά και ο πολιτισμός τους πολλές φορές θέτει εμπόδια και επίσης δεν 

ξέρω, αν είναι στον πολιτισμό τους, αλλά γενικά τα παρατάνε πάρα πολύ εύκολα. 

Έχουν στην νοοτροπία τους ότι « ε, με δυσκολεύει αυτό, το αφήνω. Δεν μπορώ να το 

μάθω, το αφήνω. Όχι, δεν θα το κάνω αυτό». Αν μια μέρα κάναμε κάτι δύσκολο στο 

σχολείο, την άλλη μέρα μπορεί να μην ερχόντουσαν μόνο και μόνο επειδή school no 

good, difficult, δεν μπορώ. Οπότε πάρα πολύ υπομονή, χρειάζεται χρόνος για να 

μάθουνε και πιο πολύ εεε… για να μάθουν ότι στοιχεία του χαρακτήρα, ότι πρέπει να 

επιμένουμε, δεν είναι όλα εύκολα. Έχουνε περάσει και πάρα πολλά, οπότε ίσως και η 

υπομονή τους να έχει εξαντληθεί. Πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας τι έχουν 

περάσει, γιατί ναι μπορούμε να δούμε ένα παιδάκι πέντε χρονών να κλέβει, αλλά 

πρέπει να καταλάβουμε τι έχει περάσει αυτό το παιδάκι. Είχαμε παιδιά, όπου οι 

μαθη… οι γονείς τους πέθαναν μπροστά τους. Ένας μαθητής μας, μας είπε αυτό το 

βιβλίο δεν μου αρέσει, γιατί το είχαμε και στην Συρία και μπήκαν μέσα οι ISIS 

κόψανε το κεφάλι του συμμαθητή μου, έπεσε το κεφάλι στο βιβλίο και έτσι δεν το 

θέλω.  Οπότε πρέπει να κατανοήσουμε όλα αυτά τα παιδιά ότι  έχουν περάσει πολύ 

δύσκολα και πρέπει πάντα να το έχουμε στο νου μας, γιατί  αυτό δεν θα σταματήσει, 

δηλαδή πάντα θα κουβαλάνε αυτά τους τα βιώματα και πρέπει πάντα να το 

υπολογίζουμε. Αυτά.  

Ερ; Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. 

Απ: Να είσαι καλά. 

 

Συμμετέχοντας 2:  

1.Ερ: Τις ερωτήσεις θέλεις να στις λέω εγώ, ή την έχεις…  

Απ: Θα τα πάρω λίγο από την αρχή, θα μου πεις γιατί… στην δική μου περίπτωση 

δεν μιλάμε για μια δομή φιλοξενίας, όπως θα περίμενες, δηλαδή να ρωτήσεις κάποιον 

που είναι και να σου πει ότι εγώ είμαι σε τρία σχολεία και να ‘ναι αυτές, αυτά τα 

σχολεία. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο προσλήφθηκα στις 
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Σέρρες, την… οι δομές της, των Σερρών ήταν έτοιμες να λειτουργήσουν, είχαν 

προσλάβει όλο το απαραίτητο προσωπικό και τα λοιπά και τα παιδιά ήταν έτοιμα 

εμβολιασμένα. Την πρώτη μέρα της πρόσληψης, το Υπουργείο Μεταναστευτικής 

αποφάσισε να μετακινήσει τους πρόσφυγες από τις Σέρρες και να τους πάει αλλού 

ώστε να μείνουν σε ξενοδοχεία και να γίνουν τα container, που θα μείνουν, όταν θα 

επιστρέψουν. Αυτό τι σήμαινε, ότι βρεθήκαμε εμείς για έναν μήνα χωρίς δουλειά, 

χωρίς να έχουμε αντικείμενο εργασίας. Πηγαινοερχόμασταν, υπογράφαμε και τα 

λοιπά, αλλά δεν υπήρχε αντικείμενο εργασίας, αφού δεν υπήρχαν παιδιά. Ωραία; 

Αυτό εεε… φυσικά προκάλεσε και μεγάλα προβλήματα σε άτομα που είχαν 

προσληφθεί στις Σέρρες, τη δήλωσαν ως μειωμένου ωραρίου, γιατί όλοι ήταν 

μειωμένου ωραρίου τότε και ήταν από άλλες περιοχές. Για παράδειγμα είχαμε 

συνάδελφο, ο οποίος ήταν από Κόρινθο, ήρθε στις Σέρρες και δεν μπορούσε να 

νοικιάσει στις Σέρρες, γιατί δεν ήξερε που θα βρεθεί. Γιατί το ΦΕΚ δίνει την 

δυνατότητα στο… Υπουργείο να σε μετακινήσει οπουδήποτε στην περιφέρεια. Τι 

σημαίνει αυτό, από τις Σέρρες μπορείς να πας Θεσσαλονίκη, Βέροια, οπουδήποτε… 

οπουδήποτε θελήσει… 

 

2. Ερ: Δηλαδή, μπορεί να σε πάρει για ένα σχολείο Σερρών και μετά να πει, α, τώρα 

παιδιά δεν έρχονται, γιατί είναι… δεν υπάρχουν παιδιά. Ωραία; 

Απ: Μπράβο. Και να σε πάει αλλού, σε άλλο νομό.  

 

3. Ερ: Και σε πάω πχ. Θεσσαλονίκη. 

Απ: Μπράβο. Όπως και έγινε. Όπως και έγινε. Οπότε το παιδί που δεν μπορούσε να 

νοικιάσει, πλήρωσε πάρα πολλά ξενοδοχεία, φαντάζεσαι όλες αυτές τις μέρες, γιατί 

δεν ήτανε ότι μας είπανε ότι θα ξεκινήσετε σε ένα μήνα. Ήταν ασαφές, κάθε μέρα 

περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα γίνανε κάποιες 

επιμορφώσεις, το οποίο ήτανε καλό εεε… παρ’ όλα αυτά η αβεβαιότητα για κάποιους 

συναδέλφους που δεν ήξεραν που να μείνουν ήταν μεγάλη και μεγάλο πρόβλημα και 

οικονομικά δηλαδή, το να έχεις κάποιον που παίρνει λεφτά για δεκαπέντε ώρες και τα 

δίνει σε… καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Εεε… οπότε, όπως είπες, μετά από κάποιο 

καιρό λήφθηκε η απόφαση, ότι αφού δεν έχουμε αντικείμενο εργασίας, πρέπει να 

μεταφερθούμε Θεσσαλονίκη. Αυτό για μένα και άλλους δυο συναδέλφους ήταν πάρα 

πολύ καλό, γιατί μένω Θεσσαλονίκη, αλλά για όλους τους υπόλοιπους δεκα… 

ήμασταν δεκατρείς νομίζω, οι υπόλοιποι δέκα ήταν από Σέρρες. Κάποιοι από αυτούς 

δεν είχαν δηλώσει καν Θεσσαλονίκη και θέλανε να είναι μόνο στις Σέρρες και 

δήλωσαν Σέρρες.  

 

4. Ερ: Α, δηλώνεις που θες να είσαι. 
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Απ: Δηλώνεις. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα ΦΕΚ, που κάποιος μπορεί να μην το έχει 

διαβάσει, αλλά νομικά είναι καλυμμένοι, γιατί υπάρχει στο ΦΕΚ, που λέει ότι με 

απόφαση της περιφέρειας μπορείς να μεταφερθείς παντού, στην περιφέρεια. 

 

5. Ερ: Στην περιφέρεια; 

Απ: Στην περιφέρεια. Εεε… βέβαια αυτά τα άτομα, τα οποία δεν είχαν δηλώσει 

πουθενά αλλού και θέλανε μόνο Σέρρες, για προσωπικούς τους λόγους, μπορεί να 

είχαν μικρά παιδιά, το ένα, το άλλο εεε… μετακινήθηκαν υποχρεωτικά και αυτό 

σήμαινε ότι αν δεν το δεχόντουσαν αυτό, θα έπρεπε να απολυθούν, να μην 

προσληφθούν για όλη την χρονιά, με δική τους ευθύνη εεε… δεν μπορούσαν να 

κάνουν αιτήσεις σε ενισχυτική στις Σέρρες, ενώ είχαν βγει οι θέσεις, ξέρω συνάδελφο 

που μπορούσε να κάνει αίτηση σε ενισχυτική να πάρει ώρες εκεί, δεν μπορούσε να το 

κάνει, γιατί φαινόταν ότι ήταν μειωμένου ωραρίου είχε προσληφθεί εεε… και έτσι 

αναγκάστηκαν να μετακινηθούν Θεσσαλονίκη. Ερχόντουσαν εδώ, μπορεί να είχαν 

και τρεις δομές, απομακρυσμένες σχετικά η μία από την άλλη εεε… κάποιοι είχαν 

αυτοκίνητα, κάποιοι όχι εεε… ήταν μια δύσκολη κατάσταση όμως. Εεε… εμείς 

μεταφερθήκαμε στο Καλοχώρι κυρίως, όποτε τα κύρια σχολεία ήταν στο Καλοχώρι 

και κάποιοι συμπλήρωναν στο Καβαλάρι. Σε δημοτικά ήμουν εγώ, από Πρωτοβάθμια 

προσλήφθηκα, αλλά ακόμα και οι… συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν στην Δευτεροβάθμια 

και αυτοί μετακινήθηκαν από τις Σέρρες και παρ’ ότι ήταν και κρατικού 

προϋπολογισμού, αυτοί που ήταν στην Δευτεροβάθμια των Σερρών. Εεε…λοιπόν, 

πήγαμε στο Καλοχώρι, τότε άνοιξε η δομή στο Καλοχώρι, οπότε εμείς την ανοίξαμε. 

Την πρώτη μέρα πήγαμε και είδαμε την δομή φιλοξενίας εεε… το hotspot ουσιαστικά 

στο Καλοχώρι, για να δούμε και τις συνθήκες διαβίωσης που… λες, οπότε για το 

Καλοχώρι ξέρω ότι έμεναν εεε… σε ένα μεγάλο κτίριο, που είχε ένα μεγάλο χώρο, 

στη μέση είχε σκηνές και έμεναν εκεί μέσα. Από ότι έμαθα στην αρχή είχαν θέμα με 

θέρμανση, αλλά όταν πήγαμε εμείς υπήρχε θέρμανση. Και έξω υπήρχαν container 

όπου κάνανε μαθήματα, τα δικά τους μαθήματα, του camp.  Εεε... αυτό μπορώ να πω 

για τις συνθήκες, γιατί παραπάνω δεν ξέρω. 

 

6. Ερ: Είναι προσαρμοσμένες. Στην περίπτωση την δική σας, ποιες είναι συνθήκες ας 

πούμε, είτε ζωής, είτε σχολείο, είτε μάθησης, ας πούμε… 

Απ: Εεε… οπότε ήρθαν τα παιδιά κανονικά στο σχολείο, όπως όλα τα παιδιά. Οι 

συνθήκες ήταν αυτές που βιώνουν όλα τα παιδιά στα ελληνικά σχολεία, παρ’ όλα 

αυτά υπήρχε μια πρόβλεψη, αν υπάρχουν αίθουσες που να έχουνε προτζέκτορες, 

καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή να χρησιμοποιούνται. Εεε… γιατί… το μεγάλο 

πρόβλημα, ήταν ότι δεν υπήρχε  χρηματοδότηση για τα… για τα προσφυγόπουλα, 

οπότε οτιδήποτε φωτοτυπίες, οτιδήποτε υλικό χρησιμοποιούσαμε εεε… το 

αναλάμβανε… ήταν λίγο στην διακριτική ευχέρεια του διευθυντή. Το κατά πόσο θα 

το παραχωρήσει ή όχι. Δεν μπορώ να πω, οι διευθυντές ήταν πολύ καλοί, 
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προσπαθούσαν να κάνουν το καλύτερο, αλλά σίγουρα όταν μιλάμε για παιδιά 

δημοτικού, τα οποία θέλουν έγχρωμο υλικό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. 

Μπορεί να σου πει ο διευθυντής οκ, βγάλε φωτοτυπίες από το φωτοτυπικό του 

σχολείου, αλλά οι ασπρόμαυρες φωτοτυπίες για το δημοτικό δεν είναι ότι καλύτερο. 

Οπότε, το… από την εμπειρία μου, το να υπάρχει ένας προτζέκτορας ήταν σωτήριο. 

Και ίντερνετ, ώστε, οποιαδήποτε λέξη δεν καταλαβαίνουν, γιατί πάρα πολλά από τα 

παιδιά δεν ήξεραν αγγλικά και δεν υπήρχε και μεταφραστής. Στο Καλοχώρι ποτέ. Δεν 

υπήρχε ούτε καν την πρώτη μέρα που ήρθαν τα παιδιά και έγινε η γιορτή δεν υπήρχε 

μεταφραστής.  

 

7. Ερ: Πρώτη μέρα στο σχολείο, ε; 

Απ: Ναι. Η μέρα της υποδοχής, κάνανε μια γιορτή στα παιδιά, δεν υπήρχε κάποιος να 

τους μεταφράσει το τι γίνεται, τι λέγεται και τα λοιπά. Εεε… οπότε, σαν υλικοτεχνική 

αυτά ήτανε,  υπήρχαν τα προβλήματα της χρηματοδότησης και… υπήρχαν και 

προβλήματα μετέπειτα, όταν προσπάθησα εγώ να κινηθώ λίγο, να δούμε από πού 

μπορούμε να πάρουμε χρηματοδότηση εεε… ο ΔΟΜ από ότι κατάλαβα… 

απευθύνονται στον ΔΟΜ περισσότερο για μεγαλύτερες ανάγκες. Τύπου λάπτοπ, όχι 

για απλές έγχρωμες φωτοτυπίες, δηλαδή εκεί πέρα, στο υλικό που πραγματικά 

χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, πολλές φορές κάποια υλικά, γιατί την 

μια μέρα θέλει να κάνει κάποιες κατασκευές, την άλλη μέρα κάτι άλλο, δεν υπάρχει 

κάποιος να απευθυνθείς. Εεε… ξέρω ότι κάποιοι έχουν απευθυνθεί σε ΜΚΟ, αλλά… 

δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, γιατί δημιουργείται θέμα, ποιος τελικά εκπαιδεύει, το 

Υπουργείο Παιδείας ή οι ΜΚΟ;   

 

8. Ερ: Στον ΣΕΠ; Στον συντονιστή; Μπορούσες να απευθυνθείς σε… 

Απ: Όλα αυτά, ο ΣΕΠ έψαξε να βρει απλά είδε ότι… ο ΣΕΠ δεν μπορεί να πάρει την 

ευθύνη να κάνει… της χρηματοδότησης, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του συμβούλου. 

Ο σύμβουλος της παιδαγωγικής, που είναι υπεύθυνος πρέπει και αυτός να συναινέσει, 

ώστε να γίνουν όλα αυτά. Οπότε, όταν υπάρχουν πολλά άτομα με διαφορετικές 

απόψεις για το που πρέπει να απευθυνθούμε και τι είναι θεμιτό, να… ποια πόρτα να 

χτυπήσουμε εκεί πέρα κάποιος μπορεί να διαφωνεί και  κάπου να κολλήσει η  

διαδικασία.  

 

9. Ερ: Γιατί συνήθως κάποιοι ΣΕΠ μου είπανε, ότι αν χρειάζονται κάτι το παίρνουν 

από ΜΚΟ μέσα του camp. 

Απ: Ναι, κάποιοι ναι. Αλλά πρέπει να πάρεις… 
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10.Ερ: Και από εθελοντές. 

Απ: Πρέπει να πάρεις την σύμφωνη γνώμη του συμβούλου, δεν μπορείς να το κάνεις 

μόνος σου κανονικά ως ΣΕΠ αυτό. 

 

11. Ερ: Ο σύμβουλος μπορεί να μην συμφωνεί. 

Απ: Βέβαια. Ή να κάνεις μια ερώτηση το πρωί και να σου λέει όχι. Γιατί υπάρχει 

αυτός ο ανταγωνισμός ΜΚΟ, Υπουργείο Παιδείας, ποιος τελικά εκπαιδεύει τα 

προσφυγόπουλα και πρέπει να είναι λίγο διακριτό όλο αυτό. Δηλαδή όταν το 

Υπουργείο θέλει να αναλάβει κάτι,  θα πρέπει να το χρηματοδοτήσει κανονικά. Έστω 

και αν μιλάμε για ευρωπαϊκά κονδύλια, έτσι, αλλά πρέπει κάπως να έχει ένα πλαίσιο. 

Εεε… αυτό για τα… για την υλικοτεχνική. Αυτό που συνέβη στην δική μας  

περίπτωση που μετακινηθήκαμε από Σέρρες είναι ότι ξαφνικά βρεθήκαμε πολλοί 

συνάδελφοι, ίσως σε πιο περιορισμένες δομές, που μας επέτρεπε να κάνουμε 

συνδιδασκαλίες. Εεε… αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όπως άκουσες χρειάζονται 

άτομα και ειδικά στην αρχή, επειδή αυτά τα παιδιά δεν ήταν σε σχολεία, δεν είχαν 

πάει ποτέ στο σχολείο, μιλάμε για μικρά παιδάκια δημοτικού εεε… χρειαζόταν όλα 

να τα μάθουν από την αρχή και μπορεί να είχαν επιθετικές συμπεριφορές, μπορεί να 

μην μπορούσαν να αντιληφθούν ότι τώρα χτυπάει το κουδούνι πρέπει να μπούμε 

μέσα εεε… ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Χρειάζεται υποστήριξη, 

δηλαδή χρειάζεται σίγουρα ένα δεύτερο άτομο μέσα, όπως είπα, που να βγάλει το 

παιδί να το πάει στην τουαλέτα ή να μπορέσει να χωρίσει τα παιδιά, να πιάσει να τους 

συζητήσει, ενώ συνεχίζεται το μάθημα, γιατί… όταν δημιουργείται μια… δεν μπορείς 

να… να εστιαστείς στο πρόβλημα που υπάρχει και να αφήσεις τα υπόλοιπα παιδιά, 

κλιμακώνονται πολύ εύκολα, οι καταστάσεις εεε… βίας ή επιθετικότητας. Έτσι; 

Εεε… αυτό είναι μια από τις παρατηρήσεις μου στα… στα προσφυγόπουλα, ότι πολύ 

εύκολα βλέπεις έντονες αντιδράσεις είτε χαράς είτε οργής, εεε… που σίγουρα έχει 

κάποια ψυχολογική βάση από αυτά τα βιώματα τους τέλος πάντων. Ναι, πραγματικά 

ήτανε και η επιμόρφωση δεν μπορούσε να είναι πολύ, που είχαμε, δεν ήταν πολύ 

χρήσιμη πολλές φορές, γιατί δεν γνώριζαν, δηλαδή όταν μας έλεγαν ότι οι Σύριοι ή οι 

Αφγανοί δεν τους αρέσει να τους ακουμπάς πολύ και τα λοιπά, αυτά δεν ίσχυαν, γιατί 

τα παιδάκια ερχόντουσαν και μας αγκάλιαζαν, ήταν πολύ θερμά. Αυτά που σου λέω η 

υπερβολή. Εεε… η οποία πολλές φορές ήταν και από τις δυο μεριές, δηλαδή ακόμα 

και το κακό που είδες, από τις κοινωνίες που δεν θέλανε, πολλές φορές ‘έφταναν και 

στο αντίθετο άκρο, έβλεπες έντονες αντιδράσεις θετικές, που σε φυσιολογικές 

συνθήκες δεν θα γινόντουσαν. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα παιδί δεν χειροκροτείς ποτέ, 

όταν μπαίνει στο σχολείο και όμως στα προσφυγόπουλα χειροκροτείς. Δηλαδή… και 

βιώνουν μια άλλη κατάσταση, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εεε… πόσοι 

πρόσφυγες συμμε… α, μετά αφού ήμουν στο Καλοχώρι λοιπόν, όπως σου είπα, 

οργανώσαμε όλη την δομή, την πρώτη μέρα που φτάσαμε στο Καλοχώρι και πήγαμε 

στην Δευτεροβ… στην Πρωτοβάθμια εεε… άρχισαν και οι πρώτες φήμες ότι θα 

κλείσει το Καλοχώρι. Οπότε… μετά από ένα μήνα πράγματι έκλεισε και το 
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Καλοχώρι. Εκεί πέρα που το στήσαμε ωραία και καλά, τα παιδιά μπήκαν σε ένα 

πρόγραμμα, είχαμε μάθει, είχαμε παρουσιάσει κανόνες, βιωματικά και τα λοιπά, 

μετά, ξαφνικά έκλεισε, οπότε όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά μεταφέρθηκαν 

στην Βέροια σε ξενοδοχείο, εμείς όλοι έπρεπε να πάμε σε άλλες δομές. Οπότε 

διασπαρθήκαμε σε άλλες δομές. Εγώ πήγα στο Ωραιόκαστρο, που δεν ξέρω, ίσως να 

είδες και τα… τις αντιδράσεις από τη… 

 

12. Ερ: Από τα media. 

Απ: Ναι. Οπότε πάμε εκεί  εεε… και την πρώτη μέρα… 

 

13. Ερ: Ήσουν σε τέτοιο το σχολείο. 

Απ: Ναι, ήμουνα σε εκείνο το σχολείο. Μειωμένου ωραρίου, δόξα το θεό, ήμουνα… 

σε εκείνο το σχολείο και στο 67 για δυο ώρες, αλλά οι περισσότερες μου ώρες ήταν 

στο… στο Ωραιόκαστρο. Αυτό όμως ρεαλιστικά, σύμφωνα με το ΦΕΚ και τα λοιπά, 

δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή υπήρχε μια τάξη στο Ωραιόκαστρο. Εγώ ως αγγλικός, 

κανονικά κάλυπτα εκεί τέσσερις ώρες σε μια τάξη, οπότε φαντάσου είχα τέσσερις 

ώρες εκεί υποτίθεται και μετά δυο ώρες στο 67, οπότε καταλαβαίνεις,  έξι ώρες, οι 

υπόλοιπες έντεκα ώρες ήταν συνδιδασκαλία στο Ωραιόκαστρο, το οποίο χρειάζεται. 

Δηλαδή κακά τα ψέματα για τη… κατά τη δική μου γνώμη η συνδιδασκαλία είναι 

κάτι που πρέπει να γίνεται, ώστε να υπάρχουν εκπαιδευτικοί να μάθουν τα παιδιά, να 

τους συνηθίσουν και τα παιδιά και να… λειτουργήσει ομαλά όλο αυτό. Οπότε την 

πρώτη μέρα στο Ωραιόκαστρο… όπως καταλαβαίνεις δεν με ήξεραν και οι δάσκαλοι 

εκεί του σχολείου εεε… συνάντησα κλειστές πόρτες με διαδήλωση απέξω, εγώ 

έπρεπε να πω ότι είμαι από το ΔΥΕΠ, φοβόμουνα, γιατί τριγύρω μου ήταν όλοι 

μαυροφορεμένοι και έτοιμοι να εισβάλουν και εγώ στην πόρτα έπρεπε να πάω δίπλα 

σε αυτούς, να μπω μέσα σε αυτούς και να πω, σας παρακαλώ ανοίξτε με, κάνω 

μάθημα στο ΔΥΕΠ. Εεε… και πρώτα έκανα μια κίνηση, μήπως πλησιάσει κάποιος να 

του το πω σιγανά για να μην έχω θέμα, αλλά δεν… νομίζανε ότι είμαι μαζί με όλους 

τους υπόλοιπους, οπότε αναγκαστικά το φώναξα και λέω τώρα ότι γίνει. Ευτυχώς 

ακόμα δεν είχαν κλιμακωθεί οι καταστάσεις και έτσι μου άνοιξαν και μπήκα εεε… 

αλλά λίγο καταλαβαίνεις ότι είμασταν λίγο με τον φόβο τις πρώτες… τις πρώτες δυο 

μέρες. Την δεύτερη μέρα έγιναν και επεισόδια κανονικά εεε… μπήκε ένας από την 

μια παράταξη, τον χτύπησε η άλλη παράταξη… παράταξη, δεν ξέρω πώς να το 

χαρακτηρίσω, ναι, τις ομάδες τέλος πάντων που ήταν έξω, μπήκε αιμόφυρτος μέσα 

στο σχολείο για να καλέσουν το ασθενοφόρο και να προστατευθεί. Εγώ ήμουν πάνω 

με τα παιδιά, κάναμε μάθημα, μου είπε η σύμβουλος, μην τα κατεβάσεις ακόμα, γιατί 

ξαφνικά μπήκε ένας αιμόφυρτος μέσα, καταλαβαίνεις τώρα, να μην ξέρεις τι κάνεις, 

τι πρέπει να κάνεις. Όταν μετά ήρθε το λεωφορείο τα πήρε εεε… είχαμε μια άψογη 

συνεργασία και με διευθυντές, συμβούλους και τα λοιπά, γιατί καταλαβαίνεις έπρεπε 

να γίνουμε μια γροθιά γύρω… απέναντι σε όλο αυτό εεε… αλλά φοβόμουνα μετά να 
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φύγω, γιατί ήταν όλοι μαζεμένοι. Έπρεπε να περιμένουμε, να… να σταματήσουν οι 

διαδηλώσεις, να φύγουν όλοι αυτοί για να γυρίσουμε στα σπίτια μας εεε… ναι. Η 

σύμβουλος το αποκάλεσε το μεροκάματο του τρόμου, για την ακρίβεια. Μετά τις 

υπόλοιπες μέρες, τις επόμενες τρείς, τέσσερες μέρες της βδομάδας ερχότανε… 

αποκλείστηκε όλο το τετράγωνο… με αστυνομικούς, οπότε δεν είχαμε πρόβλημα 

ήμασταν μέσα στην φούσκα, στην προστασία των αστυνομικών και λόγω της 

μετακίνησης αυτών των παιδιών, γιατί… έχουν μετακίνηση, πήγαν αλλού σε σπίτια 

δεν ξέρω τι, μετά από έξι μέρες; Έκλεισε το Ωραιόκαστρο. Οπότε, ξανά περιμέναμε 

να δούμε τι θα γίνει. Εεε… να πω ότι εμείς ξεκινήσαμε όμως με πολύ διάθεση, είχαμε 

σκοπό να ετοιμάσουμε και πράγματα, τα οποία θα τα παρουσιάζαμε και σε συνέδρια, 

δεν ξέρω, ίσως να παρουσιάσουμε και κάτι, οπότε επειδή ήταν τόσο ωραίο και 

υποστηρικτικό το πλαίσιο, ήμουν εγώ με έναν εικαστικό και έναν πληροφορικό, που 

γνωριζόμασταν από τις Σέρρες και είχαμε περάσει όλη αυτή τη διαδικασία, είχαμε τις 

εμπειρίες και την διάθεση εεε… εφαρμόσαμε διαθεματικές δράσεις με βάση το 

συναίσθημα, που είναι κάτι, από τα πρώτα που απασχολεί τα ΔΥΕΠ, εεε… θυμάμαι η 

σύμβουλος είχε ρωτήσει μετά τι θα κάνετε, λέω σχεδιάζουμε για μια βδομάδα, γιατί 

δεν ξέρετε τι θα γίνει αργότερα και πράγματι έτσι έγινε, οπότε πρέπει να μάθεις να 

είσαι… τώρα είμαστε εδώ, αύριο μπορεί να είμαστε αλλού. Εεε… μετά λοιπόν από το 

Ωραιόκαστρο περιμέναμε για κάποιο καιρό να δούμε τι γίνεται, πρώτα έφυγε ο 

εικαστικός ήρθε εδώ πέρα, μετά εγώ και ο πληροφορικός. Ο πληροφορικός πήγε στον 

Άγιο Αθανάσιο, εγώ ήρθα εδώ και στις Συκιές, στην Δευτεροβάθμια αυτή τη φορά. 

Οπότε είδα τι συμβαίνει και στην Δευτεροβάθμια. Δεν μπορώ όμως να μιλήσω 

γενικά, γιατί όπως είδα, κάθε ΔΥΕΠ είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή στις Συκιές 

και εδώ πέρα, όπως βλέπεις, τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Εεε… στο 

Καλοχώρι εεε… ήτανε σε γενικές γραμμές καλά παιδιά, αλλά είχαμε και δύσκολες 

καταστάσεις με βιαιοπραγίες, με παιδιά που τα κρατούσα  να μην μου φύγουν από τα 

κάγκελα, να τραβάω, να σκίζεται το μπουφάν, να μην έχεις υποστήριξη από πουθενά, 

δηλαδή ήμουν εγώ και μια συνάδελφος, που ήταν υπεύθυνη, όταν πλέον υπήρχαν 

υπεύθυνοι. Εεε… οπότε χρειαζόμαστε υποστήριξη και κάποιας φύλαξης, η οποία δεν 

υπάρχει. Ήμασταν μόνοι μας. Εεε… τώρα στο 67 είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, 

στο δημοτικό… 

 

14. Ερ: Στο κέντρο. 

Απ: Στο κέντρο, ναι είναι και πολλά τα παιδιά εκεί πέρα. Βέβαια έχουνε χωριστεί σε 

αρκετά τμήματα, εεε... αλλά έχουν περισσότερες επιθετικές συμπεριφορές, γι’ αυτό. 

Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις.  

 

15. Ερ: Τι πληθυσμοί είναι εκεί; 

Απ: Από πού; Ή πόσοι; 



 

 91 

 

16. Ερ: Τι πληθυσμοί, από πού είναι. 

Απ:  Εεε… Συρία κυρίως. 

 

17. Ερ: Όλοι; 

Απ: Εεε… και Κούρδοι ίσως να είναι κάποιοι.  

 

18. Ερ: Αυτοί είναι από διαμερίσματα; 

Απ: Όχι, είναι από camp. 

 

19. Ερ: Την Ελπίδα, ε; Από την Ελπίδα πρέπει να είναι. 

Απ: Δεν θυμάμαι ποιο camp, θα σας γελάσω, γιατί…  

 

20. Ερ: Και που είναι, στο 67, στο κέντρο; 

Απ: Στο 67 στο κέντρο. Ναι, 67 δημοτικό. 

 

21. Ερ: Που είναι περίπου; 

Απ: Πίσω από το σταθμό. Δηλαδή για εμένα το πιο δύσκολο σχολείο είναι εκεί πέρα 

προς το παρόν, αλλά όσο προχωράνε τα πράγματα βελτιώνονται. Σκέψου ότι στο 67 

έχω δυο ώρες, μια συνδιδασκαλία και μια φορά αγγλικά, οπότε… για να μπορέσεις 

να βελτιώσεις και την κατάσταση, πρέπει να αρχίσεις να μαθαίνεις και τα κουμπιά 

των παιδιών. Με δυο ώρες τη βδομάδα, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο, γι’ 

αυτό σε συνεργασία με έναν δάσκαλο, που δουλεύει και αυτός εκεί, ο οποίος δούλευε 

κάπου άλλου και μετακινήθηκε, χωρίς να κλείσει η δομή, απλά τον μετακίνησαν, 

εεε… ξεκινήσαμε περίπου  την ίδια χρονική στιγμή μαζί, ο ένας χρειαζόταν την 

υποστήριξη του άλλου και αποφασίσαμε τις ώρες μας να καθ… είχαμε 

συνδιδασκαλία την μια ώρα μαζί και έτσι γνωριστήκαμε και αποφασίσαμε την μια 

ώρα που είναι αυτός, να μπαίνω και εγώ με συνδιδασκαλία εεε… χωρίς να το 

πληρώνομαι και αυτός επίσης να μπαίνει για να υποστηρίζει, γιατί είναι δύσκολη 

κατάσταση. Εεε… και λειτουργεί πολύ καλά, γιατί αυτός είναι και περισσότερες ώρες 

εκεί, τουλάχιστον ξέρει κάποια πράγματα και εγώ μπορώ επίσης να τον ελαφρύνω 

όταν συμβαίνει κάτι, να βγαίνω έξω με τα παιδιά να το συζητάω και τα λοιπά. 

Λειτουργεί, λειτουργεί, οπότε για μένα μέχρι τώρα η συνδιδασκαλία είναι πράγμα 
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που θα το αναφέρω πολλές φορές. Εεε… οπότε, όπως ανέφερα για το δέλτα, οι 

μεθόδους που εφαρμόζω, είναι… κοιτάζω… αν γίνεται να συνεργάζομαι με άλλους 

συναδέλφους για να κάνουμε κάτι πιο διαθεματικό, επικοινωνία, αλλά… 

επικοινωνιακές μέθοδοι, αλλά επίσης στην Δευτεροβάθμια, επειδή βλέπω ότι έχουν 

πολύ υποστήριξη στο προφορικό είχαν ίσως στα camp, δεν ξέρω από την επαφή τους, 

με διάφορους που μιλάνε ούτως η άλλως στα αγγλικά, είδα ότι έπρεπε να δουλέψουμε 

πολύ και γραφή. Οπότε… δουλεύω κυρίως με αυτά στην Δευτεροβάθμια. Γραφή- 

ανάγνωση… ναι. Για τα ΑΜΕΑ όπως σου είχα πει, είχαμε ένα στην δομή φιλοξενίας 

στο camp των Σερρών, αλλά ποτέ δεν άνοιξε, είχε προσληφθεί ένας δάσκαλος που 

ήτανε… δεν νομίζω όμως ότι η πρόσληψη του έγινε επί τούτου, δεν είμαι σίγουρη. 

Απλά ήρθε η σειρά του, ο οποίος ήταν κωφάλαλος εεε… θα μπορούσε να φροντίσει 

την κατάσταση, αλλά αφού μετακινηθήκαμε, ήρθε και αυτός Θεσσαλονίκη, είναι στο 

67. Δεν έχει κάποιο παιδί ΑΜΕΑ εκεί εεε… 

 

22. Ερ: Είχατε δηλαδή μια περίπτωση, αλλά δεν πρόλαβες να δουλέψεις μαζί του, 

έτσι; 

Απ: Όχι. 

 

23. Ερ: Το παιδί αυτό μεταφέρθηκε μετά… 

Απ: Αυτή τη στιγμή… ίσως να είναι στην Δράμα. Γιατί από ότι ξέρω, αυτά… όχι, 

συγγνώμη, λάθος. Αυτή τη στιγμή είναι στις Σέρρες έχουν επιστρέψει. Είχαν πάει 

στο… δεν θυμάμαι που είχαν πάει, αλλά επέστρεψαν πλέον, οπότε μπορεί να είναι 

στις Σέρρες αυτό το παιδί.  

 

24. Ερ: Από την σχολική σύμβουλο, ας πούμε, υπάρχει μια πρόβλεψη σχετικά με τα 

ΑΜΕΑ; 

Απ: Εεε… κοίτα, για να υπάρχει μια πρόβλεψη, τι σημαίνει αυτό.  

 

25. Ερ: Ας πούμε αν σας λέει, αν τυχόν εντοπίσετε παιδιά ΑΜΕΑ, να βοηθήσετε την 

διαδικασία ή… σας το είπε... σας προϊδεάζει κάπως; 

Απ: Αν υπάρχει κάποια διαδικασία υποστήριξης, αν υπάρχουνε… κοίτα, όταν 

υπάρχουν συνδιδασκαλίες μπορεί να υπάρχει μια βοήθεια εκεί πέρα πιο 

εξειδικευμένη, γιατί ο ένας από τους δυο μπορεί να αναλάβει, αν και δεν είναι 

ειδικός. Αν όμως δεν υπάρχει συνδιδασκαλία δεν μπορούμε να μιλήσουμε για 

πρόβλεψη. Δεν υπάρχει κάποιος ειδικός παιδαγωγός που έρχεται σε περίπτωση που 

είναι ΑΜΕΑ το… το προσφυγόπουλο. 
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26. Ερ: Έστω και μόνο για εντοπισμό. Σας έχουν επιστήσει την προσοχή, ότι αν τυχόν 

εντοπίσετε ΑΜΕΑ… 

Απ: ΑΜΕΑ στο μυαλό μου, εγώ είχα κάτι εμφανές, το οποίο ας πούμε δεν βλέπει, δεν 

ακούει κάτι τέτοιο.  Εεε… μιλάς και για άλλες μαθησιακές δυσκολίες; 

 

27. Ερ: Ναι, ναι. 

Απ: Εεε… τα παιδιά, όλα τα προσφυγόπουλα είναι ειδική κατηγορία. Δεν μπορούμε 

να πούμε ότι… έχουν τα δικά τους θέματα, οπότε γι’ αυτό και θα δεις ότι… δόξα το 

θεό, δεν υπήρχαν πάνω από δέκα άτομα μέσα στις τάξεις και σε πολλές περιπτώσεις 

υπήρχαν συνδιδασκαλίες. Ακριβώς γι’ αυτό, γιατί δεν μιλάμε για παιδιά, όπως… όλα 

τα παιδιά έχουν περάσει μια… διαδικασία που το κάνει, κοίτα ακόμα και αυτά τα 

παιδιά που είναι εδώ πέρα σε αυτό το σχολείο και είναι πάρα πολύ καλά παιδιά εεε… 

να έχουν μια δυσκολία να αντιληφθούν ότι ίσως πρέπει να κοπιάσω, να διαβάσω, να 

προσπαθήσω, όλο αυτό πάει την μαθησιακή διαδικασία να πηγαίνει πιο αργά έτσι; 

Οπότε ήδη μιλάμε για ένα ειδικό πληθυσμό. 

 

28. Ερ: Έτσι. Οπότε κάποιες μαθησιακές δυσκολίες εντοπίζετε. 

Απ: Σίγουρα, κάποια παιδιά εεε… δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο. Αλλά… δεν 

μπορώ να πω ότι δουλεύω, όπως δουλεύω στο πρωινό, εκ των πραγμάτων. Δεν 

περιμένω από αυτά τα παιδιά… βλέπω ότι δεν μπορώ να περιμένω αυτά τα παιδιά να 

είναι… να προχωράνε με τους ρυθμούς του πρωινού. 

 

29. Ερ: Προβλήματα συμπεριφοράς ας πούμε; 

Απ: Βέβαια. Εεε… είδα ότι κάποιοι ΣΕΠ, όταν μάθαιναν ότι κάποια παιδιά, είχαν 

μεγάλο πρόβλημα… κάποιο ειδικό πρόβλημα, ψυχολογικό, τύπου σχιζοφρένεια και 

τα λοιπά, επέλεγαν να μην τα φέρουν στο σχολείο, γιατί δεν υπήρχε πρόβλεψη γι’ 

αυτά. Δηλαδή, φαντάσου, τώρα με όλα αυτά τα προβλήματα να είχαμε και κάποιο 

παιδί που έχριζε ειδικής υποστήριξης. Δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε. 

 

30. Ερ: Maximum αριθμός είναι δέκα;  

Απ: Maximum αριθμός είναι είκοσι. Δέκα με είκοσι. Ελάχιστο δέκα. Οπότε 

καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή αν εφαρμοστεί κάποια στιγμή το είκοσι, που δεν 

εφαρμόστηκε δόξα το θεό, αλλά αν εφαρμοστεί το είκοσι που το καλύπτει ο νόμος, 

γιατί σύμφωνα με το ΦΕΚ αυτό είναι.  Υποτίθεται ναι… αλλά στην πράξη το 
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λιγότερο δεν έγινε, γιατί συνεχώς είχαμε μετακινήσεις. Μιλάμε για πρόσφυγες, 

μετακινούνται από εδώ εκεί. Δεν είναι ότι ξεκινάς με αυτά τα παιδιά και τελειώνεις 

με αυτά τα παιδιά.. Και άλλοι έχουν και τρία. Μπορ… κάπως έτσι, ξεκινάς από τα 

δέκα, μετά γίνονται πέντε, μετά γίνονται τέσσερα, συνεχώς αλλάζει. Και μετά να 

γίνουν δώδεκα, βέβαια. Και μετά να γίνουν είκοσι, εκεί πέρα στα είκοσι ειλικρινά 

εγώ με την εμπειρία που έχω, δεν μπορώ καν να αντιληφθώ τι θα γίνει και πως θα 

λειτουργήσει το σύστημα. Μιλάμε για ειδικό πληθυσμό. Δεν μιλάμε για παιδιά, όπως 

το πρωινό, που έχουν από πίσω γονείς που θα τα υποστηρίξουνε και θα… είναι άλλη 

κατηγορία, έχουν βιώσει άλλες καταστάσεις και αυτό όλο επηρεάζει τον ψυχισμό 

τους. Σκεφτείτε ότι κάποια παιδιά σήμερα, ήταν πάρα πολύ κουρασμένα, γιατί 

κοιμήθηκαν τέσσερις η ώρα το πρωί. Έτσι; Αυτό δεν το βλέπεις σε μια φυσιολογική 

οικογένεια, ελληνική.  

 

32. Ερ: Δημοτικό… ας πούμε δεν είναι όλοι σε μια τάξη, ίδια ηλικία. 

Απ:  Μπορεί και να είναι. Εγώ ας πούμε στο Ωραιόκαστρο είχα όλα τα παιδιά σε μια 

τάξη, γιατί ακριβώς ήταν πολύ μικρός ο πληθυσμός. Ήταν ουσιαστικά δέκα άτομα, 

πως θα κάναμε διαφορετικά τμήματα; Ξεκινούσαμε από την πρώτη δημοτικού μέχρι 

την έκτη δημοτικού. Μέσα στην ίδια τάξη.  

 

32. Ερ: Μέσα στην ίδια τάξη. 

Απ: Ωραία η εξατομικευμένη, αλλά να είναι ένας μικρός αριθμός και να υπάρχουν 

αρκετοί εκπαιδευτικοί να το υποστηρίξουνε, το εξατομικευμένο του πράγματος.  

 

33. Ερ: Φαντάζομαι πρώτη δημοτικού, δεν έχει καθόλου επαφή με το σχολείο. Καλά, 

μπορεί και η έκτη δημοτικού να μην έχει καθόλου επαφή με το σχολείο. 

Απ: Μπορεί και το γυμνάσιο να μην έχει καμία επαφή. 

 

34. Ερ: Ναι, μπορεί και το γυμνάσιο. 

Απ: Κάποια δεν ξέρουν να γράφουν καν στα Αραβικά. Έτσι; Δεν έχουνε… δεν 

έχουνε πάει ποτέ σχολείο ή έχουν πάει μια χρονιά με διακοπές, μετακινούνταν 

συνεχώς από μέρος σε μέρος, γιατί έπεφταν οι βόμβες και έπρεπε να μετακινηθούν. 

Κάτι άλλο; Εστιάζετε σε θέματα… σεβασμός της διαφορετικότητας,  ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών, εεε… επεξήγηση της δομής… ναι, προσπαθούμε να… 

να εξηγούμε τι συμβαίνει στην ελληνική πολιτεία και στα σχολεία, ώστε να μπουν 

και αυτά στο πνεύμα του πως είναι ένα ελληνικό σχολείο στο βαθμό του δυνατού 

βέβαια. Στο κατά πόσο μπορούν και αυτά να το ακολουθήσουν, ακολουθούμε τα 
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διαλείμματα, όσο μπορούμε εεε… τώρα για την εκμάθηση ελληνικών εγώ δεν μπορώ 

να μιλήσω εεε… ναι, καλύτερα να με ρωτήσεις κάτι γι’ αυτά. Τα ζητήματα.  

 

35. Ερ: Αν εστιάζετε ενδεχομένως σε ζητήματα υγιεινής, φαντάζομαι είναι λίγο… 

επίμαχο το ζήτημα. 

Απ: Ναι. Η αλήθεια είναι για την υγιεινή σκοπεύαμε σε λίγο καιρό να το ξανά 

εισάγουμε. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα, δηλαδή είχαμε θέματα με τις τουαλέτες και 

θέλαμε να τους μιλήσουμε, αλλά είναι ευαίσθητο θέμα και δεν μπορείς να το… 

δηλαδή, πρέπει να το εντάξεις στο πλαίσιο του μαθήματος για να μην φανεί ότι τους 

μαλώνεις. 

 

36. Ερ: Όχι άμεσα, έμμεσα ας πούμε. 

Απ: Ναι. Έμμεσα. Αυτός είναι ο… σχεδιασμός, έμμεσα να εισάγονται αυτά. Και κατά 

τη γνώμη μου υπάρχει και, για εμένα, ας πούμε, προσωπική  τώρα τέτοια… δεν ξέρω 

κατά πόσο ας πούμε εεε… ευσταθεί το να πεις σε ένα παιδί, το οποίο έρχεται από μια 

χώρα, που έχουν το μπιντέ και πλένονται, να του πεις δεν είναι σωστό να 

χρησιμοποιείς το μπιντέ. Από την στιγμή που… με βάση, ας πούμε, την υγιεινή είναι 

πιο σωστό. Να πλένεσαι έτσι, μετά. Οπότε εκεί υπάρχουν κάποια θέματα… Α, για τα 

θέματα… έχεις μέσα για το… τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια και την 

κοινωνία, εγώ από όλα τα ΔΥΕΠ που έχω περάσει είδα ότι… προσαρμόζονται, δεν 

έχουν πρόβλημα, παίζουν αγόρια-κορίτσια μαζί, πολύ εύκολα. Άκουσα ότι στην 

Δευτεροβάθμια υπήρχαν λίγο θέματα στην αρχή, αλλά πλέον παίζουν όλα μαζί και 

κάθονται πολλά αγόρια-κορίτσια, όπως γίνονται και στα πρωινά μας σχολεία. Εεε… 

βλέπω κάποιες διαφοροποιήσεις ας πούμε, στα τραγούδια τα αγόρια στο δημοτικό, 

που έχω τώρα δεν τραγουδάνε, ενώ τα κορίτσια τραγουδάνε, εκεί πέρα δεν ξέρω αν 

υπάρχει κάτι, που να έχει να κάνει… με βάση το φύλο ας πούμε που δεν το κάνουν 

εεε… προσπαθούμε να μην πιέζουμε υπερβολικά, αλλά να εμπλέκουμε και τα δυο 

φύλα να δείξουμε ότι υπάρχουν ίσα δικαιώματα. Τώρα, από εκεί και πέρα το παιδί 

είναι και ελεύθερο… αν δεν θέλει να συμμετάσχει, να μην συμμετάσχει.  

37. Ερ: Φαντάζομαι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι… παρά είναι ευαίσθητο και 

είναι και νωρίς κιόλας. 

Απ: Δεν έχουμε ακουμπήσει… εδώ πέρα στο πρωινό και φοβόμαστε να το 

ακουμπήσουμε, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις, πόσο μάλλον σε αυτά τα παιδιά και δεν 

νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή εεε… ότι αυτό μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. 

Εεε… στο κάτω κάτω και για μας είναι δύσκολο να… να μπούμε στην δική τους 

εεε… κοσμοθεωρία λίγο, δηλαδή… εεε… και εμείς πρέπει να αντιληφθούμε στις 

μεγαλύτερες ηλικίες για παράδειγμα, που έχω ακούσει σε camp, εεε… τύπου 

δεκαοχτώ, δεκαεννιά, που τους βάζουνε να… να κάνουν εικαστικά και τα λοιπά εεε... 

για εμάς είναι δύσκολο να αντιληφθούμε, ότι μπορεί κάτι τέτοιο να μην αφορά ένα 
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δεκαοχτάχρονο Συριάκι, γιατί αυτό σκέφτεται εκείνη τη στιγμή, εμένα… τι θα γίνει; 

Περνάει η ώρα μου. Πότε θα κάνω παιδιά; Για εμάς αυτό, νιώθουμε ότι έχεις χρόνο, 

αλλά γι’ αυτό ακυρώνεται ένα όνειρο, το να κάνει οικογένεια, γιατί νιώθει ότι χάνει 

το παράθυρο και φεύγει ο χρόνος. Δηλαδή, αυτά πρώτα εμείς πρέπει να… 

συνηθίσουμε την διαφορετικότητα και μετά νομίζω να μπούμε στην σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση και όλα αυτά. Ίσως να κάνω και λάθος, αλλά… έτσι το νιώθω εγώ. 

Οπότε… ας πιάσουμε πρώτα τα βασικά και… εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν έχουμε 

λύσει το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, θα το λύσουμε με τα 

προσφυγόπουλα; Επίσης νιώθω ότι τα παιδιά δεν είναι τόσο έτοιμα να πάνε στα 

πρωινά σχολεία, δηλαδή έχουν βελτιωθεί λίγο, ώστε να ξέρουν κάποια, τα 

διαλείμματα και τα λοιπά, αλλά… η επικοινωνιακή τους δυνατότητα στα ελληνικά 

είναι… μικρή, περιορισμένη. Βελτιώνεται… όταν, πιστεύω ότι θα μπορούσαν να 

έχουν περισσότερες επαφές με το πρωινό και ίσως να συμμετάσχουν σε κάποια 

μαθήματα, γιατί πραγματικά η επικοινωνιακή τους δυνατότητα στα ελληνικά θα 

βελτιωθεί και πολύ γρήγορα, αλλά άλλο το επικοινωνιακό, το να μιλάω για 

καθημερινά θέματα, τι μας απασχολεί και τα λοιπά και άλλο να δώσω σε ένα παιδί 

ένα βιβλίο της τρίτης και της τετάρτης δημοτικού που έχει ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και 

δεν θα μπορεί σίγουρα να το ακολουθήσει. Δηλαδή, σύμφωνα και με σεμινάρια που 

μας έκαναν με βάση τις έρευνες, μέσα σε δυο χρόνια μπορεί να… να κατακτήσει το 

επικοινωνιακό λεξιλόγιο και να πω εγώ, άντε ίσως και σε ένα χρόνο, αν πούμε ότι 

πάει στο πρωινό, αλλά για να φτάσει στο ακαδημαϊκό της τρίτης δημοτικού, 

χρειάζεται επτά χρόνια. Έλεγε η έρευνα, τώρα… δηλαδή, καλά εμείς θα τα πάμε στο 

πρωινό αν τα πάμε, αλλά το θέμα είναι και τι… μην χαθούνε ακαδημαϊκά, δηλαδή 

μήπως δεν μπορούνε να ακολουθήσουν τα μαθήματα λόγω των δυσκολιών της 

ακαδημαϊκής γλώσσας. Αυτό δεν γνωρίζω.  

 

38. Ερ: Πάντως εφαρμόζεται αυτό. Δηλαδή, ορισμένα παιδιά νομίζω που μένουν σε 

διαμερίσματα, ας πούμε σε… στο αστικό πλαίσιο πηγαίνουνε… στο πρωινό. 

Απ: Υπάρχει… από όσο γνωρίζω, υπάρχει νόμος, αυτά που είναι σε σπίτια να μην 

μπορούν να πάνε σε ΔΥΕΠ και υποχρεούνται να πάνε σε πρωινά κανονικά.  

 

39. Ερ: Στα σπίτια, ε; Να μην μπορούν να πάνε σε ΔΥΕΠ. Δηλαδή, μόνο οι δομές 

φιλοξενίας κάπου… 

Απ: Στα σπίτια. Να μην μπορούν να πάνε σε ΔΥΕΠ. Γι’ αυτό το λόγο ακόμα και τα 

παιδιά των Σερρών, αν πήγαιναν σε… σε ξενοδοχεία, που ήταν στις Σέρρες, αν και 

δεν πήγανε, ίσως πάλι να είχαν πρόβλημα να έρθουν στην ΔΥΕΠ Σερρών. Γιατί 

μετακινούνται σε οικήματα κανονικά. Εεε… οπότε αυτό… 

 



 

 97 

40. Ερ: Οπότε οι ΔΥΕΠ κάπως εεε… μάλλον οι δομές φιλοξενίας καλύπτουν, οι 

ΔΥΕΠ καλύπτουν τις ανάγκες παιδιών που είναι σε δομές φιλοξενίας. 

Απ: Που είναι σε camp, ναι. Ακριβώς. Είναι λόγο αυτού του νόμου που υπάρχει. 

Όπως τώρα και κάποια… βέβαια υπάρχουν κάποια, που μετά από πολύ προσπάθεια 

ΣΕΠ και… εεε… υπευθύνων, έχουνε… παρά το ότι είναι σε σπίτια, συνεχίζουν στην 

ΔΥΕΠ που είχαν ξεκινήσει εεε… αλλά αυτά είναι μετά από πολύ κόπο,  από ΣΕΠ… 

 

41. Ερ: Και κάπως δεν είναι… 

Απ: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι παράνομο ή νόμιμο. Αυτό δεν το γνωρίζω. 

 

42. Ερ: Εξαιρέσεις μπορεί να είναι αυτές. 

Απ: Ναι, είναι εξαιρέσεις. 

 

43. Ερ: Με του ΣΕΠ, ας πούμε, την πρωτοβουλία, κάπως. 

Απ:  Ναι. 

 

Ερ: Ναι. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.  Ευχαριστώ. 

Απ: Παρακαλώ.  

 

Συμμετέχοντας 3:  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες  βρίσκονται στην δομή φιλοξενίας, 

που εργάζεστε, πώς είναι οι συνθήκες ζωής εκεί και ποια είναι η διάθεση τους. 

Απ: Γενικά ήταν ένα μικρό camp το Καβαλάρι, κάπου στα διακόσια άτομα όταν 

πρωτοξεκίνησε, τώρα είναι πολύ λιγότεροι, γιατί πολλοί έχουν φύγει με relocation 

στο τόπο που ήθελαν να πάνε ή γενικά τρέχουνε για τα προγράμματα τώρα… ένταξης 

σε διαμερίσματα και τέτοια, τώρα ακριβή αριθμό δεν ξέρω να σου πω, αλλά είναι 

σαφώς λιγότεροι και γενικά το κλίμα ήταν πάρα πολύ φιλικό εκεί πέρα, γιατί οι 

περισσότεροι εκεί είναι Σύριοι, Κούρδοι ή ήταν γνωστοί, ξαδέρφια, μακρινοί θείοι 

και τέτοια, άρα ήταν φάση σαν μικρό χωριουδάκι, γενικά οι συνθήκες στο camp ήταν 

καλές, δηλαδή θεωρείται από τα αξιοπρεπή camp. Όλοι έχουμε δωμάτια, λυόμενα 

δωμάτια μέσα στο camp, τώρα πια έχει και κουζίνες, έχει και πλυντήρια εεε… 
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κουζίνες ξέρεις που μπορούν να μαγειρεύουν ανά τρεις οικογένειες τρία μάτια, 

έχουνε… είχαν θέρμανση, υψηλό… τώρα για κλιματισμό και τέτοια δεν ξέρω, για το 

καλοκαίρι έχουμε ζεστό νερό, καθαρές, δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει και καθαρίστρια 

και… καθαρίστριες εκεί πέρα και από τις οργανώσεις που αναλαμβάνει… γενικά οι 

συνθήκες είναι καλές. Όσον αφορά το camp.  

 

2. Ερ: Και η διάθεση τους; 

Απ: Θέλουνε… θέλουνε να μάθουνε. Δηλαδή τα παιδιά… που εμείς πήγαμε πριν 

ξεκινήσουν το σχολείο και πιο πριν υπήρχαν παιδιά, παλιοί δάσκαλοι που πήγαν 

Συρία και τέτοια, που τους απασχολούσαν κάποιες ώρες, δηλαδή τα παιδιά 

ερχόντουσαν ένα δίωρο και ήταν ‘ντάξει, είχαν απίστευτη ενέργεια, δεν είχαν που να 

την διοχετεύσουν, αλλά… θέλουνε, θέλουνε πάρα πολύ, όσον αφορά τα παιδιά. Οι 

γονείς και τέτοια, ‘ντάξει, είναι πιο χαλαροί… φαίνεται ότι βαριούνται και δεν 

κάνουν πολλά πράγματα και τέτοια, αλλά… τα παιδ… και… ειδικά μετά τα παιδιά 

όταν ξεκίνησαν το… δημόσιο σχολείο, δηλαδή φάνηκε ότι άρχισαν να παίρνουν και 

το πνεύμα της… ότι είμαι στο σχολείο, είμαι στην τάξη, θα ζητήσω την άδεια για να 

πάω τουαλέτα. Όταν συνδυάστηκε το μεσημεριανό σχολείο με εμάς, τα παιδιά 

αλλάξανε τελείως.  

 

3.Ερ: Κατάλαβες δηλαδή διαφορά με το που ξεκίνησαν το 2-6, απογευματινή ζώνη 

στο δημόσιο. 

Απ: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ήδη με εμάς είχανε πάει πάρα πολύ… άρχισαν να μπαίνουν 

λίγο στο mood τάξης, όταν συνδυάστηκαν αυτά τα δυο, δηλαδή σκέψου ότι κάνουν 

περίπου έξι ώρες μάθημα την ημέρα…  

 

4.Ερ: Πολύ καλό, πολύ καλό. Λειτούργησαν σχετικά πολύ… 

Απ: … πιστεύω ότι το δημόσιο σχολείο οκ, μπορεί να μην τους παρέχει τις άπειρες 

γνώσεις ή τέλος πάντων να τους ετοιμάζει για το πρωινό σχολείο εεε… αλλά σίγουρα 

τους έκανε πάρα πολύ καλό να μάθουν πώς να είναι μέσα στην τάξη.  

 

5. Ερ: Ναι, ναι. Πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν 

είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν. Πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος. 

Πώς ενεργά συμμετέχουνε και αν υπάρχουν, τι ελλείψεις υπάρχουν. 

Απ: Είμαστε… σχεδόν όλα τα παιδάκια που είναι στο camp έρχονται στα μαθήματα 

μας και νομίζω πάνε και στο δημόσιο, όχι σχεδόν όλα, και είναι… 
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6. Ερ: Πόσα παιδάκια είναι περίπου; 

Απ: Κάπου στα σαράντα. Μπορεί… μπορεί, τώρα δεν ξέρω, σου λέω τώρα με τις 

αφίξεις, αναχωρήσεις δεν ξέρω πως… 

 

7. Ερ: Αλλάζει συνέχεια ο αριθμός. 

Απ: …κυμαίνεται ο αριθμός και πιο πριν ήμασταν πιο σταθερά. Είμαστε δυο κοπέλες, 

που… εγώ και μια άλλη συνάδελφος και δυο Σύριοι, που μας βοηθάνε πολύ στην 

μετάφραση, που ξέρουν πολύ καλά αγγλικά. 

 

8. Ερ: Και είναι πρόθυμα τα παιδάκια; Είπες ότι είναι πολύ… 

Απ: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ. Ακόμα και όταν… γιατί, πιο… όταν δεν είχαν σχολείο 

κάναμε πιο αργά, τώρα που είμαστε από τις εννιάμιση το πρωί ξυπνάνε κάθε μέρα και 

έρχονται τα γλυκούλια, είναι πολύ καλά.  

 

9. Ερ: Εεε… το πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος; 

Απ: ‘Ντάξει, εμείς είμαστε μέσα στο πεδίο εεε… υπάρχουν δυο χώροι που τους 

χρησιμοποιούν γενικά για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ‘ντάξει, είναι 

ικανοποιητικά. ‘Ντάξει δεν είναι έτσι στο σχολείο, αλλά δεν είναι και επτά άτομα.  

 

10. Ερ: Βιβλία; Ας πούμε υλικό, τι χρησιμοποιείτε; Έχει… 

Απ: Ο καθένας ακολουθεί το σχολείο. 

 

11. Ερ: Ενισχυτικά… 

Απ: Ναι, ναι.  

 

12. Ερ: Αν συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα… 

Απ: Εξαρτάται από το αντικείμενο, ‘ντάξει κάθε μέρα δεν είναι ίδια. Γενικά υπάρχει 

όρεξη για τέτοια, αλλά… προφανώς υπάρχουν και μέρες που μπορεί να είναι 

κουρασμένα, έχουμε βέβαια τα Σαββατοκύριακα, ξέρεις, που  λίγο τις Δευτέρες είναι 

λίγο αποσυντονισμένα, είναι νορμάλ μαθητές, δηλαδή εγώ δεν έχω… ‘ντάξει δεν έχω 
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δουλέψει και σε δημόσιο σχολείο να σου πω ότι αυτό γίνεται έτσι και αυτό γίνεται 

αλλιώς, αλλά γενικά τα παιδιά έρχονται ορεξάτα.  

 

13. Ερ: Ωραία. Και κατά τη γνώμη σου υπάρχουν ελλείψεις; 

Απ: Ναι, ας πούμε το ότι ξεκίνησαν Ιανουάριο το δημόσιο σχολείο… Για μένα ας 

πούμε σκέψου ένα παιδάκι που πάει από τον Σεπτέμβρη, ας πούμε, άμα πήγαινε στο 

πρωινό, κάποιος που πάει από τον Σεπτέμβρη στο πρωινό έχει τρελή διαφορά ας 

πούμε. Είχα μια μαθήτρια που ήταν όλο το Σεπτέμβρη, από  Σεπτέμβρη μέχρι 

Δεκέμβρη σε πρωινό και ήρθε τον Γενάρη και παρακολουθούσε το  απογευματινό και 

ερχότανε το πρωινό σε εμάς. Εντάξει δεν υπήρχε το επίπεδο των ελληνικών της, που 

παρακολουθούσε την πρώτη δημοτικού, πέντε μήνες. Μιλούσε ελληνικά, που δεν 

ήξερε τίποτα, μπήκε απλά  πρώτη δημοτικού και την πετάξανε στην… 

 

14: Ερ: Ααα… μπήκε στην τυπική εκπαίδευση κανονικά η κοπέλα. 

Απ: Ναι. Έμενε σε διαμέρισμα αυτό το κοριτσάκι, τώρα έχει φύγει κιόλας είναι στην 

Ολλανδία και έμενε σε διαμέρισμα, κάπου δυτικά και δεν υπήρχε τότε κάποιο 

απογευματινό πρόγραμμα και την έγραψαν οι γονείς της σε πρωινό. 

 

15: Ερ: Κανονικά. Οπότε μετά ήρθε και σε εσάς, ας πούμε; 

Απ: Μετά σταμάτησε το πρόγραμμα με την ενοικίαση του σπιτιού της και ήρθε στο… 

επέστρεψε στο ΚαβαλάρΙ, που μάλλον ήταν εγγεγραμμένη, δεν ξέρω. Και ήρθε στα 

δικά μας μαθήματα και ήρθε και στο… την γράψανε… 

 

16. Ερ: Και στα δυο… 

Απ: ‘Ντάξει. Δεν υπήρχε το επίπεδο των ελληνικών της. Εμένα με βοηθούσε στο 

μάθημα, πάρα πολύ. Ήταν εφτά χρονών. Ήταν εφτά χρονών η κοπελίτσα, ναι. Και 

τώρα φαντάζομαι, νομίζω είναι στην Ολλανδία, στην Γερμανία φαντάζομαι το ίδιο 

και με τα γερμανικά δηλαδή θα έχει τρελή… 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ μαθητών στις δομές φιλοξενίας, αν συμμετέχουν 

στο μάθημα, αν παρατηρούνται φαινόμενα περιθωριοποίησης και πως τους 

αντιμετωπίζουν οι άλλοι πρόσφυγες. 
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Απ: Εγώ δεν έχω δει κάτι με ΑΜΕΑ, κανέναν εεε… βασικά. Εκτός αυτού που σου 

είπα ότι ίσως δυο, τρία παιδάκια να έχουν λίγο αυτό, υπερ-κινητικότητα, διάσπαση 

προσοχής, ή δυσλεξία, τώρα δεν ξέρω και ποια είναι τα ακριβά όρια όλων αυτών, 

κάτι… με σύνδρομο Down δεν είδα και δεν μπορώ… δηλαδή όσον αφορά το 

Καβαλλάρι δεν έχουμε κάτι, κάποιο,  ούτε σε ενήλικα ούτε σε… έτυχε, τώρα 

φαντάζομαι…  

 

2.Ερ: Κάτι… δεν είναι κάτι ας πούμε, οφθαλμοφανές κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας… 

Απ: Όχι, όχι. Σε κανένα παιδάκι, ούτε σε αυτά που έχουνε φύγει, ούτε σε αυτά που 

έχουν μείνει τώρα είναι… φαίνονται…  

 

3. Ερ: Μόνο αυτά που έχεις… 

Απ: Ξέρεις λίγο, δυσκολίες γραφής, ξέρεις, το ανάποδο έξι, το άλφα, μπέρδευαν το 

τρία με το έψιλον το δικό μας. Ίσως να είναι και από… κάποια να προέρχονται και 

από το διαφορετικό αλφάβητο, κάποια, ας πούμε εγώ το αποδίδω και εκεί πέρα, ίσως 

να είναι και κάποια μορφή δυσλεξίας, τώρα σου είπα, ότι όταν είχαμε δυο, τρία 

παιδάκια προσπαθούσαν πιο πολύ να κάνουν κατασκευές, δραστηριότητες και τέτοια, 

αυτό.  

 

4. Ερ: Και υπήρχαν εεε… αυτά τα παιδιά κανονικά συμμετείχαν στο μάθημα. 

Απ: Ναι, ναι, κανονικά. Ήταν ενταγμένα στο μάθημα μας, απλά ίσως να τους βάζαμε 

εμείς να ασχοληθούν και με κάτι άλλο, αν ήταν η δραστηριότητα πολύ… ή είχε ας 

πούμε… ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά, γενικά εγώ ας πούμε, δεν παρατήρησα κάτι 

ότι το παιδί αυτό δυσκολευόταν και τα παρατούσε και τέτοια, τίποτα. 

 

5. Ερ: Τα φαινόμενα περιθωριοποίησης ως προς αυτά τα παιδάκια; Ας πούμε, που 

ήταν πιο… 

Απ: Όχι. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο, το οποίο μπορούσε να το παρατηρήσει κάποιος, ο 

οποίος δεν είναι μέσα στο εκπαιδευτικό, δηλαδή αυτό το παιδάκι, ένα νορμάλ ζωηρό 

παιδάκι, το οποίο, αν δεν είναι ο άλλος από πάνω του, δηλαδή πως λειτουργεί στα 

εκπαιδευτικά, δεν είναι κάτι οφθαλμοφανές.  

 

6. Ερ: Και προσπαθούσατε να τα εντάξετε; Δραστηριότητες μάλλον περισσότερο… 
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Απ: Ναι. Κατασκευές, σωματικές, χορευτικά, με τραγούδια ξέρεις, head and 

shoulders, knees and toes και τέτοια, στα οποία ήταν εξαιρετικά και στην ζωγραφική, 

αυτό. Όσο μπορούσαμε και εμείς, ‘ντάξει. 

 

7. Ερ: Και τι πήγες να πεις, δεν ήτανε τα παιδιά αυτά; 

Απ: Τι δεν ήτανε;  

 

8. Ερ: Κάτι πήγες να πεις προηγουμένως, δεν ήτανε αυτά παιδιά… μάλλον δεν ήταν 

κάτι το διαφορετικό, δεν ξεχωρίζανε, ας πούμε. 

Απ: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, δηλαδή άμα τα έβλεπες εκτός από την τάξη, όταν θα 

παίζανε έξω, δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος, που δεν… δεν θα τα δει μέσα στην 

εκπαίδευση θα καταλάβει ότι έχουν δυσλεξία. 

 

9. Ερ: Μια δυσκολία μάθησης, δηλαδή. 

Απ: Ότι… και εγώ επειδή, ας πούμε, ο αδερφός μου έχει διάσπαση προσοχής, άμα 

δεν τον δεις να κάτσει να διαβάσει ας πούμε την Ιστορία δεν θα το καταλάβεις, 

δηλαδή κάνει νορμάλ κουβέντα ξέρω ‘γω δεν χάνεται. Αυτό. 

 

10. Ερ: Κατάλαβα. Οπότε και η αντιμετώπιση από τους άλλους πρόσφυγες νομίζω ότι 

ήτανε σαν να… σαν τα υπόλοιπα παιδάκια. Σαν να ακούμε άλλα παιδάκια, δηλαδή. 

Απ: Ναι, ναι, ναι.  

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Που εστιάζετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τι μεθόδους εφαρμόζετε και τι 

προτάσεις έχετε για τη βελτίωση του μαθήματος αν υπάρχουνε;  

Απ: Κοίτα, εμείς εστιάζουμε πιο πολύ στο… στην ενίσχυση… στην ενισχυτική 

διδασκαλία με βάση το σχολείο, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να 

ξεπεράσουμε το… το δημόσιο σχολείο. Αυτό, όσο το δυνατόν να βοηθήσουμε τα 

παιδάκια για να μην δυσκολεύονται, γιατί ΄ντάξει στο σχολείο κάνουν πολλά 

ελληνικά, δηλαδή υστερούν πάρα πολύ στα ελληνικά, τα οποία τους φαίνονται 

απίστευτα δύσκολα και αυτό, εμάς είναι υποστηρικτικό το κομμάτι, ‘ντάξει βέβαια 

εμείς, δεν είναι τόσο τυπική εκπαίδευση, δηλαδή, γλώσσα, να κάνουμε ασκήσεις, να 

διαβάσουμε κείμενο, να κάνουμε και δραστηριότητες και κατασκευές και παιχνίδια 

και αυτό που σου είπα και μουσικο-χορευτικά, δηλαδή κάθε μέρα… υπάρχει ποικιλία 
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γιατί αυτός, ουσιαστικά, είναι να τους βοηθήσουμε με διαφορετικούς τρόπους να 

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου, δηλαδή ειδικά στο 

γυμνάσιο, είναι… η δασκάλα τους, ας πούμε, τρέχει πάρα πολύ.  

   

2. Ερ: Έχετε και παιδιά γυμνασίου; 

Απ: Ναι έχουμε και γυμνασίου. 

 

3. Ερ: Είναι πιο δύσκολο. 

Απ: Ναι, γιατί ‘ντάξει, σαφώς και τα παιδιά έχουν καλύτερες βάσεις σχολείου και οκ, 

φαίνεται αυτό δηλαδή και το πώς κινούνται μέσα στο μάθημα, και το πώς 

στροφάρουν και τέτοια, αλλά τώρα ‘ντάξει, όταν κάνεις γραμματική ελληνική 

δηλαδή, μπαίνεις τόσο πολύ σε αυτό το πράγμα, είναι δύσκολο για τον άλλον που 

έρχεται και… έρχεται με τις δυσκολίες, με άλλο αλφάβητο, τελείως άλλη δομή 

γλώσσας, είναι δύσκολο. 

 

4. Ερ: Οπότε λειτουργείτε κάπως, όπως το σχολείο το δημόσιο… 

Απ: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η βάση μας στο δημόσιο. Πιο πριν, πριν ξεκινήσει το 

σχολείο, ‘ντάξει τους κάναμε μινι- διαλογάκια, για το πώς… γιατί ξέρουμε ότι σε 

κάποια φάση θα πάνε στο σχολείο, ας πούμε, πολύ βασικά πράγματα, στα οποία να 

πατήσει το παιδί για να μπει στο σχολείο ας πούμε, να είναι κομπλέ τις πρώτες μέρες.  

 

5. Ερ: Και έχεις προτάσεις για την βελτίωση του μαθήματος; 

Απ: Εεε… του δικού μας; 

 

6. Ερ: Μάλλον, ναι. 

Απ: Κοίταξε, team work,  δηλαδή όσο περισσότερο team work, γιατί νομίζω ότι αυτά 

τα παιδάκια δεν έχουν μάθει τόσο στο σχολείο, γιατί και εμείς, και εμείς δεν το 

έχουμε  πολύ στην εκπαίδευση μας, δηλαδή θέλουνε team work για να μάθουνε να 

υπάρχουν μέσα στην τάξη μαζί με άλλους. Γιατί είναι… υπάρχει ανταγωνισμός, 

υπάρχει και το ένα, υπάρχει και το άλλο και νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουν να 

συνεργάζονται. Δηλαδή, εμείς θέλουμε  πολύ και per work  χρησιμοποιούμε πολύ και 

team work. Ακόμα και σε μια άσκηση απλή Μαθηματικών, γιατί να την λύσεις μόνος 

σου, να την λύσεις με τον διπλανό σου.  

 



 

 104 

7. Ερ: Ωραία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος εστιάζετε σε ζητήματα όπως είναι η 

εκμάθηση των ελληνικών, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών, επεξήγηση των δομών της λειτουργίας, και της 

λειτουργίας της ελληνικής  και ευρωπαϊκής μάλλον πολιτείας- κοινωνίας, ζητήματα 

υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

σεβασμού της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία. ‘Ντάξει σε 

όποιο από αυτά ή… 

Απ: Εεε… ναι, είχαμε κάνει τότε στην 21 Μαρτίου για τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων ολόκληρο section, φάση- παρουσίαση της διαφορετικότητας, για 

χρώμα, άλλο φύλο, θέση της γυναίκας, ‘ντάξει όχι με… δηλαδή τους είχαμε… μια 

φωτογραφία  που είναι… και είναι όλα τα χρώματα σχεδόν άσπρα και είναι ένα 

χρώμα το πορτοκαλί, ένα χρώμα από πορτοκαλί, γιατί συμβαίνει αυτό, να μας το 

κάνουν αναπαράσταση με ρόλους και τέτοια. Αυτό, πολύ με την ένταξη και την 

περιθωριοποίηση άλλων ανθρώπων, ειδικά αυτό που σου λέω, εκείνη την μέρα   21
η
 

Μαρτίου; Νομίζω είναι. 

8. Ερ: Νομίζω ναι. 

Απ: Νομίζω ναι. Εεε… δεν έγιναν πολύ classic μαθήματα, ελληνικά, αγγλικά και 

τέτοια ασχοληθήκαμε μόνο με αυτό το ζήτημα μέσα από δραστηριότητες, 

βιντεάκια…  

 

9. Ερ: Κατά του ρατσισμού και της διαφορετικότητας. 

Απ: Ναι, ναι. Κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της διαφορετικής γλώσσας, 

δηλαδή αυτό που τους λέμε συνέχεια, γιατί αυτοί είναι και Κούρδοι, δεν έχει σημασία 

η γλώσσα. Μπορείς να συνεννοηθείς και χωρίς την γλώσσα, απλά με νοήματα, με 

κάτι άλλο, με… μια ζωγραφιά, με ένα σήμα. Επειδή ουσια… γι’ αυτό βλέπουμε 

γλώσσες ελληνικά και αγγλικά, ‘ντάξει αυτό. 

 

10. Ερ: Έχετε Συριάκια από Κούρδους και έχετε και Σύριους Άραβες; 

Απ: Ναι, ναι.  

 

11. Ερ: Μεταξύ τους; 

Απ: Μια χαρά.  

 

12. Ερ: Μια χαρά, ε; 
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Απ: Ναι. Εγώ δεν έχω δει τίποτα, πολύ καλά. 

 

13. Ερ: Ωραία. Τα υπόλοιπα για την ευρωπαϊκή κοινωνία ας πούμε, που θέλουν να 

διδαχθούν, ζητήματα υγιεινής, ας πούμε;  

Απ: Κοίταξε, εγώ δεν έχω δει κάτι που μου έχει… ‘ντάξει έχουμε κάνει για υγιεινή 

δοντιών, ξέρεις στα πιο μικρά, υγιεινή χεριών, τι κάνουμε όταν τελειώνουμε από το 

μπάνιο, με τα δόντια μας, έχουμε κάνει διατροφή. Κάναμε λίγο για διατ… ‘ντάξει 

μάθαμε  τα φρούτα και τα λαχανικά και μετά ας πούμε κάναμε για μια μέρα ένα 

section τι υγιεινά τρώνε τα παιδάκια, γιατί πρέπει να τρώμε φρούτα, γιατί πρέπει να 

τρώμε λαχανικά, πόσες φορές την βδομάδα τρώμε σοκολάτες, πιο… δηλαδή, κοντά 

στο να μάθουμε τα φρούτα, είπαμε και για την διατροφή, αυτό. 

 

14. Ερ: Ωραία. Κάποιο άλλο από τα συστήματα πιστεύεις ότι… προωθούνται κάπως; 

Η θέση της γυναίκας φαντάζομαι.  

Απ: Εεε… δηλαδή στο μάθημα μας ποτέ δεν θα γίνει κάποιος διαχωρισμός ή κάποια 

περιθωριοποίηση και τέτοια, αν υπάρχει κάτι να μαθευτεί θα συζητηθεί, τώρα δεν 

έχω κάποιο απτό παράδειγμα να σου πω, δηλαδή δεν έχω… επειδή το κλίμα εκεί 

πέρα είναι πολύ ωραίο, δεν έχει τύχει να σου πω, ωχ, έγινε εκείνο και έπρεπε να το 

συζητήσουμε, κάποια κοπέλα της μίλησαν άσχημα και έπρεπε να κάνουμε κουβέντα. 

Είχαμε απλά ένα παιδάκι, στο οποίο το πειράζανε σε σχέση με τους άλλους και αυτό. 

Τους κάναμε κουβέντα, πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε, ότι όλοι είναι 

διαφορετικοί, κάποια άλλα παιδάκια παίζουν με αυτό τον τρόπο, κάποια άλλα 

παιδάκια παίζουν με τον άλλον τρόπο, δεν έχει μαλώματα, ξυλίκια, ούτε ας πούμε και 

με τους έφηβους, είναι γενικά λίγο… είναι καλά παιδάκια. Είναι πολύ καλά. Και 

τώρα σου λέω τους είχαμε από τον Δεκέμβρη και ήτανε… τώρα που φύγανε την 

Τρίτη, φύγανε κάποιες οικογένειες ξέρεις, που είχανε μπόλικα παιδιά…  

 

15. Ερ: Από το Δεκέμβρη τους έχετε, ε; 

Απ: Ναι.  

 

Ερ: Τέλος, έχεις να κάνεις κάποιο άλλο σχόλιο γύρω από την εκπαίδευση των 

προσφύγων γενικά; Κάτι πιστεύεις δεν αναπτύχθηκε παραπάνω. 

Απ: Ότι… δυστυχώς το σχολείο το δημόσιο δεν φτάνει, αυτό. Δηλαδή μακάρι εμένα 

άμα με ρωτάς να μπορούσαν να γίνουν όλα μέσα στα πλαίσια του ελληνικού 

σχολείου και τέτοια. Δηλαδή, πιστεύω ότι τα παιδιά θέλουν και εκτός του σχολείου 

υποστήριξη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο ελληνικό σχολείο. Και μακάρι 
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να υπήρχε και κάποιο curriculum, κάποιο βιβλίο, που να μπορεί να διδάσκετε σε 

όλους, αλλά δυστυχώς. Και εμείς ας πούμε προσπαθούμε κάθε φορά να τα εντάξουμε 

στο επίπεδο των μαθητών και φτιάχνουμε και σκεφτόμαστε κάπως… τον πρώτο 

καιρό δηλαδή η προετοιμασία ήτανε πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας για εμάς, τώρα ας 

πούμε. που ξέρουμε ότι τα παιδάκια μας είναι σε αυτό το επίπεδο μπορούν μέχρι 

τόσο, μπορούμε πιο εύκολα να το ετοιμάσουμε. Δηλαδή σου λέω, εμένα αυτό που με 

δυσκόλεψε πιο πολύ ήταν το πώς θα ετοιμάσω το μάθημα μου για τόσο διαφορετικών 

αλλόγλωσσα παιδιά και διαφορετικού επιπέδου. Τώρα, που τα έχω και πέντε έξι 

μήνες είναι πιο εύκολο. Και ήμουν και από τους τυχερούς, οποίους, τώρα άρχισαν να 

φεύγουν οι οικογένειες, δηλαδή είχα μια συνέχεια τέσσερις-πέντε μήνες και μπόρεσα 

να κάνω και εκείνο να χτίσω πάνω σε αυτό, δηλαδή δεν άλλαξα πολλά τμήματα και 

πολλούς διαφορετικούς μαθητές. Τώρα βέβαια ο καθένας θα πάει όπου είναι να πάει 

και από εμάς  να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα μπορεί. 

 

Ερ: Και σαν βάση χρειάζεται. 

Απ: Ναι.  

 

Ερ: Οπότε του χρόνου πιστεύεις ότι άμα ξεκινήσουν κανονικά το σχολικό έτος από 

Σεπτέμβρη ας πούμε, θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό για την εκπαίδευση των παιδιών 

αυτών.  Σε συνεργασία… 

Απ: Ναι, ναι, ναι. Και μακάρι ας πούμε πολλά παιδάκια να μπορέσουν να πάνε και σε 

πρωινό. Δηλαδή, τα παιδάκια που πλέον πάνε σε σπίτια είτε στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης, είτε στην Αθήνα, γενικά σε πόλεις, μακάρι να πάνε στο πρωινό. Εγώ 

το στηρίζω φουλ. 

 

Ερ: Το υποστηρίζεις. 

Απ: Έχοντας ένα δυο παραδείγματα στο μυαλό μου μπορεί όλοι να μην μπορούν να 

ανταπεξέλθουν, αλλά όταν είσαι έξι-εφτά χρονών και έχεις μυαλό σφουγγάρι κάνεις 

τα διπλάσια πράγματα στο πρωί από ότι κάνεις το βράδυ. Γιατί σκέψου…  κάνουν 

πολύ δουλειά οι καθηγήτριες στο απογευματινό, δηλαδή δεν έχω… εγώ δεν έχω να 

σου πω κάτι, αυτό δεν μου άρεσε, αλλά και πάλι είναι πρόγραμμα ένταξης, δηλαδή 

μπορεί να κάνουν μια ώρα μάθημα και τρεις ώρες υπολογιστές, γιατί όντως είναι 

στημένο το πρόγραμμα, για να μην… τα παιδιά να μην έχουν πολύ φόρτο εργασίας. 

Θα δούμε. Μακάρι από Σεπτέμβριο όλοι να είναι εκεί που θέλουνε να είναι και να 

μην χρειάζεται να ξαναμπούν στις διαδικασίες, να μάθουν μια γλώσσα και να μείνουν 

εκεί.  
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Ερ: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 

Συμμετέχοντας 4:  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στην δομή φιλοξενίας 

που εργάζεστε; Πώς είναι οι συνθήκες ζωής; Και ποια είναι η διάθεσή τους;  

Απ: Στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε τον Μάη του ’17 στα… στη δομή 

φιλοξενίας των Διαβατών φιλοξενούνται περίπου τετρακόσια άτομα με τις σημερινές 

αφίξεις, δηλαδή των ανθρώπων που ήταν σε ξενοδοχεία και σήμερα επέστρεψαν, 

ίσως και λίγο παραπάνω εεε... σχεδόν μισοί μισοί Αφγανοί πρόσφυγες είναι σε πολύ 

καλύτερη φάση, στην καλύτερη δυνατή φάση σε συνθήκες ζωής, καθώς πλέον στο 

δικό μας τον… στην δική μας τη δομή έχουνε εγκατασταθεί οικίσκοι, που είναι σαν 

μικρά διαμερίσματα πενήντα με εξήντα τετραγωνικά περίπου, που έχουν μέσα δυο 

δωμάτια, που είναι σαν χώροι, είναι δίχωρα, είναι δύο δωμάτια και έχουν μέσα την 

τουαλέτα τους, το μπάνιο τους, δυνατότ… ψυγείο, πλυντήριο. Δυνατότητα να 

μαγειρέψουν φυσικά και θέρμανση. Οπότε αυτό είναι… έχει επηρεάσει φυσικά πολύ 

θετικά την ζωή των προσφύγων, που όμως να πούμε ότι όσον αφορά την Συριακή 

κοινότητα είναι… εξακολουθούν όσοι είναι ήδη πολύ καιρό εκεί, πάνω από ένα 

χρόνο, να είναι σε ανάστατη κατάσταση συναισθηματική, καθώς περιμένουν ή 

relocation ή  επανένωση... ή να είναι σε επανένωση. Οι δε Αφγανοί προσπαθούνε 

όσοι είναι σε relocation είναι σε αναμονή, κυρίως για επανένωση, γιατί relocation δεν 

υπάρχει για τους Αφγανούς και του Ιρανούς αλλά εεε... είναι και σε μια φάση 

προσαρμογής στην ελληνική πραγματικότητα και με διάθεση… πολύ πιο έντονη απ’ 

ότι έχουν οι Σύριοι, να μάθουν την γλώσσα, να αντιληφθούν το νομικό σύστημα που 

υπάρχει και το εργασιακό σύστημα στην Ελλάδα, αυτό. Είναι σε μια αναστάτωση 

γενικώς η κοινότητα, αλλά όχι τόσο αρνητική όσο ήτανε πριν λίγους μήνες. 

 

2.Ερ: Ωραία εεε.... Πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν 

είναι πρόθυμοι να συμμετέχουνε; Πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος; 

Πόσο ενεργά συμμετέχουνε; Και αν υπάρχουνε, τι ελλείψεις υπάρχουνε;  

Απ: Λοιπόν αυτή τη στιγμή εεε... στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην παρούσα φάση 

δεν συμμετέχει νομίζω σχεδόν κανένας, όσον αφορά τις δραστηριότητες των εεε... 

της άτυπης εκπαίδευσης, που αφορούν παιδιά εεε... Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και 

Γυμνασίου. Πιθανά να υπάρχει μια διάθεση αλληλοδιδακτικής κυρίως σε 

δραστηριότητες ενηλίκων που όμως θα έλεγα, που και να μην το γνωρίζω, ή… όταν 

κάνω κάποιο εργαστήριο και κάποιος ξέρει κάτι, θα βοηθήσει και τους υπόλοιπους να 

μάθουν, περίπου μέχρι εκεί και όχι σε αυστηρά δομημένο πλαίσιο. Στο σχολείο μας 

είχαμε προσπαθήσει να έχουμε για την διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και 

συγκεκριμένα της Αραβικής εεε... πρόσφυγα… πρόσφυγες δασκάλους, που όμως δεν 
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κατάφερε αυτό να λειτουργήσει με σταθερότητα και συνέπεια, εξαιτίας των διαφόρων 

γνωστών λόγων που μπορεί να φανταστεί κανένας. Αρχικά είναι πρόθυμοι να 

συμμετάσχουν, δεν τηρούν την εεε.... την συμφωνία ας πούμε, δεν είναι συνεπείς. 

Τώρα πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος... ποιου μαθήματος ας 

πούμε; Αν πούμε ότι τα παιδιά στα Διαβατά εεε... από τον Φεβρουάριο και μετά, 

μάλλον μέχρι τον Φεβρουάριο, από το Μάρτιο που άνοιξε η δομή μέχρι και τον 

Φεβρουάριο, τα μέσα περίπου απολάμβαναν... 

3.Ερ: Έναν χρόνο ας πούμε. 

Απ: Ναι, εεε... απολάμβαναν, ας το πούμε απολάμβαναν εεε... δραστηριότητες μη 

τυπικής μάθησης έτσι από μια σειρά εεε... ανθρώπων και επαγγελματιών και 

οργανώσεων και εθελοντών και τα λοιπά εεε... από τον Φλεβάρη και μετά 

διατηρήθηκε και καταφέραμε να φτιάξουμε κάπως δηλαδή να οργανώσουμε τις 

δραστηριότητες με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα αναφέρω παρακάτω εεε... μέχρι 

τον Φλεβάρη λοιπόν υπήρχε η πρωινή ζώνη και κάποια απογευματινά μαθήματα πάλι 

από οργανώσεις εεε... δεξιοτήτων κυρίως, όχι με την έννοια του μαθήματος τα 

απογεύματα, πιο πολύ  με την λογική της δημιουργικής απασχόλησης και 

ενεργοποίησης εεε... από τον Φλεβάρη και μετά τα παιδιά δύο με έξι πηγαίνουν στο 

σχολείο, στο σχολείο του Αγίου Αθανασίου συγκεκριμένα τα δικά μας, δημοτικό, 

γυμνάσιο. Όσο περνάει ο καιρός μεγαλώνει η διαρροή των παιδιών, κυρίως των 

Σύριων που έχουνε φύγει, έχουνε αλλάξει και τα λοιπά και έχουν έρθει, δεν 

επιθυμούν να πηγαίνουνε γιατί περιμένουνε και αυτοί να φύγουνε οι πιο παλιές και 

περιμένουν ας πούμε να φύγουν και αυτό λειτουργεί πολύ ματαιωτικά για τα παιδιά, 

τους γονείς, οπότε τα παιδιά δεν  πηγαίνουν εεε... Τώρα μέσα στο δικό μας... μέσα 

στον δικό μας τον καταυλισμό, το camp, όπως τους αρέσει να το λένε, τη δομή όπως 

επίσης αρέσκονται να το λένε εεε... είχαμε εμείς μια ιδιαιτερότητα, ήμασταν το 

μοναδικό camp  πανελληνίως και παγκοσμίως πιστέψτε με εεε... που είχε πιο πολλούς 

εργαζόμενους από τους ωφελούμενους. Έτσι λοιπόν εμείς τον Σεπτέμβρη 

υποδεχτήκαμε διακόσια και άτομα από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, ΕΣΠΑ 

δηλαδή, τα οποία ανήκαν ουσιαστικά, προσλήφθηκαν μέσω του δήμου δέλτα, 

ανάμεσά τους ήταν γύρω στους είκοσι… κάτι δασκάλους, καμία δεκαεφτά ψυχ... 

κοινωνικοί λειτουργοί καμιά... τέλος πάντων κόσμος και ντουνιάς, καμιά πενηνταριά 

δάσκαλοι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι όμως δεν είχανε καμία 

προετοιμασία, εμπειρία, είτε γενικότερα στο επάγγελμα είτε ειδικότερα στην 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, δεν υπήρχανε εννοείται 

μεταφραστές και δεν υπήρχε και ένα πλαίσιο περιεχομένου. Εεε... σε αυτό το σημείο, 

λοιπόν ήδη από τον Σεπτέμβρη είχανε αναλάβει δυο συντονιστές εκπαίδευσης από 

την Πρωτοβάθμια και από την Δευτεροβάθμια, ένας και ένας, οι οποίοι ουσιαστικά 

δημιούργησαν... άρχισαν σιγά σιγά να εεε.. να οργανώνουνε ένα πλαίσιο άτυπου 

σχολείου για τα πρωινά, όπου έδωσαν τις τάξεις κατά κάποιον τρόπο στους 

δασκάλους και αυτό βέβαια με την δυσκολία που λίγο απαξίωσε τις οργανώσεις ας 

πούμε, οι οποίες οργανώσεις όμως είχανε εκπαίδευση εεε... παιδαγωγικό υλικό και 

μεταφραστές. Εεε... οπότε καταλαβαίνεις ότι επίσης δεν λήφθηκε υπόψιν το, τι είχανε 
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κατανοήσει τα παιδιά, τι είχανε διδαχτεί τα παιδιά μέχρι τότε εεε... ήταν γεν… εεε... 

συναντήσεις γενικά και ότι είχε να κάνει με την οργάνωση αυτού του πράγματος, δεν 

δουλεύτηκε το περιεχόμενο, δηλαδή να πεις ότι καθόμαστε σε μια συνάντηση ας 

πούμε, εφόσον έχουμε φτιάξει το νέο άτυπο σχολείο και συζητάμε για το μάθημα, 

συζητάμε για το μάθημα σημαίνει, τι εκπαιδευτικά εργαλεία χρησιμοποιώ, ποιες είναι 

οι πηγές μου και ποια είναι η μεθοδολογία μου, και αφού κάνω αυτό... φτιάξω ένα 

πλάνο μαθημάτων ας πούμε, βρισκόμαστε μετά από μια εβδομάδα και λέμε, παιδιά 

αυτό λειτούργησε, δεν λειτούργησε, εδώ έχω κενά, αυτό μου λείπει, είδα εκείνο, είδα 

το άλλο και έτσι λειτουργεί και οι οργανώσεις μαζί με τους εργαζόμενους, όλοι μαζί 

λειτουργούν υπέρ του παιδιού. Εδώ είναι υπέρ πίστης και πατρίδος. Εεε... πώς 

συμμετέχουν στο μάθημα οι πρόσφυγες, όταν δεν τους ενδιαφέρει δεν συμμετέχουν, 

θέλουν κινητοποίηση. Εμείς χρησιμοποιήσαμε μηχανισμούς κινητοποίησης, εννοώ 

σαν Διαβατά, σαν δομή και εδώ ήτανε μια ομάδα που δημιούργησαν πάλι η ΣΕΠ που 

πήγαιναν ουσιαστικά και έλεγαν στους γονείς, ότι ξέρετε γίνονται αυτές οι 

δραστηριότητες, ξεκουνήστε τα παιδιά σας και είχαμε καταφέρει να έχουμε πολλά 

παιδιά. 

  

4.Ερ: Για μέσα στο camp, ε; 

Απ: Για μέσα στο camp. Μόλις ξεκίνησε το σχολείο, αυτές οι ομάδες άρχισαν να 

χαλαρώνουνε, εξαφανίστηκαν ουσιαστικά, έκοβαν βόλτες δεξιά αριστερά είναι και 

μεγάλα τα Διαβατά, σαν camp, ανεβαίνεις κατεβαίνεις, ανεβαίνεις κατεβαίνεις 

περνάει η ώρα με αποτέλεσμα να μην έχουμε την σύνδεση που χρειαζόταν με την 

οικογένεια για να κατανοήσει και να οργανώσει τον χρόνο της κάτι το οποίο όταν 

έχεις να κάνεις με ανθρώπους που ζούνε σε ένα ιδρυματικό πλαίσιο πρέπει να το 

λαμβάνεις πάρα πολύ σοβαρά υπόψιν σου, ότι αλλάζει η διαχείριση του χρόνου, σε 

σχέση με το πως ζει ένας άνθρωπος στην πραγματικότητα... πότε τον πιέζει το ένα, το 

άλλο, δεν μπορεί να πάει το παιδί ότι ώρα θέλει στο σχολείο, δεν μπορεί να σηκωθεί 

η άλλη δώδεκα η ώρα το μεσημέρι για να μαγειρέψει ας πούμε, κατάλαβες και μία η 

ώρα να φύγει, δηλαδή εδώ το παρατήρησα αυτό πολύ έντονα, και είναι ιδρυματικό 

χαρακτηριστικό, όπως όλες οι κλειστές δομές. 

 

5.Ερ: Το να χάνεις τον χρόνο ε; Την αίσθηση του χρόνου. Είναι στοιχείο 

ιδρυματοποίησης. 

Απ: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, ναι, ναι, ναι βέβαια. Γενικά ναι, ναι, αυτό θα το δεις και 

στις φυλακές και στα κλειστά κυκλώματα. Και σε μια σχέση να είσαι εγκλωβισμένος, 

με τον γκόμενο σου να πεις δέκα μέρες να ζήσεις μετά σε άλλη διάσταση. Θέλω να 

πω σε όλες τις συνθήκες που σε αποκόβουν από… από τα έντονα ερεθίσματα των 

άλλων ζώων, δηλαδή της καθημερινότητας, φυσικό είναι να… να έχεις και 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εμείς όταν ξεκινήσαμε, τι ελλείψεις υπάρχουν... 

καταρχήν υπάρχει έλλειψη υποδομή. Το σχολείο είναι μια παμπάλαια αποθήκη, χωρίς 
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παράθυρα, τα οποία εμείς τα σίδερα από τα κρεβάτια της Ύπατης Αρμοστείας που 

εγκαταλείφθηκαν, όταν μεταφέρθηκαν στα containers και ό,τι είχε ξεμείνει τέλος 

πάντων από τον λαό που πέρασε από τα Διαβατά, και μετά ξεκίνησε μια δυο χιλιάδες 

κόσμος εεε... και ντυμένο με πλαστικό που αγοράσαμε εμείς,  φτιάξαμε τα παράθυρα 

και τέλος πάντων και επίσης κινητοποιηθήκαμε, βρήκαμε χορηγίες και έγιναν… και 

μπήκε και θέρμανση, αλλά ήταν πραγματικά το σχολείο ψυγείο. Παρόλα αυτά 

χωρίστηκαν άτυπα κάπως γωνιές τύπου τάξεις, με δύσκολες συνθήκες... με ποια 

έννοια ότι δεν υπήρχε η… δηλαδή κάναμε τόσα, τόσα τσιγκουνευτήκαμε το πανί 

τέλος πάντων, δεν υπήρχε μια στοιχειώδη, ένας στοιχειώδης χωρισμός και μια 

ιδιωτικότητα. Επίσης τα Διαβατά επειδή είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτό 

που λέμε περνάει ο πάσα εις πικραμένος και είναι ότι του φανεί του λωλοστεφανή. 

Αυτά τα λέω  δηλαδή με μεγάλη, με πολύ μεγάλο επιστημονικό βάρος, με 

αποτέλεσμα τα παιδιά να βρίσκονται συνεχώς σε ένα… σε .... και οι δάσκαλοι σε ένα 

πράγμα που δεν εεε... δεν μπορείς να χτίσεις τα όρια γιατί κόσμος μπαίνει, κόσμος 

βγαίνει, έχεις το κεφάλι σου από εδώ, το κεφάλι σου από εκεί, σήμερα θα έρθει ο 

ένας, το δε Πανεπιστήμιο έχει ξεσαλώσει, έχει γράψει νομίζω σε ότι πρόγραμμα 

έχεις, Erasmus, K1, K2, K3, ό,τι μπορούσανε να σκεφτούνε το είχανε γράψει, όλο το 

Erasmus+ έχει εξαντληθεί από το προσφυγικό με τα Πανεπιστήμια, οπότε, την 

περιφέρεια, το ΕΑΠ, όλους α τέλος πάντων, με αποτέλεσμα πάλι κόσμος να μπαίνει 

και να βγαίνει και να κάνει κάτι πειραματικό στα παιδιά, ο άλλος θα έρθει να κάνει το 

άλλο, θα έρθει μια δυο φορές, μετά θα τελειώσει το πρόγραμμα, θα εξαφανιστεί, θα 

ξανάρθει, θα γυρίσω Ζήκο που λέει, μια τέτοια κατάσταση. Αυτές δεν είναι συνθήκες 

μάθησης, γι’ αυτό λέω ότι έχουμε παγκόσμιες πρωτοτυπίες. Αυτές είναι οι  συνθήκες 

του μαθήματος. Ελλείψεις τώρα, και υλικά έχουμε, εντάξει τα παιδιά 

προσαρμόζονται, καλά περνάμε, Συριάκια δεν έρχονται τώρα. Συριάκια καπούτ. Οι 

Αφγανοί φουλ, μικροί, μεγάλοι εν δράση. Μαθαίνουν ελληνικά… 

 

6.Ερ: Τώρα πλέον έχεις μόνο Αφγανούς; 

Απ: Γενικά έχουνε την μεγαλύτερη συνέπεια, φοβεροί. Έρχονται ντυμένοι, πλυμένοι, 

καθαροί, κούκλοι. Αγόρια, κορίτσια με πολύ... και γυναίκες έρχονται και οι έφηβες 

και οι άντρες οι ενήλικες και οι έφηβοι σε εμάς, στα SOS και κάνουμε Ελληνικά εεε... 

λίγο άτυπα Αγγλικά και εμείς επίσης σαν SOS, δώσαμε από την αρχή μεγάλη έμφαση 

στην μητρική γλώσσα και από τη στιγμή που μας είπανε ότι θα φροντίσουν να 

υπάρχει και για την Αραβική, αναλάβαμε εμείς εεε...  να έχουμε εκπαιδευτή για την 

μητρική γλώσσα τη Φαρσί, που επίσης λειτούργησε πάρα πολύ σημαντικά γιατί και 

τα κορίτσια δεν είχανε πάει σχολείο, αλλά και τα παιδιά κάπως πρέπει να μάθουν την 

μητρική τους γλώσσα και αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχουμε μια ιδιαίτερη.... και 

είμαστε πολύ δεμένοι γενικώς με την κοινότητα και των Σύριων αλλά και των 

Αφγανών, επειδή τους είμαστε και κοντά. Αυτό. 
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7.Ερ: Ωραία, ευχαριστώ. Ποιο είναι… 

Απ: Τα λέω και γρήγορα, τώρα, τι απομαγνητοφώνηση θα κάνεις…; 

 

8. Ερ: Ναι, απομαγνητοφώνηση θα γίνουν, μην αγχώνεσαι. 

Απ: Μανούλα μου. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ μαθητών στις δομές φιλοξενίας, αν συμμετέχουν 

αυτοί οι μαθητές, αν παρατηρούνται φαινόμενα περιθωριοποίησης και πώς τους 

αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι πρόσφυγες. 

Απ: Λοιπόν τώρα γι’ αυτά τα στοιχεία είναι σαφή, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή 

είχαμε κάποια παιδιά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως κάποια με μαθησιακή 

δυσκολία, κάποια με εεε.... φαινόταν ότι υπήρχε μια μικρή νοητική στέρηση εεε.... 

σαφώς κάποιος μεγαλύτερος, ας πούμε εικοσάρηδες, που ήταν παιδιά με νοητική 

στέρηση... που ήτανε πως το λένε, ένας νεαρός ας πούμε που φυσικά τον… έτρωγε 

bullying, έδινε οικογένεια... και υπήρχανε καυγάδες γύρω από αυτό, ναι. Υπάρχει 

προκατάληψη, δεν χαίρεται κανένας εεε... όταν είναι το παιδί του ΑΜΕΑ γιατί 

σίγουρα υπάρχει, πώς να το πω... ένα είδος εεε... υπάρχει μια σκληρότητα στην 

αντιμετώπιση. Εμείς γενικώς δεν είχαμε πάρα πολλά παιδιά και αυτά που είχαμε 

φύγανε σχετικά γρήγορα, από τη δομή δηλαδή, πήγαν σε σπίτια τα πρώτα, για να 

πάνε σε σπίτια. Εεε... αυτό που είχαμε κυρίως είχε να κάνει με θέματα μαθησιακά και 

με θέματα συμπεριφοράς, που καθρέπτιζαν αντίστοιχα εεε... τις συνθήκες και τα 

βιώματα του παιδιού μέσα στο πλαίσιο του οικογενειακού, αλλά και της 

πρόσφατης… των πρόσφατων εμπειριών του. Δηλαδή είχε έρθει με βάρκα, είχε πνιγεί 

κάποιο συγγενικό, κάποιο μέλος της οικογένειας εεε... είχε κουραστεί πάρα πολύ, σε 

τι φάση ήταν οι γονείς τώρα, ήταν και οι δυο γονείς μαζί, όλα αυτά εδώ φυσικά 

επηρέαζαν πάρα πολύ το παιδί σε όλο το μαθησιακό πλαίσιο, αν μπορούμε να το 

πούμε έτσι. Εεε... περιθωριοποίηση λοιπόν, δεν θα το έλεγα τόσο πολύ, γιατί οι 

οικογένειες είναι μεγάλες, είναι πολυμελής, οπότε αν θέλετε δημιουργούν και ένα 

δίχτυ κάπως προστασίας, σε γενικές γραμμές. 

 

2.Ερ: Τα αφήνανε να συμμετέχουν όμως στο μάθημα;  

Απ: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. 

 

3.Ερ: Ή τα απομονώνανε; 
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Απ: Όχι, όχι. Κάποιες περιπτώσεις είχαμε, που ήταν ιδιαίτερες και σχετικά… σχετικά 

νωρίς έφυγαν κιόλας. 

 

4.Ερ: Πήγαν σε διαμερίσματα;  

Απ: Πήγαν σε διαμερίσματα, ναι. Έφυγαν με relocation εεε... ή επανένωση, ή 

μετεγκατάσταση δηλαδή επανένωση εεε... δεν υπήρχε, έγινε μια προσπάθεια να 

καταγραφούνε, έγινε και μια προσπάθεια τι θα μπορούσε να γίνει. Αυτό που σήμερα 

υπάρχει είναι ότι έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα στην οποία συμμετέχουν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι με το παιδί φορείς του camp εεε... στήριξη ας το πούμε παιδιού και 

οικογένειας  έτσι ώστε να βλέπουμε και πως η οικογένεια βιώνει τις δυσκολίες της με 

το παιδί, πιο συστημικά μπορούμε να το πούμε έτσι, ανάλογα, ο κάθε ψυχολόγος έχει 

τη δική του κατεύθυνση εκεί. Αλλά και το τι διασύνδεση μπορούμε να έχουμε με το 

σχολείο και τι φέρνει το παιδί από το σχολείο. 

 

5.Ερ: Με την τυπική εκπαίδευση εννοείς, με το 2-6; 

Απ: Ναι με την τυπική εκπαίδευση. Με το 2-6. Όπου εκεί πάλι είναι χωρίς 

μεταφραστές, πάλι οι δάσκαλοι τους έχει σηκωθεί η πέτσα, δεν περνάνε όλοι μαζί 

καλά εκεί υποχρεωτικά. Πολλοί ανειδίκευτοι πήγαν, πολλοί απροετοίμαστοι πήγαν, 

τα παιδιά πάντα αντιλαμβάνονται αυτόν που δεν έχει τον έλεγχο, οπότε εεε... 

υπήρχανε δυσκολίες, αναμενόμενες φυσικά, όχι κάτι τραγικό. Αυτά. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Ωραία. Εεε... Που εστιάζετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος; Τι μεθόδους 

εφαρμόζετε; Τι προτάσεις έχετε να κάνετε για την βελτίωση του μαθήματος; 

Απ: Λοιπόν εμείς σαν Παιδικά Χωριά SOS εεε... ξεκινήσαμε με δημιουργική 

απασχόληση και μετά πιο οργανωμένες δραστηριότητες όπως μικρά εκπαιδευτικά 

project, πρόγραμμα με νέες τεχνολογίες αξιοποιώντας ένα πρόγραμμα της Vodafone 

με tablet, με εκπαιδευτικές εφαρμογές, δουλέψαμε πάρα πολύ βιωματικά μέσα από το 

παιχνίδι, δώσαμε πάρα πολύ έμφαση στην επικοινωνία εεε... στην λεκτική και την μη 

λεκτική επικοινωνία, σε θέματα σεβασμού εεε... στην ανάπτυξη γλωσσικών 

δεξιοτήτων εεε... στην κατανόηση του περιβάλλοντος που τα περιβάλλει εεε... 

χρησιμοποιήσαμε μεθόδους, βιωματική μάθηση. Όσον αφορά την διδασκαλία των 

ελληνικών πάλι με την ανάπτυξη του προφορικού λόγου και κατανόηση και όχι βαθιά 

δομιστική προσέγγιση. Αυτό που χρειάζεται, αν μπορούμε να πούμε, για την 

βελτίωση των μαθημάτων γενικά, είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύ καλή διασύνδεση 

ανάμεσα στο άτυπο και το τυπικό σχολείο και ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, 

κάτι που επί της ουσίας, δηλαδή το να βρεθούμε μια εβδομάδα και να λέμε τεχνικά 

πράγματα αλλά όχι παιδαγωγικά, επί της ουσίας, δηλαδή ο καθένας να παρουσιάζει 

την δουλειά του και πάνω σε αυτό να κάνει την αξιολόγηση που θα λειτουργήσει 
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εεε... ως ένα… ως ένα υλικό αν θέλεις και προβληματισμό αλλά και μάθησης εεε... 

αυτό ναι, σε αυτό υπάρχει πιστεύω ένα κενό. 

 

2.Ερ: Στο meeting, στα meeting που συναντιέστε οι εκπαιδευτικοί; 

Απ: Στα meeting δεν... πλέον, που δεν γίνονται κιόλας αυτά τα meeting εεε... είχαμε 

ένα τον Γενάρη εεε... δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και βάρος, χωρίς να είναι 

έτοιμοι να το διαχειριστούνε, στους  ανθρώπους κοινωφελούς εργασίας, με όλα αυτά 

τα χαρακτηριστικά που βγάζεις όταν είσαι για λίγο, με την αίσθηση του αδύνατου 

που μετά όταν σου δώσουν κάποια θέση, προσπαθείς λίγο να νιώσεις, ότι αχ είναι 

δικό μου τώρα αυτό εδώ ας πούμε, εκεί ήταν μια ευαίσθητη ισορροπία και για τους 

ίδιους να το διαχειριστούν πιστεύω, παρ’ ότι πολλά παιδιά, πολλοί από αυτούς 

προσπάθησαν, πραγματικά... 

 

3.Ερ: Με ειλικρίνεια. 

Απ: Ναι, ναι, ναι έτσι. Πραγματικά δηλαδή και στο σχολείο, κάποια παιδιά ήταν πολύ 

καλά που όμως, όμως εεε... αν όλοι αυτοί εεε... δούλευαν οργανωμένα, με 

καθοδήγηση σοβαρή εεε... με υποστήριξη σοβαρή, να μην πω καθοδήγηση, πάνω στη 

δουλεία τους και κρατούσανε αυτά που χρειαζόταν, πιστεύω θα είχαμε πολύ 

καλύτερα αποτελέσματα. Τα παιδία είναι σε ένα μπρος πίσω. Δηλαδή ωραία, ξέρω 

‘γω κάναμε, κάναμε, κάναμε, αχ ρε συ… το μάθαμε αυτό το άλφα, χρυσή μου. Άστο 

να πάει…  μάθε την λέξη ολόκληρη άστο, θα το βρούμε και το άλφα, δηλαδή έχεις να 

κάνεις με πιο συντηρητικές μεθόδους εεε... κάτι είδα κάτι άκουσα, δεν υπήρχε 

καθόλου, ελάχιστοι μελέτησαν πραγματικά εκπαιδευτικό υλικό που είχε να κάνει με 

τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

4.Ερ: Και από που προτείνετε αυτό το υλικό; 

Απ: Από το ΙΕΚ και από την δική σου αναζήτηση και από το κέντρο ελληνικής 

γλώσσας, κέντρο νεοελληνικής γλώσσας. Υπάρχει υλικό να αξιοποιήσεις. 

 

5.Ερ: Η κοινωφελής εργασία τελείωσε τώρα; Τελείωσαν αυτά το οκτώ... 

Απ: Κατά 90%. Στα Διαβατά, δηλαδή αύριο φεύγουνε, ήδη έχουνε ξεκινήσει να 

φεύγουνε από το πρώτο δεκαήμερο του Μάϊου, θα μείνουν... ας πούμε σε εμάς θα 

μείνουν τρεις δάσκαλοι, από όλο αυτό τον λαό. 

 

6.Ερ: Οπότε μετά ξαναπαίρνουν πάλι τα ηνία ας πούμε οι εναπομείνασες... 

Απ: Τώρα όλοι αγάπησαν ξανά τις οργανώσεις.  
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7. Ερ: Ναι ακριβώς. 

Απ: Είναι σε εμάς η Άρσις, η Αντιγόνη εεε... όσον αφορά τα παιδιά, τα Παιδικά 

Χωριά SOS... 

 

8. Ερ: Οπότε πάλι ξαναθυμούνται ας πούμε... 

Απ: Ξανά μανά από την αρχή, ναι. Με νέο προσωπικό, τώρα ήρθανε από τα 

διαμερίσματα, από τα ξενοδοχεία, που η Άρσις υποστήριζε, τώρα δεν ξέρω σε αυτό 

ποιος την χρηματοδοτούσε και ξαναγύρισαν με τους παιδαγωγούς εκεί πέρα, οπότε 

όλο αυτό εδώ πάλι, αυτό που κάνουνε δυστυχώς εγώ το βλέπω και στους septor, αυτό 

είναι μια αδυναμία που δεν την εντοπίζουν, κάνουν κατά μέτωπον συμφωνίες, έτσι 

χάνεις το τι συμβαίνει γύρω γύρω. Κατάλαβες; Οπότε εκεί και πέρα είναι ποιος θα 

χωθεί πρώτος, δηλαδή υπάρχουν τέτοια θέματα, που είναι τόσο ανατριχιαστικά και 

τόσο σιχαμερά με το προσφυγικό, που δείχνει ακριβώς πόσο δεν ξέρουμε τι θέλουμε, 

σαν κράτος. Γιατί εμένα με απασχολεί το κράτος, το οποίο που παίρνει και τους 

ωραίους μου φόρους. Εάν μπορεί να κάνει καλή διαχείριση του προσφυγικού, εκεί 

έχουμε διάφορα ελλείμματα. Εεε... δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δουλεύοντας με τα 

παιδιά οφείλεις να δουλέψεις θέματα για την διαφορετικότητα, για την αποδοχή, την 

συνεργασία, έχουνε πάρα πολλές… υπάρχουνε έμφυλες διαμάχες Σύριων- Κούρδων, 

Κούρδων- Αφγανών, Σύριων- Αφγανών, κυρίως Σύριων- Αφγανών εεε... οι οποίες 

είναι και στα παιδιά, έτσι. Υπάρχουν επίσης, πάρα πολλά θέματα που έχουνε να 

κάνουνε με το φύλο. Εεε... αγόρια, κορίτσια, τα στερεότυπα που κουβαλούν και που 

πολλαπλασιάζονται φυσικά, δηλαδή αναπαράγονται μάλλον είναι η σωστή λέξη, 

εεε... έχεις δηλαδή πολλά θέματα να δεις. 

 

9. Ερ: Δώσατε, τώρα φαντάζομαι, είσαι στην επόμενη ερώτηση τώρα, έτσι;  

Απ: Ναι, ναι. 

 

10.Ερ: Εσείς δώσατε έμφαση  σε κάποια εεε... ή κάποια τα είχατε ενταγμένα ας πούμε 

στο περιεχόμενο; Όχι απαραίτητα σα θεματικές, όπως το σκέφτομαι δηλαδή.. 

Απ: Εεε... κοίταξε τώρα, εμείς ας πούμε, ειδικά στο δημοτικό λίγο, δεν πιάσαμε 

ακόμα προς το παρόν την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ή η θέση της γυναίκας στην 

οικογένεια που είναι λίγο… πως να στο πω, δύσκολο να το προσεγγίσεις  στα παιδιά, 

γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην νιώσουν ότι ανατρέπεται ο δικός τους ο κόσμος, 

από κάποιους που θεωρούν ότι αυτό που τους προτείνουν είναι ο καινούργιος καλός 

κόσμος... 
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11. Ερ: Ναι, ναι σωστά. Σωστό. 

Απ: Σαφώς και εστιάζουμε σε θέματα συνεργασίας, υποστήριξης, μπαίνω στη θέση 

του άλλου, σέβομαι την διαφορετικότητά του, αντιλαμβάνομαι ότι έχω δικαιώματα 

και υποχρεώσεις, πως αυτά μεταφράζονται, αυτά που συμβαίνουν γύρω μας που είναι 

θέματα καθημερινότητας εεε... που όμως τα παιδιά τα χαίρονται, γιατί… ταυτόχρονα 

μαθαίνουν, ταυτόχρονα εεε... παίρνουνε ερεθίσματα και σε σχέση με τη γλώσσα και 

με την κατανόηση εννοιών, είναι... είναι, έχεις πολλά να κάνεις με τα παιδιά. Τα 

παιδιά είναι σαν σφουγγάρια, πραγματικά. 

 

12.Ερ: Ναι. Και ειδικά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια ευρεία γκάμα, ας πούμε, από 

δημοτικό μέχρι γυμνάσιο και ενήλικες, μπορείς να παίξεις με αυτά όλα. 

Απ: Εντάξει, τώρα δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν τον Μάρτιο, που ήτανε 

τα παιδιά αγρίμια.  

 

Ερ: Ναι. Είναι πιο… πιο εξοικειωμένα με την όλη διαδικασία. 

Απ: Ναι, ναι, ναι. 

 

Ερ: Ωραία. Και τέλος, έχεις κάποιο… κάποια παρατήρηση να κάνεις, κάτι  πιστεύεις 

που δεν ειπώθηκε στις παραπάνω ερωτήσεις, κάτι που θα ήθελες ή… σαν.... 

Απ: Ναι, νομίζω ότι επειδή είπα αρκετά σε κάθε ερώτηση που είχε λίγο και από την 

επόμενη ερώτηση εεε... τίποτα. Σχόλιο γενικά εεε... να μπορέσουμε μέσα σε αυτό… 

και όλοι όσοι θέλουν να μάθουν για το προσφυγικό, να μπορούν να μπούνε στα 

παπούτσια του άλλου, δηλαδή, να μπορούν λίγο να κατανοήσουν τη θέση του, γιατί 

φανταστείτε τώρα πόση έρευνα έχει πέσει στα Διαβατά, πόσοι άνθρωποι έχουν πάρει 

container εεε... πόσες ιστορίες, φορές έχουν πει, διάφορα. Πως ας πούμε δεν υπάρχει 

πραγματική εποπτεία και εκπαίδευση των ανθρώπων που εμπλέκονται εεε... αυτό, 

δηλαδή το σχολείο, ότι μέσα σε όλα αυτά εδώ, όπου μπλέκεται η δομή εεε... η 

εκπαίδευση, η μη τυπική εκπαίδευση, η άτυπη εκπαίδευση, θα πρέπει να υπάρχει μια 

καλύτερη συνεννόηση.  

 

Ερ: Ωραία. 

Απ: Και να υπάρχει στρατηγικό πλάνο. Δεν υπάρχει στρατηγικό πλάνο επί της 

ουσίας. Αυτά… 



 

 116 

 

Ερ: Το οποίο, από ποιον θα τεθεί; 

Απ: Κοτζάμ Υπουργείο έχουμε. 

 

Ερ: Α, οκ. Ευχαριστώ πολύ. 

 

Συμμετέχοντας 5:  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στην δομή φιλοξενίας, 

που εργάζεστε, πώς είναι οι συνθήκες ζωής και ποια είναι η διάθεση των προσφύγων. 

Απ: Εεε… ωραία, αυτή τη στιγμή, στα Βασιλικά δεν υπάρχουν πρόσφυγες οι 

τελευταίοι τριάντα έφυγαν την προηγούμενη εβδομάδα εεε… στις χρυσές εποχές του 

όμως έφτασε περίπου να έχει εφτακόσιους πρόσφυγες, μιλάω για τον Οκτώβριο του 

2016 έως και τον Φεβρουάριο. Οι συνθήκες ζωής… είναι υποκειμενικό,  αυτό το πώς 

θα το δει κάποιος, διότι για τους πρόσφυγες οι συνθήκες ζωής ήταν κακές, με την 

έννοια ότι δεν υπήρχε winterisation, δηλαδή να έχουν ζέστη, να έχουνε… το πάτωμα 

να είναι ζεστό, ειδικό πάτωμα τέλος πάντων που βάζανε εεε… δεν είχανε σόμπες, το 

φαγητό δεν άρεσε καθόλου, η εταιρεία που έκανε το catering, γιατί ήταν κάθε μέρα, 

ας πούμε χοντρικά ρύζι και κάποιο… κάποιο κιμά που ήταν μάλλον από ένα κρέας 

που τρώγανε, επομένως οι βασικές διαφωνίες τους ήταν για το θέμα του χειμώνα και 

το θέμα του φαγητού. Δεν τους ενδιέφεραν άλλα πράγματα πέρα από αυτό. Η διάθεση 

των προσφύγων, και αυτό κυμαινόταν, πάλι θα πω ότι είναι υποκειμενικό, γιατί 

εξαρτάται τι θέλεις να δεις σε ένα camp εεε… θα μπορούσαμε να πούμε… δηλαδή, 

έχω κουραστεί ειλικρινά μόνιμα να ακούω μόνο τα αρνητικά για τα camp, για μένα 

θα πω ότι η διάθεση ήταν σχετικά θετική, ένα 60% θετική, αντιλαμβανόταν που 

βρίσκεται δεδομένων των συνθηκών, δεχόταν τον τρόπο διαβίωσης τους εκεί, σαφώς 

υπήρχαν αρχηγοί, που… εεε… που είχαν κάποια θέματα και μεταφέρανε τα θέματα 

αυτά, σε γενικές γραμμές φυσιολογική διάθεση ενός οικισμού που έχει τις 

συγκεκριμένες καθημερινές συνθήκες και την ρουτίνα του, κοιμότανε μέχρι αργά το 

μεσημέρι, σηκωνότανε, να φάνε, χαρούμενα παιδάκια, πάντα, εμείς που είχαμε επαφή 

και με τα παιδιά πολύ χαρούμενα όλα τα παιδιά, οι μητέρες ας πούμε, οι γυναίκες 

επίσης χαρούμενες, τώρα πέντε- έξι άνθρωποι αρχηγοί,  Κούρδοι, Άραβες που 

δημιουργούσαν… με τα… που ασχολούνταν με τα θέματα, ‘ντάξει αυτό φυσικά και 

υπήρχε. Γενικά ένα ήσυχο camp, γλυκό camp και φιλόξενο. Θα πω εγώ. 

 

2. Ερ: Να ρωτήσω κάτι, μέχρι πότε ήταν τα Βασιλικά; Πότε έκλεισε δηλαδή; 
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Απ: Εμείς σταματήσαμε να πηγαίνουμε ακριβώς αυτή τη βδομάδα τώρα που μου 

μιλάς, δηλαδή σήμ… χθες ας πούμε μετέφερε το Υπουργείο το iso box του. Εεε… 

εμείς σταματήσαμε να πηγαίνουμε την προηγούμενη Παρασκευή εεε… υπήρχαν οι 

τελευταίοι σαράντα, σαραντα-πέντε μέσα σε αυτό τους είχε δώδεκα παιδιά σχολικής 

ηλικίας. 

 

3. Ερ: Είπες από τον Οκτώβριο συγγνώμη, του ΄16, άρα μέχρι τον Απρίλιο του ΄17; 

Απ: Μέχρι τον Απρίλιο του ΄17, ναι. Με ένα μεγάλο κύμα βέβαια να φεύγει την… 

περίπου 20 Δεκέμβρη. Το μεγάλο κύμα δηλαδή να φεύγουν  ξέρω ‘γω τετρακόσια 

άτομα, μετά μείναμε στα εκατό, μετά πενήντα, πηγαινο-ερχότανε έγινε transit κάποιο 

διάστημα, δηλαδή κόσμος ερχότανε  ξέρω ‘γω, για δυο μέρες, έφευγε. Εντάξει 

πέρασε και αυτό από πολλά στάδια. Είχαμε ελπίδες ότι θα γίνει καινούριο πάλι. 

 

4. Ερ: Και είχαμε μια εθνικότητα… Σύριοι, Κούρδοι ή ήτανε…; 

Απ: Όχι, ήτανε… αυτό είχε εννιά hangers, εννιά ας πούμε μεγάλες αποθήκες, μεγάλα 

δωμάτια- αποθήκες, οι πέντε ήταν Σύριοι- Άραβες και οι τρεις ήταν Κούρδοι, παρόλα 

αυτά  όμως οι Κούρδοι ήταν πιο δυνατοί. Δηλαδή οι αρχηγοί ήταν Κούρδοι εεε… 

αυτοί που ηγούνταν της κοινότητας ήταν Κούρδοι. Άραβες και Κούρδοι ναι. 

 

5. Ερ: Η επόμενη ερώτηση είναι,  πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν  ή συμμετείχαν 

στην προκειμένη περίπτωση, στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν είναι πρόθυμοι να 

συμμετέχουνε, πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος και πόσο ενεργά 

συμμετέχουνε  στο μάθημα… στο μάθημα και τι ελλείψεις υπάρχουνε, αν υπάρχουν. 

Απ: Ναι, λοιπόν, πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην διαδικασία… 

 

6. Ερ: Προφανώς για παιδιά. 

Απ: Ποιας ηλικίας; Ναι, αν μιλήσουμε για την ηλικία μηδέν- εικοσι-τέσσερα πάνω 

από τριακόσιοι πρόσφυγες συμμετείχαν στην χρυσή εποχή και συν άλλοι περίπου 

ογδόντα που θα ήθελαν να ενταχθούν σε προγράμματα, αλλά… τα προγράμματα για 

να δομηθούνε και να ελκύσουν τον κόσμο και να σταθεροποιηθούνε παίρνουν πάρα 

πολύ χρόνο, με αποτέλεσμα και ο πρόσφυγας να χάνει το ενδιαφέρον του. Δεν είναι 

ότι έχεις τον καθηγητή έτοιμο, τις δομές έτοιμες, το υλικό έτοιμο και παπ, τον 

περιμένεις, δεν είναι φροντιστήριο, άρα λοιπόν περίπου θα λέγαμε ότι τριακόσιοι, 

τριακόσιοι πενήντα θα θέλανε να είναι μέσα στο πρόγραμμα εεε… σταθερά, στις 

εκπαιδευτικές δομές που είχαν πολλές ΜΚΟ, γιατί υπήρχαν ΜΚΟ για τα μικρά τα 

παιδάκια, άλλη για τους ενήλικες, άλλη μόνο για τις ενήλικες γυναίκες εεε… πολλά, 
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ήτανε… δηλαδή υπήρχε αρκετά μεγάλη κινητικότητα σε αυτό εεε… Οπότε υπήρχαν 

πολλοί συμμετέχοντες εεε… δεν ήταν απόλυτα πρόθυμοι να συμμετέχουν, 

χρειάστηκε πολύ κόπο, πολύ επιμονή, πολύ σπάσιμο νεύρων, πολύ βαθιές ανάσες… 

πολλές βαθιές ανάσες, γιατί δεν ήταν η εκπαίδευση αυτό που τους ενδιαφέρει. 

Υπήρξε χλευασμός, υπήρξε ειρωνεία από την πλευρά τους, διότι σου λέει εδώ 

κρυώνουμε και εσύ μου μιλάς για μάθημα. Εεε… αυτό ήταν πολύ συχνό. Παρόλα 

αυτά, αφού πέρασαν οι μήνες, μετά ήταν  ίσως πιο εύκολο να αποδεχτούνε και να 

έρχονται, όμως το γεγονός ότι έπρεπε να φυλάνε τα πράγματα τους το βράδυ εεε… 

και να φυλάνε και τα παιδιά τους το βράδυ και τα παιδάκια έπαιζαν το βράδυ, άρα 

όλες οι οικογένειες ούτως επί το πλείστων κοιμόντουσαν πολύ αργά, άρα δεν 

ξυπνούσαν το πρωί, άρα όταν βάζεις το μάθημα δέκα ή έντεκα η ώρα δεν έχεις 

προσέλευση μεγάλη.  Η προσέλευση υπήρχε μετά τις έντεκα, εντεκάμιση το πρωί. 

Οπωσδήποτε υπήρξε ανταγωνισμός ως ένα σημείο και ανάμεσα στις διάφορες 

οργανώσεις και κυρίως αυτές που δεν ήταν εξουσιοδοτημένες από το κράτος, δηλαδή 

που δεν είχανε την έγκριση εεε… της… του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

και που έχουνε άλλο τρόπο δράσης, δηλαδή υπήρχαν πολλές οργανώσεις που 

πήγαιναν κανονικά με το πρόγραμμα τους, όπως και το Υπουργείο Παιδείας που ήταν 

μέσα και υπήρχαν και άλλες οργανώσεις που μπορούσανε να σκεφτούνε ότι θέλουνε 

πίνακες και να πάρουνε πενήντα πίνακες μέσα σε μια ώρα από τα jumbo, από τα 

praktiker, θέλανε θρανία, παίρνανε θρανία, θέλανε ποδήλατα, παίρνανε ποδήλατα, ότι 

θέλανε, είχανε άμεσο και ζεστό χρήμα και το παίρνανε και άρα μπορούσαν να 

ελκύσουν τους μαθητές αυτόματα, θέλανε να κάνουνε σινεμά, κάνανε ένα σινεμά, 

θέλανε να κάνουν ξέρω ‘γω πάρτι, να κάνουν μεσημεριανό φαγητό για όλη την 

κοινότητα, το κάνανε.  

 

7. Ερ: Δεν υπήρχε γραφειοκρατία. 

Απ: Δεν είχαμε γραφειοκρατία και είχανε εύκολο και ζεστό χρήμα. Δηλαδή  όταν… 

είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι όταν θέλεις ποδήλατο και πας και παίρνεις 

διακόσια ποδήλατα, αυτό δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί κανένας και δεν μπορεί να 

μην δεν πάει, το παιδί, να μην δεν πάει ο γονιός, όταν λες, όταν  προσφέρεις πρωινό 

φαγητό με Σεφ, μεσημεριανό φαγητό με Σεφ, που διαφοροποιείται από το φαγητό 

που έχει το camp παραδοσιακά, πάλι θα τους ελκύσεις. Οπωσδήποτε βέβαια θα 

πούμε, ότι οτιδήποτε είναι στην υπηρεσία του πρόσφυγα και υπερ του… ότι να 

ωφεληθεί ο πρόσφυγας και ο ωφελούμενος γενικά είναι καλό και δεκτό. Άρα και 

εμείς χειροκροτούμε όλες τις πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσμα το να είναι 

ευχαριστημένοι οι πληθυσμοί αυτοί. Εεε… τι ελλείψεις υπάρχουν, αυτομ… σε αυτό 

υπήρξε μια κλιμάκωση αρχικά, υπήρξαν όλες οι ελλείψεις, δεν υπήρχαν ούτε βιβλία 

ούτε καρέκλες, ούτε iso box, ούτε θρανία, ούτε τέντες, ούτε τίποτα. Μιλάμε για τον 

Σεπτέμβριο να έχεις ένα camp που ήταν ένα έδαφος, τίποτα άλλο. Οπότε υπήρξαν 

όλες οι ελλείψεις. Σταδιακά με πολύ αργές διαδικασίες, γέμισε το camp, αλλά όταν 

γέμισε το camp, ακριβώς περίπου, την βδομάδα που γέμισε το camp από iso box, από 

iso box του Υπουργείου Παιδείας, από το… να έχουμε θρανία όλες οι οργανώσεις, 
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τότε έφυγε ο πληθυσμός. Ακριβώς τότε όμως, όχι έφυγε εεε… μια μέρα πριν, ή μια 

βδομάδα πριν, έφυγαν τότε. Έφυγαν τότε, οπότε όλα αυτά έμειναν εκεί 

εξυπηρετώντας δέκα παιδάκια, δεκαπέντε ανθρώπους στο σύνολο δηλαδή σαραντα-

πέντε ξέρω ‘γω ωφελούμενους εεε… και εντάξει. 

 

8. Ερ: Και που πήγε αυτός ο κόσμος; Πάνω κάτω σε γενική… ροή, σε γενική τάση. 

Απ: Αυτός ο κόσμος, κάποιος πήγε σε ξενοδοχεία, σε πρώτη φάση πήγε σε 

ξενοδοχεία, γιατί πάντα υπήρχε αυτό το πολύ γλυκό θέμα εεε… το απρόβλεπτο αυτό 

θέμα, ότι θα ερχόταν ο χειμώνας στην Ελλάδα, όπου κανένας δεν μπορούσε να το 

προβλέψει, οπότε λοιπόν όταν ο χειμώνας ήρθε κανονικά τον Οκτώβριο, πότε είναι, 

όπως γίνεται παντού και υπήρχε τόσο αφόρητο, αδυσώπητο κρύο στα camp μέσα, 

κάποια στιγμή που ήταν ήδη αργά Δεκέμβριο, τους πήραν και τους πήγαν στη ζέστη, 

στα ξενοδοχεία. Οπότε, τότε έγινε αυτό. Φύγανε οι άνθρωποι να πάνε να ζεσταθούν, 

σε ξενοδοχεία. Ναι, κυρίως ήταν αυτό, ξενοδοχεία.  

 

9. Ερ: Και τότε που φύγανε όλοι, τότε ήσασταν και εσείς, όπως και όλοι ας πούμε 

φουλ εξοπλισμένοι. 

Απ: Εμείς το περάσαμε… ναι, αφού είμασταν φουλ εξοπλισμένοι και περάσαμε ένα-

δυο μήνες να μην έχουμε τίποτα.  

 

10. Ερ: Και μετά έκλεισε; Μετά από αυτούς τους ένα-δύο μήνες; Μετά ήρθαν άλλοι. 

Απ: Όχι, όχι. Μετά από τέσσερις- πέντε μήνες έκλεισε, γιατί υπήρχαν ας πούμε 

τριάντα άτομα, υπήρχαν σαράντα άτομα, υπήρχαν ακόμα και από τους πρόσφυγες, 

αυτοί που ήθελαν να κρατήσουν τον πληθυσμό εκεί… όλοι ήλπιζαν ότι θα 

συνεχίσουν να υπάρχουν τα Βασιλικά και ότι… « αχ, ας διασφαλίσω την δουλειά που 

έχω» γιατί υπήρχαν μικρομάγαζα μέσα… τα δικά τους τα παντοπωλιάκια, οπότε 

θέλανε οι άνθρωποι να κρατήσουν την δουλειά. Κανείς δεν περίμενε ότι θα έκλεινε 

έτσι με αυτό το τόσο οριστικό κλείσιμο, αλλά έκλεισε. Τι να κάνουμε, να ναι καλά 

όπου βρίσκονται.  

 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Επόμενη ερώτηση είναι… ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ μαθητών στις δομές 

φιλοξενίας, αν συμμετέχουν στο μάθημα, αν παρατηρούνται φαινόμενα 

περιθωριοποίησης και πως τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι πρόσφυγες. Προφανώς τους 

μαθητές που είχατε εσείς στην… στα Βασιλικά.  
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Απ: Εεε… αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα εεε… και πολύ ενδιαφέρον 

εκπαιδευτικά. Εάν υποθέσουμε ότι από τις εκπαιδευτικές δομές ή μάλλον χωρίς να το 

υποθέσουμε από τις εκπαιδευτικές δομές των Βασιλικών, πάνω κάτω περάσανε, 

περίπου τριακόσια πενήντα άτομα. Δεν είδαμε κανέναν ΑΜΕΑ, κάποια στιγμή 

υπήρξε υποψία κάποιος ότι έχει ξέρω ‘γω... έχει απλά δυσλεξία, ότι ίσως να έχει  ένα 

σύνδρομο Asperger, κάποια άλλη στιγμή, εμφανίστηκαν πολύ αργά, στους 

τελευταίους πληθυσμούς, πολύ πολύ αργά ένα τυφλό παιδί. Στην πρώτη φάση, 

Σεπτέμβριο με Φεβρουάριο δεν υπήρξε ούτε ένας, δεν υπήρξε ούτε ένας, γιατί όντως 

δεν υπήρχε; Δεν υπήρξε ούτε ένας, γιατί ήταν μέσα στις σκηνές; Γιατί δεν έβγαιναν 

έξω; Γιατί έτσι είναι ο τρόπος τους; Μια εδώ πιθανή ερώτηση που θα μπορούσες να 

έχεις, «εσύ σαν εκπαιδευτικός δεν πήγες να τους βρεις;» Αυτές ήταν όλο, πολύ 

εμπιστευτικές πληροφορίες, αυτοί που ασχολούνταν με τα… το pss, το child 

protection, το οτιδήποτε, δεν αποκάλυπταν τίποτα. Οπότε λοιπόν δεν υπήρχε αυτό το 

μοίρασμα πληροφοριών από ομάδα σε ομάδα, γιατί ήταν πολύ εμπιστευτικά, άρα 

εμείς σαν εκπαιδευτικοί δεν είδαμε ποτέ κανέναν ΑΜΕΑ. Και αυτό ήταν πολύ 

ενδιαφέρον για μένα, γιατί… που είναι αυτά τα παιδιά; Δεν γεννιούνται τέτοια παιδιά; 

Γεννιούνται και που πάνε; Εδώ κάνουν δέκα παιδιά την φορά ας πούμε. Που είναι; 

Υπάρχει άραγε ένας καιάδας σε αυτούς τους πληθυσμούς; Είναι πολύ ενδιαφέρον. 

 

2. Ερ: Σε αυτούς τους δυο υποψίες, όχι την πρώτη υποψία που είχατε… Asperger… 

κάνατε… υπήρχε κάτι;  

Απ:  Asperger… και αυτό… κάναμε  asperger  ακολουθήσαμε την διαδικασία, του να 

πας στο αντίστοιχο τμήμα εεε… child  safeguarding έχει συγκεκριμένο… έχει μια 

συγκεκριμένη δομή… 

 

3. Ερ: Δηλαδή, άμα δεις ένα τέτοιο παιδί, ποια είναι η διαδικασία; 

Απ: Πρώτα, πρώτα αν είναι τέτοιο παιδί και είναι στις δικές σου τις δομές, πας στον 

child safeguarding focal point δεν ξέρουμε τώρα, κατάλαβες που υπάρχει, ανά camp 

και ανά οργάνωση και αυτός δεν λαμβάνει τα μέτρα του,  όμως σε περιπτώσεις όπως 

Asperger, είτε δυσλεξίας και επειδή δεν μπορείς αυτούς να αναφέρεις ότι σου 

κατέβει, επειδή οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουνε δεν είναι και… όλοι ας πούμε 

καταρτισμένοι, το να ξέρουν το κάθε σύνδρομο και το κάθε που συμβαίνει, επομένως 

υπήρξαν αρκετές διαφωνίες στην αρχή ότι είχαμε ας πούμε έξι, εφτά περιστατικά 

παραπομπών και υπήρξε μια υπόδειξη του τύπου ότι…  δεν μπορείς να παραπέμπεις 

κάθε περιστατικό που φαντάζεσαι ότι έχει ένα θέμα, θα πρέπει να ελέγξεις με 

μεθοδολογίες, με lessons plan, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα σε αυτό το παιδί. 

Θα πρέπει να κάνεις κάθε εκπαιδευτική μέθοδο δυνατή, ώστε να δεις ότι αυτό το 

παιδί δεν έχει δυσλεξία, δεν έχει υπερ-κινητικότητα, δεν έχει… ας πούμε  

δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, ρωτακισμό, δεν ξέρω εγώ τι, και αφού τα δεις εσύ, ο 

εκπαιδευτικός, ο οποίος προσβλήθηκε σε ένα camp έτσι,  και σαφώς είσαι ειδήμων σε 
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αυτά, και το λέω ειρωνικά, γιατί είσαι ένας εκπαιδευτικός, έκανες μια αίτηση και 

προσλήφθηκες, που ξέρεις εσύ τι είναι το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο και… 

‘ντάξει, αυτά είναι και τόσο βαθιά και πολύπλοκα θέματα, τέλος που θεωρώ, δηλαδή, 

ότι με ένα training δεν μαθαίνονται, δεν μαθαίνονται, οπότε κάναμε κάποια  referrals, 

αντιμετωπιστήκαμε ότι παιδιά δεν είναι αυτά, παραπομπή μην το φέρνεις εδώ και 

δικαίως όμως, γιατί και αυτοί τα αντίστοιχα τμήματα όταν έχεις χίλιους ανθρώπους 

και στους χίλιους ανθρώπους οι μισοί έχουν τραυματικά… σύνδρομα και άλλοι έχουν 

ξέρω ‘γω χιλιάδες, σου λέει, τι μου φέρνεις τώρα εμένα. Μου φέρνεις αυτό που 

υποψιάζεσαι επειδή είναι σιωπηλό μέσα στην αίθουσα, μπορεί να έχει κάτι, να έχει  

ένα τραύμα; Θα πρέπει να το δεις, δηλαδή, είναι όλες οι πλευρές κατανοητές και 

εξάλλου ο Οκτώβρης ως Ιανουάριο, οι μήνες αυτοί ήταν τόσο έντονοι που κατανοώ 

πλήρως και την πλευρά των άλλων, γιατί όντως δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα, 

γιατί είχαν πάρα πολλές περιπτώσεις, πολύ σοβαρών περιστατικών και… σαν 

εκπαιδευτικοί πρέπει  ίσως να γινόμαστε και καλύτεροι ρε παιδί μου, να έχουμε 

όντως εεε… lesson plan, τα οποία ίσως θα μπορούσαν και μεθοδολογίες γενικά και 

μια σειρά μαθημάτων, πως θα μπορούσε να δείξει ότι κάποιος έχει ένα πρόβλημα. 

 

4. Ερ: Να ρωτήσω κάτι, που δεν καταλαβαίνω. Child protection safeguarding τι είναι; 

Απ: Child protection safeguarding είναι ένας χώρος, ένα τμήμα. Ένα τμήμα σε κάθε 

οργάνωση έχει ένα τμήμα. Τώρα, κάθε οργάνωση δεν… είμαι και εγώ η ιδρύτρια των 

ΜΚΟ. Εεε… κάθε οργάνωση έχει ένα… 

 

5. Ερ: Τέλος πάντων η δικιά σας οργάνωση έχει αυτό το κομμάτι. 

Απ:  Το child protection safeguarding. 

 

6. Eρ: Α, δεν το ήξερα. 

Απ: Ναι. 

 

7. Ερ: Δεν είχα ιδέα. Οπότε κάπως κοιτάνε αυτοί τα περιστατικά τα πιο εξειδικευμένα 

ή τουλάχιστον εσείς εκεί τα παραπέμπατε. 

Απ: Εμείς τα παραπέμπαμε εκεί, ναι.  

 

8. Ερ: Κατάλαβα. Εεε… οπότε σε αυτά τα δυο παιδάκια ας πούμε, παρατηρήθηκαν, 

αν είδες κάτι, φαινόμενα, το ένα πού είχε το σύνδρομο… 
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Απ: Ναι, είχαν σύνδρομο… 

 

9. Ερ: Οκ. Και το άλλο ας πούμε, ότι ήταν τυφλό, παρατήρησες φαινόμενα 

περιθωριοποιήσεις από τα… 

Απ: Όχι. Όχι, όχι, αλλά ίσως όχι, εγώ για μένα δεν ξέρω, σου λέω τι προσπαθείς να 

βγάλεις με αυτήν, ή μάλλον θα σου πω τώρα για πρώτη φορά, τι προσπαθείς να 

βγάλεις με αυτές τις ερωτήσεις. Όμως αυτά έχουν πολλές αποκλίσεις και έχουν 

πολλές απαντήσεις, γι’ αυτό και γενικώς αρνούμαι να συζητήσω και με τους 

συγγενείς μου, και με τους φίλους μου αυτό το θέμα. Όταν λέω αρνούμαι όμως 

100%, γιατί δεν μπορώ να μπαίνω στην διαδικασία να εξηγώ τα ανεξήγητα. Δηλαδή, 

δεν υπήρχε περιθωριοποίηση, αλλά όταν υπάρχουν πεντακόσια παιδιά που τρέχουν 

σε ένα camp, πως είναι δυνατόν να περιθωριοποιηθεί. Με κάποιον θα παίξει  εντέλει, 

κάπου θα είναι, δηλαδή είναι ένα μέρος, άρα δεν μπορεί να παρατηρηθεί αυτό. Η 

περιθωριοποίηση θα ήταν, αν ας πούμε αυτή τη στιγμή, έπαιρνες αυτή τη συνέντευξη 

από κάποιον που είναι σε αυτά τα τμήματα child protection ή δεν ξέρω ‘γω τι, και 

σου έλεγε ναι. Ήταν στις σκηνές επί ώρες. Ναι, δεν έβγαιναν, δεν πήγαιναν στο 

σχολείο. Εμείς αυτό που βλέπαμε ήταν ότι ήταν εδώ τα παιδιά, κάποιος τα έπαιρνε, 

κάποιος τα έφερνε, μα αδέρφια, μα ξαδέρφια, μητέρες, παππούδες, είναι πολύ 

διαφορετικό το… το πλαίσιο ας πούμε, οπότε… δεν τα είδα, αλλά μπορεί να ήτανε.  

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Οπότε, περνάμε και στην επόμενη ερώτηση, που είναι που εστιάζετε κατά την 

διάρκεια του μαθήματος, τι μεθόδους εφαρμόζετε και τι προτάσεις έχετε για την 

βελτίωση του μαθήματος. 

Απ: Εεε… πολύ μεγάλη ερώτηση τώρα αυτή. Που να εστιάσουμε κατά την διάρκεια 

του μαθήματος, εεε… ποιου μαθήματος; Τέλος πάντων. Εεε… ας προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε την ερώτηση. Πρώτα πρώτα κατά μέσο όρο τα παιδιά αυτά είχαν να 

πάνε στο σχολείο τρεισήμισι χρόνια, δεν είναι αυτό έτσι κατά προσέγγιση, είχανε να 

πάνε σχολείο τρεισήμισι χρόνια, σύμφωνα με assessment το οποίο έγινε πανελλαδικά 

και υπήρχαν παιδιά, τα οποία που είχαν να πάνε εφτά χρόνια σχολείο ή και δεν 

πήγανε καθόλου. Εμείς αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι δεν μπορούσαν να 

κρατήσουν ούτε το στυλό. Πάρα, πάρα, πάρα, πάρα πολλές, εκατοντάδες 

προγραφικές ασκήσεις εεε… pencil control λέμε, δεν υπήρχε το pencil control 

καθόλου. Από εκεί και πέρα, βασική αλφαβήτα, βασική ανάγνωση, τώρα το τι 

μεθόδους εφαρμόζουμε εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό. Είχαμε πάρα πολλούς 

εκπαιδευτικούς, όλοι είναι πτυχιούχοι, σε όλες τις οργανώσεις είναι πτυχιούχοι, γιατί 

αυτή είναι η νομοθεσία, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι ήταν πολύ καλά μέσα στην 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, εμείς είχαμε το 70% μας, οι καθηγητές μας είναι με 

μεταπτυχιακά και τρεις διδάκτορες, εεε… με πολύ Paulo Freire, με πολύ Piaget και 
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όλες αυτές τις θεωρίες, με πολύ γνώση, αλλά το θέμα είναι πολλές φορές όταν τα 

συζητούσαμε και λέγαμε παιδιά ξέρω ‘γω να κάνουμε ας πούμε, identity texts, που 

είναι του Cummings και τέτοια και έλεγαν οι εκπαιδευτικοί, έχεις αίσθηση του τι 

επίπεδο έχουν αυτά τα παιδιά; Δηλαδή, θες identity text ή θέλεις ξέρω ‘γω, tpr και… 

θέλεις, ξέρω ‘γω, inductive και deductive approach, καταλαβαίνεις που μιλάς, 

καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι, θα το πω κομψά, πολύ ζωηρά παιδιά, που δεν κάθονται 

τα παιδιά αυτά, που δεν αντιλαμβάνονται τι θα πει σχολική ρουτίνα, που έρχονται 

μέσα στο μάθημα και σε πέντε λεπτά φεύγουν, γιατί οκ, Οκ madrasa madrasa finito. 

Ήρθε, κάθισε, πήρε την τσάντα του finito το madrasa (σχολείο στα κουρδικά), άρα 

λοιπόν, εεε… τι μεθόδους εφαρμόζαμε και σε ποια φάση; Πολύ σκληρές συνθήκες 

μέσα στο camp, πολύ σκληρές εκπαιδευτικές συνθήκες. Τα παιδιά προσλήφθηκαν σε 

δουλειές που δεν ξέρανε τι τους περίμενε. Πολύ σκληρά πράγματα και γι’ αυτό και 

αισθάνθηκαν και πολύ απογοητευμένοι, από τον τρόπο που τους αντιμετώπισαν οι 

οργανώσεις, οι ανώτεροι τους και τα λοιπά. Γιατί πάντα υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι 

το office staff δεν αντιλαμβάνεται τι κάνει ο εκπαιδευτικός στην αίθουσα. Επομένως, 

υπήρξαν πολλές μεθοδολογίες, πολλές προσεγγίσεις, πολλές φορές υπήρξαν και 

μηδέν μεθοδολογίες, γιατί οι καθηγητές ήταν εντελώς demotivated, δεν είχαν 

καθόλου διάθεση για τίποτα, δεν τους βοηθούσε το context καθόλου. Όσον αφορά το 

τι προτάσεις έχω για την βελτίωση. Είναι πάρα πολύ καλό τώρα που… κάνεις αυτές 

τις ερωτήσεις, είναι το πέμπτο φεστιβάλ πολυγλωσσίας, που γίνεται στην πόλη 26-27-

28 Μαΐου, σήμερα έχει το καφέ πολυγλωσσίας στο λιμάνι, 27…28 Απριλίου θα γίνει 

ένα round table με εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν από όλες τις οργανώσεις και 

εκεί θα είναι ωραίο να ανταλλαχτούνε ιδέες και προτάσεις βελτίωσης και τα άλλα τα 

σχετικά εεε… θεωρητικά, αν θα είχα μια πρόταση είναι, πρώτα πρώτα πολύ training, 

πολύ training στους εκπαιδευτικούς από ανθρώπους όμως που έχουν δουλέψει σε 

συριακά περιβάλλοντα. Έχω βαρεθεί να ακούω το class management και class 

discipline στο οποίο έχω εγώ εξειδίκευση από το Cambridge και το οποίο δεν έχει 

καμία δουλειά μέσα στις αραβικές αυτές τάξεις. Υπάρχει κόσμος που όντως έχει 

δουλέψει μέσα σε αυτούς τους πληθυσμούς; Υπάρχουν trainers; Φέρτε τους εδώ να 

πούνε σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε εμάς, που είμαστε λίγο σε κάποια άλλη 

βαθμίδα εκπαίδευσης, ας πούμε πώς να διδάξουμε μέσα στις αίθουσες αυτούς τους 

πληθυσμούς. Αλλιώς το κάνε… κινητικό μάθημα, κάνε συνεργατικό και κάνε pair και 

group work  πολύ ωραία τα ξέρουμε αυτά. Δεν είναι αυτή η λύση.  Δεν είναι αυτή η 

λύση. Θέλει λοιπόν, πολύ εξειδικευμένους trainers. Εγώ μια φορά, μέσω του 

μεταπτυχιακού που κάνω στο Ε.Α.Π., μια φορά υπήρχε ένα βιντεάκι πολύ ωραίο, που 

δεν το έχω ξαναβρεί και δεν ξέρω που ήτανε και τα λοιπά, έδειχνε στο youtube, 

ανθρώπους τέτοιους trainers δηλαδή, που είχαν ας πούμε, δεκαπέντε χρόνια σε 

αραβικούς πληθυσμούς, που είναι internally displaced populations, που είναι ξέρω 

‘γω, refugees εδώ, refugees εκεί και παρακεί. Ήταν πολύ χρήσιμο, δεν το ξαναβρήκα,  

δεν θυμάμαι που ήταν, αλλά όταν το άκουγα, γιατί ξέρεις όταν κάνεις ένα 

μεταπτυχιακό όπως εσύ, βιάζεσαι να πας παρακάτω, παρακάτω, λες οκ κατάλαβα τι 

λέει αυτός, πάμε παρακάτω. Τον έχασα όμως αυτόν και τον link που ήταν πολύ 

χρήσιμο. Άρα λοιπόν, αυτό σίγουρα που θεωρώ για βελτίωση είναι καμία 

μεθοδολογία και κανένα training από κανέναν Έλληνα ή από κάποιο άνθρωπο που 
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έχει ένα απλό μεταπτυχιακό. Ανθρώπους που ξέρουνε πως πρέπει να διδάξεις στον 

Άραβα, πως πρέπει να διδάξεις αυτούς τους πληθυσμούς. Για μένα, αυτό είναι το 

βασικό και από εκεί και πέρα κατάλληλο υλικό και πολύ υπομονή και ίσως και 

μεγάλους μισθούς στους καθηγητές για να ανταπεξέρθουνε. Και πολλά άλλα βέβαια, 

αλλά νομίζω ότι αυτά φτάνουνε για την ώρα για να βελτιώσει το μάθημα. 

 

2. Ερ: Και αν εστιάζετε σε ζητήματα, όπως είναι η εκμάθηση ελληνικών, ο σεβασμός 

της διαφορετικότητας, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, επεξήγηση των 

δομών  και της λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας, ζητήματα 

υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

σεβασμού της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία. 

Απ: Αν εστιάζετε ποιος; Αν εστιάζετε… αν εστιάζουμε εμείς σαν οργάνωση; Αν 

εστιάζουμε σαν εκπαιδευτικοί μέσα στην αίθουσα εννοείς; 

 

3. Ερ: Ναι, ναι. Σαν εκπαιδευτικοί, μέσα στην διαδικασία της μάθησης ουσιαστικά. 

Απ: Ναι. Θα πω ότι μέσα στην διαδικασία της μάθησης κοίταξε δεν θέλω να έρθω… 

να είμαι ανακόλουθη με αυτά που είπα πριν. Ότι pencil control επί μήνες, κάτσε στο 

τραπέζι να προσπαθούμε να τους πούμε επί μήνες, outreach, outreach, outreach 

συνέχεια outreach, να πας να τον φέρεις από την σκηνή. Τέλος πάντων, όταν ας 

πούμε ρόλαρε το πράγμα και μέσα από όλα αυτά και το code of contact, κανόνες 

συμπεριφοράς εεε… που διδάσκουμε και από όλα τα συνεργατικά που κάναμε, 

πρώτα πρώτα εκμάθηση ελληνικών σίγουρα εστιάσαμε, γιατί ήταν μέσα στο 

πρόγραμμα και για λόγους integration και ενσωμάτωσης ήταν βασικό μας θέμα τα 

ελληνικά, οπότε αυτό 100%, οπωσδήποτε σεβασμός στην διαφορετικότητα μέσα από 

παιχνίδια και όλα αυτά τα… όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε και το curriculum που 

ακολουθούμε και τα βιβλία που ακολουθούμε και τα διάφορα άλλα πράγματα που 

έχουμε ας πούμε. Οπωσδήποτε σεβασμός στην διαφορετικότητα, ναι στην 

αυτοεκτίμηση. Εεε… επεξήγηση των δομών και της λειτουργίας της ελληνικής 

πολιτείας, αυτό έχει αρχίσει τελευταία, αφότου ξεκίνησαν οι προσπάθειες, δεν ήταν 

μέσα στο πρόγραμμα για την εκπαίδευση αυτό καθόλου το δικό μας, αλλά… εεε… 

όσο αρχίσαμε να έχουμε ας πούμε τις μετακινήσεις από τα camps, τα ξενοδοχεία και 

αργότερα με την προσπάθεια εγγραφής των μαθητών στο δημόσιο σχολείο εεε… 

αρχίσαμε να συμπεριλαμβάνουμε κάποια τέτοια πράγματα, να έχουμε και αυτό το… 

και τα advocacy policies  και τα campaigns ας πούμε, με την έννοια ότι φυλλάδια 

σχετικά εεε… πολλές εργασίες συνεργατικές εκεί σε group για το πώς είναι η 

ελληνική αστυνομία, το σήμα ας πούμε της ελληνικής αστυνομίας, το σήμα, ας πούμε 

για… κάποια πράγματα, για σηματοδότηση… τέτοια ας πούμε σε πολύ απλό επίπεδο 

που αυτά διαβαθμίστηκαν και εξελίχθηκαν εεε… και εξελίχθηκαν όσο η συνεργασία 

με το Υπουργείο Παιδείας γινόταν πιο δυνατή και ζητούσαν και απαιτούσαν και… 

επιβαλλόταν να συμμετέχουν τα παιδιά, να πάνε τα παιδιά στην δημόσια εκπαίδευση. 



 

 125 

Αυτό το πράγμα γινόταν πιο δυνατό και εξελισσότανε. Σεβασμός στα ανθρώπινα 

δικαιώματα νομίζω σε κάθε έκφανση της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπήρχε ο 

σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, γι’ αυτό και κάναμε τα πάντα με τα παιδιά 

αυτά εεε… τα σεβαστήκαμε και προσπαθήσαμε να τα διδάξουμε το πως πρέπει να 

σέβονται. Σεβασμός της θέσης της γυναίκας και στην κοινω… και της κοινωνίας, τον 

σεβασμό της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία, ναι, εεε… όσον 

αφορά το τελευταίο κομμάτι το σεβασμό  της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία και 

στην οικογένεια και όλα αυτά τα  ίσως gender based violence εεε… ναι, ναι. Δεν θα 

το πω 100% όμως, δεδομένων των συνθηκών και given the situation και με όλες… τα 

προβλήματα που είχε η εκπαιδευτική διαδικασία ναι, αν είχαμε το χρόνο, γιατί 

σκεφτείτε ότι αυτό κόπηκε πολύ απότομα, δηλαδή, πάνω που όλα ήταν τέλεια και 

προχωρούσαμε στην φάση του development εκπαιδευτικά, δηλαδή ξεκινήσαμε σε 

ένα… emergency response στο θέμα της education και πάνω που είπαμε να κάνουμε 

λίγο development και να πάμε ένα βήμα παραπέρα, όντως αρχές Δεκέμβρη έφυγαν οι 

πληθυσμοί. Δεν υπήρξε ποτέ,  δηλαδή ούτε και διαγνωστικά σαν test, σαν assessment 

και όχι τόσο testing student but assessing evaluating δεν δόθηκε η ευκαιρία, οπότε 

ναι, σε ένα βρεφικό επίπεδο όλα αυτά οπωσδήποτε υπήρχαν μέσα, αλλά ‘ντάξει, δεν 

προ κάμαμε, που είπανε και κάποιοι πολιτικοί, δεν προλάβαμε να τα κάνουμε όλα 

αυτά. Και τώρα εδώ που είμαστε ας πούμε, είναι καινούριο το πλαίσιο πάλι από την 

αρχή. Είναι τεράστιος αγώνας, δύσκολος αγώνας γενικά, εεε… ναι, τι άλλα σχόλια… 

 

Ερ: Αν έχεις να πεις κάτι που πιστεύεις ότι δεν καλύφθηκε από τις παραπάνω 

ερωτήσεις;  

Απ: Κοίταξε δεν ξέρω τι ψάχνεις… δεν ξέρω τι ψάχνεις γενικά με το μεταπτυχιακό, 

δεν ξέρω τι θα ήθελες, εεε… έχω πλήρη αντίληψη του τι συμβαίνει εδώ, σε αυτόν τον 

χώρο της εκπαίδευσης. Δεν ξέρω τι θα ήταν σχετικό να σου πω… από τι; Από 

παράπονα; Από προσδοκίες; Από τι, από εκπαιδευτικά; Εεε… δεν ξέρω, τι…  

 

Ερ:  Γύρω από την εκπαίδευση με βάση την εμπειρία σου, αν θα ήθελες να πεις το πιο  

δεν ξέρω ας πούμε… αν και έχεις αναφέρει αρκετά πράγματα. 

Απ: Με βάση την εμπειρία μου θα σου πω το εξής, ότι εεε… πάρα πολλές φορές 

σκέφτομαι ότι ευτυχώς δεν ήμουνα μέσα στις αίθουσες. Και ευτυχώς αυτή την 

επιλογή εργασίας βρέθηκε να έχω ένα πιο εεε… 

 

Ερ: Α, δεν δίδασκες, εσύ; 

Απ: … και διευθυντικό  όμως και supervising ρόλο εεε… και αυτό ήταν καλό. Είναι 

πολύ δύσκολο να διδάξεις, είναι πολύ… πολύ δύσκολο να διδάξεις σε αυτούς τους 

πληθυσμούς. Γιατί σε όλες τις οργανώσεις τις μεγάλες, η αναλογία είναι ένας 
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εκπαιδευτικός σαράντα μαθητές. Οι τάξεις ήταν πολυπληθείς και αυτά τα παιδιά δεν 

έχουνε, δεν έχουνε… δεν… δεν ξέρουνε ρε παιδί μου την εκπαίδευση. Δεν είναι δεν 

θέλουν, είναι πολύ έξυπνος λαός, έχω διαβάσει αρκετά για το εκπαιδευτικό σύστημα 

της Συρίας είναι πολύ προηγμένο, όμως δεν το ζήσανε αυτοί οι ίδιοι, με αποτέλεσμα 

να είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Εεε… και μάλιστα και χωρίς, θα μπορούσα 

ίσως να αναφέρω τους cultural mediation τους διαμεσολαβητές, το πρόβλημα είναι 

κάνεις μάθημα με διαμεσολαβητή για να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα ή δεν το 

χρησιμοποιείς; Το χρησιμοποιείς πολλές φορές οι mediators γιατί και αυτοί με την 

σειρά τους δεν είχαν training και δεν ξέρανε ότι το mediate, είναι μόνο, its only to 

mediate δεν σε βάλαμε εκπαιδευτικό, να έχεις και άποψη και να λες, να απλώνεις και 

το χέρι σου, γιατί είσαι και λίγο Άραβας και λες χρειάζεται να φάει και μια σφαλιάρα. 

Παλέψαμε με πολλούς δράκους δηλαδή, μέσα στα camp με πολύ δύσκολες συνθήκες, 

γιατί αν δεν έχεις mediator δεν μπορείς να προσελκύσεις τους πληθυσμούς, να κάνεις 

outreach να πείσεις τον γονέα και τα λοιπά, αν έχεις, ούτως επί το πλείστων 90% και 

ίσως λέω λίγο εμπεριέχεται αυτός ο κίνδυνος ότι δεν ξέρει το ρόλο του. Αργότερα 

βέβαια μπήκανε οι translators without borders  που ‘κάναν κάποια training, δεν ξέρει 

λοιπόν τον ρόλο του, ξεπερνάει τα εσκεμμένα, γίνεται και καθηγητής, ρίχνει και μια 

προσευχή μέσα στην αίθουσα, ρίχνει και κανένα σκαμπίλι, που είναι γεγονότα αυτά 

που σου λέω, οπότε φαντάσου ότι έχεις… είναι πολύπλοκο αυτό το θέμα. Είναι 

πολύπλοκο το θέμα και γι’ αυτό όλα αυτά τα μεταπτυχιακά τα διαπολιτισμικά και το 

δικό μου που κάνω, λέει ας πούμε ο άλλος, ο συνάδελφος ή ο καθηγητής « εγώ είχα 

έναν μαθητή Παλαιστίνιο, που ήταν πολύ καλός» really; Είχες έναν μαθητή 

Παλαιστίνιο; Εδώ ο άλλος έχει σαραντα-πέντε παιδάκια, ταυτόχρονα μέσα στην 

αίθουσα και δεν ξέρει που να κοιτάξει, γιατί ξέρεις αυτά πάνε και μπουλούκια, έτσι 

όπως έχουν συνηθίσει εκτός από το my friend, my friend. Ένα άλλο που είναι  πολύ 

έτσι… είναι ότι, α… πήγε ας πούμε στο σχολείο, πες ας πούμε ότι έπεισες τον μεγάλο 

τον αδερφό να έρθει στο σχολείο, τον μικρό; Πάει με τον αδερφό του, ο φίλος του θα 

πάει με τον αδερφό του, έτσι ενώ έχεις ένα ηλικιακό group ας πω οκτώ- δέκα θα σου 

έρθουν και τα μικρά αδερφάκια, θα σου έρθουν και τα μεγάλα, θα σου έρθουν και 

αυτά που η μαμά δεν θέλει να τα κάνει baby-sitting, γιατί πρέπει να πάει στην λαϊκή ή 

κάτι, δηλαδή πραγματικά ιδιαίτερα στα camp και τα Βασιλικά ήταν από τα καλύτερα 

που το στρώσαμε, κάναμε πολύ ωραία πράγματα. 

 

 

Συμμετέχοντας 6:  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στο σχολείο που εργάζεστε και ποιες είναι οι 

συνθήκες μάθησης και ποια είναι η διάθεση των προσφύγων μαθητών. 

Απ: Είμαι καθηγητής Φυσικής Αγωγής, εργάζομαι στο  67
ο
 δημοτικό σχολείο 

Θεσσαλονίκης και στο 2
ο
 γυμνάσιο Σταυρούπολης. Όσον αφορά το δημοτικό σχολείο 
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φιλοξενεί τριανταπέντε παιδιά και το γυμνάσιο της Σταυρούπολης φιλοξενεί δώδεκα 

παιδιά. Οι συνθήκες ζωής… οι συνθήκες ζωής, όσον αφορά μέσα στο σχολείο, 

υπάρχει ένα πρόγραμμα, που ξεκινάνε τα παιδιά  στο σχολείο τους από τις 14:00 το 

μεσημέρι έως τις 18:00. Οι ώρες είναι τέσσερις, το Υπουργείο Παιδείας χώρισε τις 

ώρες σε 45λεπτες, εεε… θεωρώ ότι τα 45λεπτά γι’ αυτά τα παιδιά, τα συγκεκριμένα 

παιδιά είναι πάρα πολύ μεγάλη ώρα, πρέπει να είναι γύρω στο 30λέπτο και για να 

υπάρχει ενδιαφέρον και για τα παιδιά για να μάθουν τα βασικά πράγματα, ώστε σιγά 

σιγά, αν πρόκειται να μείνουν στην χώρα μας, να ενταχθούν ομαλά στο εκπαιδευτικό 

μας σύστημα. Εεε… πρέπει να είναι περισσότερες οι ώρες και πρέπει… άρα δηλαδή 

πάμε σε 5ώρο και σαν καθηγητής Φυσικής Αγωγής, θεωρώ ότι μέσω της άσκησης και 

των δραστηριοτήτων που τους έχω κάνει και τους κάνω, εντάσσονται πολύ πιο 

εύκολα όσον αφορά την συμπεριφορά της στο… περιβάλλον το ελληνικό και γενικά 

το ευρωπαϊκό. Αυτά τα λέω γιατί συγκριτικά με το που ήρθαν τα παιδιά, από την 

αρχή ως τώρα έχει… έχουν μια διαφορά τεράστια θα έλεγα διαφορά, όσον αφορά την 

παραβατικότητα, γιατί όταν πρωτοήρθαν στα σχολεία, εμείς, όλοι οι εκπαιδευτικοί 

εκτελούσαμε χρέη σεκιουριτά και μόνο, τίποτα άλλο στη πορεία όμως σιγά σιγά, με 

πολλές δράσεις, με πολύ προσωπικό αγώνα ο καθένας αφιερώσαμε και έξτρα ώρες 

πάνω στο…  στο κομμάτι των παιδιών, γιατί να πούμε και το άλλο, ότι το 98% 

προσλήψεων εκπαιδευτικών πάνω στο κομμάτι αυτό ήταν ΑΜΩ, δηλαδή 

αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, δηλαδή 15ώρες την βδομάδα και επειδή το 

πρόγραμμα της… το Υπουργείο είναι ανά τμήμα, πάνω στον τομέα το δικό μου, είναι 

δυο ώρες γυμναστική, τρεις ώρες στο δημοτικό και δυο ώρες στο γυμνάσιο εεε… 

ναι… δυο και δυο ώρες, τέσσερις στο γυμνάσιο, όχι, δυο και δυο ώρες… εγώ 

προσωπικά κάνω δυο ώρες την Δευτέρα, δυο ώρες την Παρασκευή  που έρχομαι εδώ 

στο γυμνάσιο και τις υπόλοιπες ώρες, τις έντεκα ώρες τις κάνω στο δημοτικό. Τώρα 

οι συνθήκες… οι συνθήκες σας είπα και πριν ότι αρχικά ήταν τα πράγματα πάρα πολύ 

δύσκολα, βέβαια εμείς το καταλαβαίναμε αυτό γιατί καταλαβαίνουμε από πού 

προέρχονται αυτά τα παιδιά. Φανταστείτε ότι στο δημοτικό σχεδόν κανένα παιδί δεν 

είχε… με σχολείο, δεν ξέρει τι είναι γιατί πέντε, έξι χρόνια είχαν πόλεμο στην Συρία 

στο δε γυμνάσιο ας πούμε πήγαν πολύ μικρές τάξεις του δημοτικού, άρα… υπήρχε 

μια τεράστια αποχή, γι’ αυτά τα παιδιά. Συν αυτά που πέρασαν, για να βρίσκονται 

εδώ τώρα στην χώρα μας. Δουλέψαμε πάρα πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι και 

προσπαθήσαμε πάνω από όλα να ηρεμήσουμε αυτά τα παιδιά και να τα φτάσουμε σε 

ένα επίπεδο συμπεριφοράς φυσιολογικό, όπως πρέπει να είναι όλα τα παιδιά στην 

ηλικία τους. Πιστεύω ότι σε αυτόν τον τομέα πετύχαμε αρκετά πράγματα, πετύχαμε 

αρκετά πράγματα. Ποια είναι η διάθεση τώρα των προσφύγων, προσέξτε ποια είναι η 

διαφορά τώρα, με τους συγκεκριμένους πρόσφυγες, που προέρχονται από την 

ανατολή, δηλαδή από την Συρία, Ιράκ και άλλες χώρες από εκεί. Όταν πρωτοήρθαν 

οι Αλβανοί, ή οι Πόντιοι, ή οι Ρωσοπόντιοι, όπως θέλουνε να τους λέμε ή οι Αρμένιοι 

ήρθαν στην χώρα μας για να μείνουν, να πάνε τα παιδιά τους στα ελληνικά σχολεία, 

να δουλέψουν και να ζήσουν εδώ, ήρθαν με αυτόν τον σκοπό. Η διαφορά τώρα με 

τους αυτούς τους Σύριους, την Ελλάδα δεν την θεωρούν χώρα τελικού προορισμού, 

το 100% δεν την θεωρεί χώρα, το 100% και το λέω μετά λόγω γνώσεως, αυτό δεν το 

θεωρεί, χώρα για να μείνουν, την θεωρούν περαστική. Άρα και είναι λογικό για 
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οποιοδήποτε άνθρωπο βρισκόταν στη θέση τους να δείχνουν αδιαφορία και ειδικά οι 

γονείς, για το αν πάνε τα παιδιά τους  στο σχολείο ή όχι, οπότε είναι ακόμα πολύ… 

ακόμα πιο δύσκολο το δικό μας έργο πάνω σε αυτό το κομμάτι, ασχέτως αν δεν 

γνωρίζουν ότι κάποιοι μείνουν στην χώρα μας εδώ αναγκαστικά και θέλοντας και μη. 

Πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν…  

 

2. Ερ: Η επόμενη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αν είναι πρόθυμοι να συμμετέχουνε, πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής 

του μαθήματος. Πόσο ενεργά συμμετέχουνε και τι ελλείψεις υπάρχουνε; 

Απ: Κοίταξε, το βασικό το είπα, βέβαια και εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια, ενώ 

ξεκινάμε, ενώ ξεκινάς ένα πρόγραμμα σαν εκπαιδευτικός, στην πορεία κάποιοι από 

αυτούς επειδή είναι χωρισμένοι οικογένειες, είναι στην Γερμανία, Σουηδία στα 

βόρεια κράτη της Ευρώπης μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό φεύγουν οι οικογένειες 

από εδώ, άρα έρχονται άλλες καινούριες και πάμε πάλι από την αρχή, πάλι από την 

αρχή. Βέβαια αυτός… είναι ο σκοπός αυτό πρέπει να κάνουμε, δεν μπορούμε κάτι 

άλλο τώρα… η συμμετοχή τους περίπου είναι σταθερή…  τον αριθμό που σας είπα 

στην αρχή, τον αριθμό των παιδιών είναι σταθερό,  τουλάχιστον στην δικιά μας δομή. 

Το αν είναι πρόθυμοι δεν είναι τόσο πρόθυμα τα παιδιά να συμμετάσχουν και 

εξήγησα και τον λόγο, γιατί θεωρούν την χώρα μας σαν ένα μεταβατικό στάδιο, όχι 

για να μείνουν εδώ,  είναι το πέρασμα για να πάνε στις βόρειες χώρες της Ευρώπης. 

Βέβαια εμείς με τον τρόπο μας προσπαθούμε αυτά τα παιδιά, έστω αυτό τον καιρό, 

αυτούς τους μήνες που θα είναι εδώ να τους περάσουμε κάποια πράγματα και το πώς 

πρέπει να είναι, γιατί όπως είναι η Ελλάδα ευρωπαϊκό κράτος, έτσι και εκεί που θα 

πάνε θα είναι ακόμα πιο αυστηρότερα. Δεν θα έχουν εκείνοι οι λαοί, οι βόρειοι λαοί 

το φιλότιμο που έχει ο Έλληνας, θα είναι πολύ πιο δύσκολα γι’ αυτούς, όπως 

δύσκολα είναι για τους Έλληνες που μεταναστεύουν για να πάνε δουλέψουν σε αυτές 

τις χώρες, δηλαδή δεν έχει σχέση ούτε η ζωή, ούτε ο εκπαιδευτικός τρόπος με αυτές 

τις χώρες, έχουμε τεράστιες διαφορές. Τώρα που είναι οι συνθήκες διεξαγωγής του 

μαθήματος… οι συνθήκες διεξαγωγής… προσπαθούμε με βιωματικό τρόπο να 

περάσουμε, δεν κάνουμε το στυγνό μάθημα, να βγούμε στον πίνακα, βγάλτε 

τετράδιο, γράψτε κόλα, γράψτε, κάντε, όχι, προσπαθούμε με βιωματικό τρόπο και 

μέσω ταινιών πολλών και μέσω διαδικτύου, ειδικών  ασκήσεων και πολλά άλλα 

πράγματα, τα οποία να κεντρίσουμε… κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών για να 

μάθουν. 

 

3. Ερ: Αυτό ισχύει και για το γυμνάσιο και για το δημοτικό το ίδιο; 

Απ: Αυτό φυσικά ισχύει και για το γυμνάσιο και για το δημοτικό. Βέβαια υπάρχει και 

το κλασσικό, ότι πρέπει να μάθουν και την γλώσσα,  έτσι, δηλαδή, εφόσον ζουν σε 

αυτή την χώρα, πάνε σε ελληνικό σχολείο, πρέπει να μάθουν  την άλφα βήτα, να 

μάθουν στην καθημερινότητα τους να κινούνται με τα βασικά, ώστε να 
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συνεννοούνται. Τώρα το πόσο ενεργά εδώ γίνεται μεγάλος αγώνας  από τους ΣΕΠ, 

κάποιους όχι άλλους, κάποιους το ξανά τονίζω αυτό που έχουν το φιλότιμο και 

διαθέτουν πλέον ώρες, όπως είναι στην δικιά μας την δομή για να κάνουν αυτά τα 

παιδιά και τους γονείς να συμμετέχουν στο σχολείο. Πάνε το πρωί τους ξυπνάνε, τους 

χτυπάνε την πόρτα, τους λένε καλημέρα, ελάτε πάμε, έφτασε η ώρα για το σχολείο 

και σιγά σιγά συγκεντρώνουν τα παιδιά και τα φέρνουν εδώ. Τουλάχιστον πάλι, το 

ξανά τονίζω,  στην δική μας δομή δεν είχαμε προβλήματα και δεν είχαμε απώλειες, 

έτσι; 

 

4. Ερ: Τι ελλείψεις υπάρχουνε… 

Απ: Τι ελλείψεις υπάρχουν προσέξτε τώρα τι ελλείψεις υπάρχουν. Αυτό το κομμάτι 

ελλείψεων είναι ότι χρειαζόταν ένα σχολείο για να λειτουργήσει από τις 14:00 έως τις 

18:00 τι χρειάζεται; Χρειάζεται να έχει καθαρές τουαλέτες γιατί από το πρωινό 

σχολείο είναι θέμα υγιεινής όλο αυτό και καθαρές τάξεις. Οι καθαρίστριες που 

δουλεύουν εξτρά δεν έχουν πληρωθεί ακόμη από το κράτος ένα, φτάσαμε… 

προσλήφθηκαν Οκτώβριο για να κάνουν και αυτή τη δουλειά και δεν έχουν πάρει 

δραχμή ούτε μια δραχμή ένα, δεύτερον τα σχολεία… δεν πήρε κανένα σχολείο ούτε 

μια δραχμή από το κράτος ακόμη, ενώ χρειάζεται… χρειαζόταν γραφική ύλη, 

χρειαζόταν αθλητικό υλικό χρειαζόταν και άλλα, και άλλα πράγματα, το πετρέλαιο το 

βασικό που το βάζουμε αυτό; Που έκαιγε όλη μέρα ως το βράδυ. Πως θα καλύψει 

αυτό το σχολείο, εφόσον έχει συγκεκριμένο πλάνο η σχολική επιτροπή, συγκεκριμένα 

χρήματα για το πετρέλαιο για όλη την σχολική χρονιά, που τώρα διπλασιάστηκε η 

λειτουργία. Δεν πήραν ακόμη δραχμή. Αυτό το γνωρίζω κατ’ ιδίαν από τους 

διευθυντές των σχολείων, δεν πήραν φράγκο. Μόνο κάποια σχολεία, η Ύπατη 

Αρμοστεία, πήγε επειδή αυτά τα σχολεία ας πούμε το δικό μας το συγκεκριμένο, το 

67 , ήρθε η Ύπατη Αρμοστεία αλλά εκεί πάνε πλέον γνωριμίες επί προσωπικού και 

ήρθε και κατέθεσε και έφερε αρχειακό υλικό, έφερε προτζέκτορες, έφερε computer 

εξτρά για το σχολείο, έφερε τέτοια πράγματα, διαδραστικούς πίνακες που έλειπαν 

από κάποιες τάξεις, αυτό.  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ μαθητών στις δομές φιλοξενίας, αν συμμετέχουν 

στο μάθημα, αν παρατηρούνται φαινόμενα περιθωριοποίησης και πως τους 

αντιμετωπίζουν οι άλλοι πρόσφυγες. 

Απ: Προσέξτε τώρα. Άλλο ζήτημα, ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ μαθητών, όταν 

λέμε ΑΜΕΑ, δηλαδή είναι ένα παιδί  που μπορεί να χρειάζεται, να μην είναι απλώς… 

να έχει κινητικές δυσκολίες, αλλά να χρειαστεί να περάσει από ένα ΚΕΔΔΥ για 

παράδειγμα. Μπορεί να είναι… να έχει κάποια…  
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2. Ερ: Νοητική στέρηση. 

Απ: Νοητική στέρηση, να έχει σύνδρομο down,  ή το Asperger ή τέλος πάντων 

κάποια ασθένεια. Σε αυτό δεν έχει προβλέψει τίποτε το Υπουργείο, τίποτε, όταν λέμε 

τίποτε, τίποτε. Προσωπικά εγώ σαν εκπαιδευτικός και με την πείρα που διαθέτω, και 

στο δημοτικό έχουμε ένα, δυο παιδάκια τα οποία χρήζουν ειδικής μεταχείρισης, που 

πρέπει να υπάρχει άτομο δίπλα τους όπως και στο γυμνάσιο. Και εδώ έχουμε άτομο 

το οποίο, πρέπει να υπάρχει άτομο δίπλα του. 

3. Ερ: Υπάρχει; 

Απ: Όχι φυσικά, εμείς είμαστε. Μπορεί ένα τέτοιο άτομο, ενώ και στο δημοτικό δεν 

ξέρω στην Δευτεροβάθμια αν γίνεται αυτό, υπάρχουν και τα ειδικά σχολεία, αλλά στα 

δημοτικά ξέρω ότι υπάρχει  και παράλληλη στήριξη έτσι; Δεν υπάρχει.  

 

3. Ερ: Είναι σαν όλα τα υπόλοιπα… 

Απ: Αναλάβαμε και το ρόλο αυτό εμείς πάλι, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι μειωμένου 

ωραρίου με 15 ώρες την εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά προσπαθούμε να τα 

κάνουμε να συμμετέχουν όπως τα άλλα τα παιδιά, προσπαθούμε να τα έχουμε μέσα 

στο σύνολο όλων των παιδιών, με δυσκολία ναι μεν, αλλά το προσπαθούμε δεν λέμε 

ότι πετυχαίνουμε, αλλά από το μηδέν σίγουρα πετυχαίνουμε τουλάχιστον την 

κοινωνικοποίηση αυτών των παιδιών, να είναι παρέες, να είναι ομάδες και να 

συνεργάζονται. Φαινόμενα περιθωριοποίησης δεν παρατηρούνται, έτσι πως τους 

αντιμετωπίζουν... 

 

4. Ερ: Οι υπόλοιποι πρόσφυγες, αυτά τα παιδιά, ας πούμε, οι συμμαθητές τους αν 

έχετε δει, δυο στο δημοτικό μου είπατε και ένα στο γυμνάσιο. 

Απ: Κοιτάξτε θα έλεγα ότι σαν παιδιά έχουν αυτή την ευαισθησία και τους 

προσέχουν περισσότερο, όχι να ασκούν bullying πάνω σε αυτά τα παιδιά. Δεν 

υπάρχει bullying σίγουρα ίσα ίσα τους προσέχουν κιόλας. Αυτό 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Η επόμενη ερώτηση είναι, που εστιάζεστε κατά τη διάρκεια του μαθήματος τι 

μεθόδους εφαρμόζετε και τι προτάσεις έχετε για την βελτίωση του μαθήματος. 

Απ: Κοίταξε, η εστίαση πάνω στο μάθημα τουλάχιστον εγώ θα μιλήσω,  προσωπικά, 

για το δικό μου μάθημα εεε… εστιάζω πάνω από όλα στην συμπεριφορά, επειδή 

υπήρχαν και συνεχίζουν σε λιγότερο βαθμό, αλλά υπήρχαν αυτή η παραβατική 

συμπεριφορά μεταξύ αυτών των παιδιών. Πάνω από όλα στην συμπεριφορά, στους 
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κανόνες, αυτά τα παιδιά δεν γνώριζαν κανόνες, δεν πήγαν ποτέ σχολείο, άρα δεν 

ξέρουν κανόνες, ότι πρέπει να… κανόνες υγιεινής μάλιστα, όχι μόνο κανόνες του 

σχολείου, του διδακτικού τους κομματιού, έτσι ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό το 

σχολείο, πρέπει να το παρακολουθείς, πρέπει να διαβάζεις, πρέπει να γράφεις, 

πρέπει… να συνεργάζεσαι και πάμε και σε θέματα υγιεινής , εδώ έτσι, πως πρέπει να 

πλένεις τα χέρια σου, πρέπει να είσαι καθαρός, πρέπει, πρέπει… Περισσότερο σε 

αυτό το κομμάτι, δηλαδή στην κοινωνικοποίηση και στο πως αυτά τα παιδιά να τα… 

να τα ηρεμήσουμε και να τα μάθουμε πως είναι η ζωή. Έτσι πρέπει να κινούνται. Δεν 

είχαν κανόνες και δεν είχαν και την βοήθεια των γονέων,  το επισημάνω αυτό, δεν 

υπάρχουν, οι γονείς δεν τα βοηθούν, δεν ξέρω, ίσως νοιώθουν και αυτοί 

απογοητευμένοι με όλη αυτή την ιστορία, έχασαν τα σπίτια τους, έχασαν την χώρα 

τους έτσι, αλλά από την άλλη όμως είναι υποχρεωμένοι σαν γονείς  τα παιδιά, να 

είναι δίπλα τους τα παιδιά και να τα προσέχουν. Οι μέθοδοι είναι… για να μάθει αυτό 

το παιδί που δεν γνωρίζει ούτε γλώσσα ούτε τίποτα είναι η επαναληπτική μέθοδος, 

συνέχεια, ξανά, ξανά, ξανά και με άλλο τρόπο και έτσι σιγά σιγά καταλαβαίνει. Αυτή 

τη στιγμή για να καταλάβετε ότι εγώ σαν γυμναστής δεν είναι τιμητικό αυτό που θα 

πω, δεν γνωρίζω αγγλικά, δεν ξέρω αγγλικά και όμως τα παιδιά από την αρχή που τα 

μιλούσα ελληνικά έως τώρα καταλαβαίνουν τα πάντα. Μπορώ… εάν βάλετε έναν 

Αγγλικό δίπλα και εμένα θα δείτε την διαφορά. Τον αγγλικό μπορεί να μην τον 

καταλάβει, εμένα… καταλαβαίνουν ελληνικά, γιατί τα μιλούσα από την αρχή 

ελληνικά, εεε… απλά δεν μπορούν να μιλήσουν ακόμη. Ίσως αυτό παίζει ρόλο ότι 

είναι μαζεμένα, δηλαδή μέσα στο camp, μετά μέσα στο σχολείο, είναι… μεταξύ τους 

έτσι, γι’ αυτό δεν μπορούν αλλά καταλαβαίνουν όμως τα πάντα, έτσι;  

 

2. Ερ: Προτάσεις για την βελτίωση; Αν έχετε να κάνετε. 

Απ: Προτάσεις για την βελτίωση… επειδή πιστεύω ότι και του χρόνου δεν έχουν, οι 

δομές είχαν επιτυχία, το ότι δούλεψαν στα σχολεία και απογευματινά μάλιστα, γιατί 

πάρα πολλοί ζητούσαν τα παιδιά αυτά να πάνε κατευθείαν σε πρωινό κύκλο, δεν 

υπήρχε περίπτωση, θα τιναζόταν όλο το ελληνικό σύστημα στον αέρα, δεν υπήρχε 

περίπτωση, χωρίς… ούτε να είχαν ενημερώσει οι γονείς, ούτε… ούτε… θα είχαμε 

θέματα σοβαρά. Ένα και θέμα υγείας  πάνω απ’ όλα, γιατί τότε τα παιδιά ήταν 

αμβολίαστα. Αμβολίαστα, το θέμα υγείας ήταν γι’ αυτά τα παιδιά,  τα συγκεκριμένα 

αν ήταν στο πρωινό κύκλο, τα δικά μας… αυτά τα παιδιά που είναι στην Ελλάδα 

έχουν τα εμβόλια τους, τους γιατρούς τους, αυτά δεν είχαν. Τώρα μπήκαν σε γιατρούς 

και εμβολιασμούς και σε όλα αυτά. Εεε… πρώτον, οι δομές κατ’ εμέ ήταν, είναι 

επιτυχημένες και πρέπει να συνεχίσουν. Να συνεχίσουν με αυτόν τον ρυθμό, όπως 

δουλεύει, αλλά με άλλο… με άλλη εγκύκλιο, που να… που να… όπου το Υπουργείο 

πρέπει να μας ακούσει και να ακούσει το προσωπικό… που είπαμε… 

 

3. Ερ: Για τις προτάσεις. 
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Απ: Προτάσεις για του χρόνου. Πρέπει να λειτουργεί 14:00- 18:00, όπως έχει το 

σχολείο. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούνε να πάνε στο πρωινό κύκλο και σας είπα και 

για ποιο λόγο. Όσα παιδιά πήγαν και τα πήγαν σε σπίτια και μένουν σε σπίτια 

σταμάτησαν το σχολείο, το 99%. Γιατί; Γιατί, το ξαναλέω, βλέπουν την χώρα μας 

σαν πέρασμα. Δεν τους ενδιαφέρει…  

 

4. Ερ: Ααα… πήγαν, κατευθείαν στο πρωινό κύκλο. 

Απ: Ναι, πήγαν κάποια παιδιά στο πρωινό, όχι από το δικό μας, από το δικό μας μια 

οικογένεια πήγε, από εκεί και πέρα σταμάτησε το σχολείο, γιατί δεν υπάρχει κάποιος, 

δεν υπάρχει ΣΕΠ να πάει να ξυπνάει το παιδί, αυτό το οργανωμένο, να μπαίνει στο 

λεωφορείο, να το πάει στο σχολείο, να το φέρνει, ουσιαστικά εμείς εκτελούμε χρέη 

και γονέα, έτσι; Άρα, 14:00-18:00 οπωσδήποτε, όπως δουλεύουν τις ώρες αυτές, 

αλλά όμως μικρότερες ώρες, τριαντάλεπτες έως τριανταπεντάλεπτες maximum. 

Δεκάλεπτα διαλλείματα, να γίνει πεντάωρο, θα μπορούσε να γίνει εξάωρο ακόμη 

καλύτερα και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να είναι από την αρχή της 

χρονιάς, που θα δουλέψει στο σχολείο έως το τέλος, έως 21 έως 30 Ιουνίου πρέπει να 

είναι το ίδιο προσωπικό. Εδώ υπήρξε το εξής ευτράπελο. Στο δημοτικό σχολείο 

έχουμε αλλάξει ως τώρα έχουν περάσει και έχουν φύγει δέκα εκπαιδευτικοί και 

ήρθαν άλλοι καινούριοι. Εεε… γιατί μας έδινε την δυνατότητα, επειδή έμπαινε από 

τον πίνακα, επειδή ήταν κάτι καινούριο εεε… οι δομές ήταν κάτι καινούριο με τους 

πρόσφυγες, αν βγάλει θέση στην διεύθυνση που έχεις δηλώσει στις δομές, δηλαδή 

στην δυτική Θεσσαλονίκη, είτε Πρωτοβάθμια είτε Δευτεροβάθμια, αν έβγαζε θέση 

πλήρους ωραρίου μπορούσαμε, εμείς που δουλεύουμε στις δομές με την σειρά μας να 

αναβαθμιστούμε και να φύγουμε από τις δομές και να πάμε σε πλήρες ωράριο. Και 

εγώ να σας πω και κάτι άλλο τώρα, είσαι να παίρνεις πεντακόσια ευρώ ή είσαι να 

παίρνεις χίλια; Τι είσαι; Πρέπει να είσαι χαζός έτσι; Αυτό, εκτός αν έχεις λύσει το 

οικονομικό σου πρόβλημα και αφοσιώνεσαι 100% σε αυτό το έργο, που είναι ιερό 

έργο που κάνουμε θεωρώ. Εεε… πρέπει να είναι τριανταπεντάλεπτο ή τριανταλέπτο, 

πρέπει να είναι πέντε ή έξι ώρες, επίσης δεν έχουν βάλει μέσα μουσική, πολύ 

σημαντικό ότι δεν έχει μπει… μεγάλο έλλειμμα θα έλεγα γι’ αυτά τα παιδιά, γιατί δεν 

έχει σαν μάθημα η μουσική εεε… και θα έλεγα η γυμναστική, πρέπει να γίνουν παρά 

πάνω οι ώρες. Ότι πετύχαμε όλοι μας, που δουλεύουμε σαν γυμναστές σε αυτά τα 

σχολεία, το ότι πετύχαμε να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά και να ηρεμήσουν και να 

φτάσουν σε ένα άλφα επίπεδο καλό, το πέτυχαν με την γυμναστική και τις αθλητικές 

δραστηριότητες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα που λέω. Το να μπαίνει… 

γιατί το λέω, γιατί, ήταν μέσα κλεισμένα σε ένα camp, μπαίνουν στο λεωφορείο 

κλεισμένα για να μεταφερθούν στο σχολείο, το σχολείο περιορισμένος χώρος, μέσα 

στην τάξη κλεισμένα πάλι. Όταν άκουγαν γυμναστική τρελαίνονταν, επίσης τους 

κάναμε και δραστηριότητες, εγώ δηλαδή ξεκίνησα και κάναμε κολύμπι κάθε Δευτέρα 

στο εθνικό κολυμβητήριο, τα κατεβάζω προσωπικά, αφιερώνω ώρες δικές μου, τις 

οποίες δεν την πληρώνομαι έτσι; Και τα πάμε από τις 12:00, από τις 10:00 έως τις 

12:00 να κάνουν μάθημα κολύμβησης. 
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5. Ερ: Πρωινές ώρες; 

Απ: Πρωινή ώρα ναι, εξτρά. Τους κατεβάζουμε από το λεωφορείο και κάνουν στο 

εθνικό εκμάθηση κολύμβησης και μετά γυρνάνε πίσω, τρώνε και πάνε στο σχολείο. 

Αλλά είναι μια δραστηριότητα που έχει 100% συμμετοχή όλων των παιδιών. Άλλο 

πράγμα, έχουν ηρεμήσει τα παιδιά τελείως. Δείχνουν άλλο ενδιαφέρον, είναι κίνητρο 

για μένα, αν αρνείται κάποιο, δείχνει αρνητισμό, μόλις τους πω ότι δεν θα βρεθείτε 

στο κολύμπι κατευθείαν το κάνουν αυτό που είναι να κάνουν. Οπότε θεωρώ ότι 

πέτυχα το στόχο μου, έτσι. Λοιπόν, βέβαια υπάρχουν και άλλες προτάσεις πολλές, 

αλλά το πιο βασικό είναι να πάρουν προσωπικό πλήρους ωραρίου. 

 

6. Ερ: Όλοι να είναι πλήρους ωραρίου. 

Απ: Όλοι, όσες ειδικότητες και να έχει μέσα, να είναι όλο το προσωπικό από τις 

14:00 έως τις 18:00 στο σχολείο, μπορεί να τους βάλει το προσωπικό από τις 13:00 

έως τις 18:00 για να καλυφθεί και το ωράριο, από τις 13:00 έως τις 14:00 να 

συνεδριάζει το προσωπικό, να κάνει ένα πλάνο, γιατί σας το είπα αυτό, έχουν 

ιδιαιτερότητες, καμία σχέση, ούτε με τα Αλβανόπουλα που είχαν έρθει ούτε με άλλα. 

Έχουν άλλες ιδιαιτερότητες μπορεί να συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων, να βάζει 

ένα πλάνο, τι αντιμετώπισε, να συζητά τι αντιμετώπισε χθες και πως θα προχωρήσει 

σήμερα. Και έτσι, αν υπάρχει από την αρχή έως το τέλος το ίδιο προσωπικό μπορούν 

να κάνουν πάρα πολλά και τα παιδιά θα μάθουν, γιατί άλλο τρόπο ο ένας δάσκαλος, 

άλλο τρόπο ο άλλος, άλλη συμπεριφορά ο ένας, άλλη συμπεριφορά ο άλλος.  

 

7. Ερ: Ωραία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αν εστιάζετε σε ζητήματα όπως είναι 

η εκμάθηση των ελληνικών…  

Απ: Εφόσον πάνε σε ελληνικά σχολεία το πρώτο που εστιάζουμε είναι τα ελληνικά. 

Γιατί γνωρίζουμε και μέσα στα camp κάνουν αγγλικά. Κάνουν δυο, τρεις ώρες πριν 

έρθουν, οπότε. Εφόσον πάνε σε ελληνικό σχολείο, έρχονται να μάθουν τα ελληνικά.  

Τι να τους μάθουμε γερμανικά  στο ελληνικό σχολείο; Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 

 

8. Ερ: Σεβασμός της διαφορετικότητας,  ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, 

επεξήγηση των δομών της λειτουργίας, της ελληνικής  και ευρωπαϊκής μάλλον 

πολιτείας- κοινωνίας, ζητήματα υγιεινής, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια και την 

κοινωνία.  

Απ: Προσέξτε εγώ θα εστιάσω όλα τα…  άλλα, εκτός από αυτά που θα σας πω, 

θεωρώ ότι τα πέτυχα και τα πετυχαίνω συνεχόμενα με τον αθλητισμό. Τώρα, όσον 
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αφορά όμως την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, εδώ υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα λόγω 

θρησκείας, λόγω Ισλάμ, λόγω…  ότι είναι μουσουλμάνοι, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. 

Για να φανταστείτε στο κολυμβητήριο  που πάνε τα κορίτσια φοράνε κολάν ως τον 

αστράγαλο, κολάν, μετά φοράνε ολόσωμο μαγιό από πάνω και από κάτω έχουνε την 

μπλούζα την κοντομάνικη ή την μακρυμάνικη, τα κορίτσια… 

 

9. Ερ:  Ααα, έτσι πάει.  

Απ: Έτσι πάει. Έχουμε θέμα, εμείς σαν χριστιανοί έχουμε ευαισθησίες, είμαστε 

ανοικτοί σε τέτοια πράγματα, μπορούμε να δεχτούμε, μπορούμε εμείς σαν χριστιανοί 

κατεβάζουμε και τον σταυρό μας, δεν τον κάνουμε, γιατί ξέρουμε ότι ο άλλος έχει 

άλλη θρησκεία, αυτό μας διδάσκει ο χριστιανισμός οπότε, και έτσι δεχόμαστε και 

αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αν ήμασταν και εμείς,  η θρησκεία μας πρέσβευε 

κάποια πράγματα  όπως ήταν αυτή, θα είχαμε πόλεμο. Τώρα, αυτό όσον αφορά την 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι πολύ δύσκολο κομμάτι, δεν επεμβαίνουμε 

καθόλου, προσπαθούμε με κάποιο άλλο τρόπο, ως συνήθως πρέπει να τους μιλήσει 

γυναίκα, έτσι. Τώρα όσον αφορά σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, εννοείται 

ότι είναι μέσα στο μάθημα αυτό το πράγμα, έτσι. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι 

ίδιοι, εμείς σεβαστήκαμε αυτούς, και αυτά τα παιδιά τα πήγαμε στο σχολείο και 

προσπαθούμε να μάθουνε πράγματα και με πολλές δράσεις, μάλιστα, όχι απλά το 

στυγνό, το ψυχρό σχολείο, το παλιό στυλ, έτσι. Τώρα, όσον αφορά την γυναίκα και 

την γυναίκα όπως ξέρουμε,  που ο μουσουλμανισμός την έχει κάτω. Δεν την θεωρούν 

τέτοιο, βέβαια εγώ μέσα πάλι, μέσα από τον αθλητισμό κάνω μικτές ομάδες αγοριών-

κοριτσιών. Στην αρχή είχα τεράστια αντίδραση από τα αγόρια, τα κορίτσια φοβόταν, 

στην πορεία όπως μπήκαν και έτσι το ‘καναν… και τώρα το θεωρούν φυσιολογικό να 

είναι μεικτή ομάδα, να παίζουν αγόρια-κορίτσια ποδόσφαιρο. Στην αρχή το 

θεωρούσαν αδιανόητο αυτό το πράγμα, έτσι. Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι θεωρώ 

πάλι μέσω του αθλητισμού πετυχαίνουμε πράγματα, με μεικτές ομάδες, μεικτές 

ομάδες, επειδή λειτουργεί από τις 14:00 έως τις 16:00 είναι και το ολοήμερο του 

πρωινού κύκλου του δημοτικού και εκεί κάνω και μεικτές ομάδες των παιδιών… 

 

6. Ερ: Με τα ελληνόπουλα… 

Απ: Ελληνόπουλα… και παίζουμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ότι δραστηριότητα 

αθλητική κάνουμε, προσπαθώ να την κάνω με μεικτές ομάδες, ώστε να μιλάνε και 

την γλώσσα λίγο, να μιλάνε και ελληνικά εεε… αυτά τώρα… 

 

7. Ερ: Ζητήματα υγιεινής το αναπτύξατε… 

Απ: Ζητήματα υγιεινής  το προσέξαμε πάρα πολύ, γιατί υπήρξαν σε διάφορες δομές 

κάποια κρούσματα ηπατίτιδας, γιατί αυτά τα παιδιά όταν ζούσαν σε σκηνές, έξω 
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υπήρχαν κόπρανα έξω, δεν είχαν τουαλέτες, δεν είχαν τέτοια. Μπορεί να έπιασε κατά 

λάθος κάτι, να έφαγε κάτι το παιδί, πήγε να πιάσει το φαγητό δεν είχαν νερό να 

πλυθούν σε κάποιες δομές εεε… με αποτέλεσμα αυτό θίχτηκε πάρα πολύ το θέμα 

υγιεινής και μέσα στο camp, και από τους ΣΕΠ, και με γιατρούς, και οι γιατροί χωρίς 

σύνορα που πάνε μέσα, και το ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά και εμείς και… ενημερώσαμε 

μάλιστα και δυο τρεις φορές  και τους γονείς του πρωινού κύκλου, ώστε να είναι 

ενήμεροι, διότι δεν υπάρχει κίνδυνος γι’ αυτά τα παιδιά.. Γιατί δεν δέχονταν να 

κολλήσουν κάτι, τον κίνδυνο τον είχαν αυτά τα παιδιά, που ήταν αμβολίαστα όχι τα 

δικά μας παιδιά έτσι. Αυτό τώρα, κάτι άλλο… 

 

Ερ: Τέλος, αν έχετε να κάνετε κάποια γενικότερη… ξέρω ‘γω. 

Απ:: Ευαισθητοποιήθηκε η κοινωνία, ευαισθητοποιήθηκε η κοινωνία πάλι μέσω του 

αθλητισμού, πώς; Κανόνισα, προσωπικά εγώ με τον όμιλο φίλων θαλάσσης, 

κατεβάσαμε το γυμνάσιο στην κωπηλασία, ξεναγηθήκαν, είδαν πως κωπηλατούν, 

μπήκαν πάνω σε κωπηλατήρια και αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα μήνα υπάρχουν 

παιδιά από το γυμνάσιο που πάνε και κάνουν κωπηλασία και μάλιστα ένα, δυο 

κορίτσια είναι πάρα πολύ καλά εεε… και κάνουν κωπηλασία στον όμιλο φίλων 

θαλάσσης.  

 

Ερ: Από μόνα τους εκτός ωραρίου; 

Απ: Ναι. Εκτός ωραρίου. Και μάλιστα ήταν και στην εκπομπή της ΕΡΤ3, έδωσαν και 

συνεντεύξεις, τα ίδια τα παιδιά μίλησαν πάνω σε αυτό το κομμάτι.  

Ερ: Δεν χρειάζεται να πληρώσουν. 

Απ: Όχι, δεν χρειάζεται να πληρώσουν γιατί, γιατί η ομοσπονδία κολύμβ… εεε… 

κωπηλασίας ήταν πολύ θετική πάνω σε αυτόν τον τομέα, στους πρόσφυγες και 

δέχεται αφιλοκερδώς όσα παιδιά θέλουν να προπονούνται και να γίνουν αθλητές. 

Και… τους χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως και η ιστιοπλοΐα, το ίδιο. Αυτά. 

Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα.  

 

Ερ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. 

Απ: Τώρα, δεν ξέρω άμα θέλεις κάτι άλλο, κάποια άλλη ερώτηση.  

 

Ερ: Εσείς μόνο αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, από την γενικότερη κατάσταση έτσι 

που την βιώνεται, είτε σχετικά με τον κλάδο σας, είτε με τους πρόσφυγες…  
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Απ:  Η γενικότερη κατάσταση επειδή δεν υπάρχουν χρήματα έχουμε θέματα στην 

παιδεία και όχι μόνο έχουμε θέματα, αλλά για να λειτουργήσει η παιδεία, η παιδεία 

θα σηκώσει αυτή τη χώρα πάλι και όχι να βγάζουμε όποιους θέλουμε έξω. Πρέπει να 

την προσέξουμε ιδιαίτερα. Τώρα δεν νοείται, δεν θεωρώ πρέπον εεε… είναι πενήντα 

χρονών δουλεύω εννιά χρόνια αναπληρωτής, να μην… να μην έχω την δουλειά μου, 

εμείς δεν καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες; Αυτή τη στιγμή έχω μια 

οικογένεια με τέσσερα παιδιά, ποιος τα βλέπει αυτά τα πράγματα; Τα βλέπει κανείς; 

Δεν τα βλέπει κανείς. Εμείς όμως οφείλουμε να είμαστε στο έργο μας εκεί, 

στρατιώτες σε αυτό που κάνουμε. Να το κάνουμε και σωστά, όχι απλά να είμαστε 

εκεί. Αυτό. 

 

Ερ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Απ: Με ποιο δικαίωμα το Υπουργείο διαχωρίζει και δεν κρίνει ισότιμα τα πτυχία μας. 

Γιατί το λέμε αυτό; Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο όσον αφορά τις δομές όρισε 

Υπεύθυνο και τον Υπεύθυνο τον παίρνει πλήρους ωραρίου, απέκλεισε όλες τις 

ειδικότητες και έβαλε στο δημοτικό υπεύθυνο μόνο Π70, ΠΕ70, δάσκαλο και στο 

γυμνάσιο ΠΕ02 είναι ο φιλόλογος;  

 

Ερ: Ναι 2…… Ααα, έβαλε στο γυμνάσιο… 

Απ: Ενώ, θα μπορούσαμε και βάση της εγκυκλίου, γιατί αν δεν καλύπτουμε τις ώρες 

σαν ειδικότητες, μπορούμε να τις καλύπτουμε και με συνδιδασκαλίες, όπως κάνει 

συνδιδασκαλίες και ο υπεύθυνος, θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Γιατί 

διακρίνει τα πτυχία; Που υπάρχει αυτό; Που υπάρχει η θέση ευθύνης που δεν υπάρχει 

γυμναστής ή δεν υπάρχει οικονομολόγος μέσα, διευθυντής; Ή δεν υπάρχει αγγλικών 

διευθυντής, σχολείου ή, ή… 

 

Ερ: Ποια είναι τα κριτήρια που τους μειωμένους ωραρίου τους ‘κάναν πλήρους;  

Απ: Κανένα.  

 

Ερ: Εννοώ περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας, τι… τι παραπάνω έχει ένας μειωμένος 

και ξαφνικά έγινε πλήρους ωραρίου; 

Απ: Αυτό δεν αφορά αυτό που σου είπα πριν. Αυτό αφορά την πρόσληψη το τι έκανε 

τον υπεύθυνο, μόνο οι 70 και Π. Τώρα τα κριτήρια ποια ήταν, για να δώσει κίνητρα 

στους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν στις δομές, γιατί πολλοί δυσανασχετούσαν, σου 

λέει που θα πάμε, τι είναι αυτές οι δομές, τι θα αντιμετωπίσουμε, που θα είναι σε ποια 

σχολεία, είναι ανοργάνωτο το κράτος τελευταία στιγμή, τελευταίες δυο-τρεις μέρες 
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έβγαλε απόφαση σε ποια σχολεία θα πάνε τα παιδιά. Εεε… τα κριτήρια ήταν μέσα 

από τον πίνακα και τι; Προσλαμβάνω μέσα από τον πίνακα Αναπληρωτών με 

προϋπηρεσία εεε… αλλά… εεε…  τώρα κόλλησα… τους δίνω και το δέλεαρ, τους 

δελεάζω και με το αν στην διεύθυνση, που προσλήφθηκαν στις ΔΥΕΠ, βγήκε θέση 

κενή για αναπληρωτή πλήρους ωραρίου, να μπορώ να μεταπηδήσω από τις ΔΥΕΠ σε 

πλήρες ωράριο. Με αποτέλεσμα να αποδιοργανώσει και να φέρει μια… σοβαρότατα 

προβλήματα μέσα στις ΔΥΕΠ με αυτό που έκανε. Με το να φεύγει ο εκπαιδευτικός 

κάθε μήνα. Γιατί οι προσλήψεις ακόμα και τώρα που μιλάμε είμαστε στον Μάιο και 

ακόμα προσλαμβάνει. 

Ερ: Για ένα μήνα. 

Απ: Ακόμα κάνει προσλήψεις για ένα μήνα. Αυτό. 

Ερ: Ευχαριστώ πολύ.  

 

 

Συμμετέχοντας 7:  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Ωραία. Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στην δομή 

φιλοξενίας, που εργάζεστε και πώς είναι οι συνθήκες ζωής και ποια είναι η διάθεση 

τους. Η διάθεση των προσφύγων.  

Απ: Ναι, λοιπόν. Κατ’ αρχήν σχετικά με τον αριθμό των προσφύγων δεν είναι 

σταθερός σε μάκρος χρόνου. Δηλαδή, θα σου πω τώρα, μετά από λίγο καιρό μπορεί 

να είναι διαφορετικός, λίγο πιο μπροστά πάλι ήταν διαφορετικός. Δηλαδή, πριν το 

Πάσχα είχαμε άλλο αριθμό, τώρα έχουμε άλλο αριθμό και μετά από λίγο μπορεί να 

έχουμε πάλι άλλο αριθμό. Είναι εκατόν εβδομήντα πρόσφυγες, μαζί με οικογένειες, 

μονογονεϊκές, διγονεικές, μόνοι άνθρωποι τέλος πάντων, ενήλικες, που έχουν έρθει 

εδώ. Τώρα, πως είναι οι συνθήκες ζωής εεε… οι συνθήκες ζωής, τώρα, σε μια τέτοια 

κατάσταση, πώς να είναι. Θα πω συγκεκριμένα γι’ αυτό το κέντρο φιλοξενίας, γιατί 

έχω εμπειρία και από ένα άλλο κέντρο, εγώ που ήμουν στο Βαγιοχώρι. Θεωρώ ότι 

όλα αυτά που ακούγονται και βλέπεις σε διάφορα άλλα κέντρα φιλοξενίας, θεωρώ ότι 

είναι πολύ καλές οι συνθήκες εδώ. Για αυτό που περιμένεις  να είναι δηλαδή ένα 

κέντρο φιλοξενίας. Εεε… θα δεις και μέσα ότι έχει δωματιάκια κάθε οικογένεια 

ξεχωριστά, σε ένα τέτοιο ζει, εεε… τους προσφέρονται, όλα αυτά που πρέπει να τους 

προσφερθούνε και για να έχουν τα απαραίτητα, αλλά ίσως και παραπάνω, εγώ 

θεωρώ. Δηλαδή, έχουνε φαγητό, έχουνε νερό, έχουνε θέρμανση εεε… οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, εκτός από τα απαραίτητα, τους προσφέρουν και 

ψυχαγωγία και γνώσεις, μη τυπική εκπαίδευση, δηλαδή έχουμε  μέσα στο κέντρο.  
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2.Ερ: Και εκπαιδευτικά. 

Απ: Ναι  και εκπαιδευτικά θέματα, θέματα υγείας, έχουνε ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη. Όλα αυτά είναι μόνιμα μέσα στο camp. Δηλαδή, μόνιμα έχουμε ΜΚΟ σε 

θέματα εκπαίδευσης, ΜΚΟ σε θέματα υγείας, σε θέματα εεε… νομικά, θέματα 

ασύλου και τα λοιπά που τους απασχολεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Εεε… 

ψυχαγωγίας, διασκέδασης και τα λοιπά… εεε… έχουμε τα πάντα, θεωρώ δηλαδή ότι 

είναι μια κοινωνία εδώ μέσα. Εεε… πάντοτε μιλάμε για κέντρο φιλοξενίας, δεν 

μιλάμε τώρα, έτσι όπως είναι έξω τα πράγματα, πως είναι μέσα στα κέντρα 

φιλοξενίας. Εεε… σου λέω, γιατί έχω και την εμπειρία μου από το Βαγιοχώρι που 

ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Ήταν σε σκηνές, ήταν καταστάσεις 

τραγικές. Δεν είχαν νερό, δεν είχαν θέρμανση, δεν είχαν τίποτα εκεί. Εεε… βέβαια 

δεν σημαίνει ότι αυτό τους κάνει τους ανθρώπους να θέλουνε να μείνουνε εδώ, απλά 

προσωρινά βολεύονται με αυτή τη κατάσταση μέχρι να τους δοθεί η ευκαιρία να 

φύγουν. Ήδη έχουν φύγει κάποιες οικογένειες, το προωθεί πάρα πολύ το… η Ύπατη 

Αρμοστεία, του Ο.Η.Ε. εεε… ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται τα αιτήματα 

τέλος πάντων δεκτά που κάνουνε, πάντοτε σε προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες και 

ευάλωτες. Δηλαδή, αυτοί είναι οι πληθυσμοί που φεύγουν πρώτα, έχουν την 

προτεραιότητα να φύγουν πρώτοι από εδώ. Ωστόσο όλοι έχουν κάνει το αίτημα να 

φύγουν σε διαμερίσματα σε πρώτη φάση και εννοείται σε δεύτερη φάση, που όλοι 

αυτό θέλουν, να φύγουν Γερμανία, εξωτερικό, Σουηδία… όπου είναι οι συγγενείς 

τους, γιατί είναι και πολλοί μόνοι τους εδώ πέρα και περιμένουνε να ξανά… ενωθούν 

με τους άλλους, που είναι στο εξωτερικό. Εεε… κάτι άλλο τώρα… 

3.Ερ: Η διάθεση τους; 

Απ: Η διάθεση τους. Δεν χάνουν την όρεξη τους μπορώ να πω, παρ’ όλα αυτά που 

βιώνουνε. Σου λέω επειδή έχουνε μια βασική θα λέω… θα έλεγα τέλος πάντων εεε… 

αυτά τα απαραίτητα τέλος πάντων που πρέπει να τους δοθεί, που πρέπει να τους 

δοθούν…  

 

4. Ερ: Έχουν εξασφαλιστεί. 

Απ: … τους έχουν δοθεί, ναι. Τα έχουν εξασφαλίσει εδώ, αλλά ωστόσο ελπίζουν ότι 

θα φύγουνε, δεν χάνουνε την διάθεση τους, δηλαδή στέλνουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο, γιατί έχουμε και μη τυπική εκπαίδευση που πάνε τα παιδιά στο σχολείο. 

Έχουνε όρεξη να κάνουν κάποιες δράσεις εδώ μέσα, έχουν ξέρω ‘γω το μπαξέ τους, 

άλλοι έχουν περιστέρια και εκτρέφουν περιστέρια, που τους έχουν δώσει διάφοροι 

τώρα, στο χωριό, εεε… πάνε και στην πόλη, κάνουν βόλτες, έχουμε εδώ 

συγκοινωνία, πάνε στο χωριό μέσα ψωνίζουνε με αυτά τα χρήματα που τους έχουν 

δώσει. ‘Ντάξει όρεξη υπάρχει, αλλά πάντοτε υπάρχει και η ελπίδα ότι θα φύγουν. 

Δηλαδή, δεν βλέπουν αυτό σαν μόνιμη κατάσταση, το βλέπουν σαν προσωρινή και 

σαν… τέλος πάντων προπαρασκευαστικά, ούτως ώστε να συμβεί και αυτό στο 

μέλλον να φύγουν εκεί που θέλουν να φύγουνε. Δεν περιμένουν δηλαδή ότι θα 
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μείνουνε εδώ για χρόνια. Θέλουν να φύγουνε. Πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην… 

αυτό;  

 

5. Ερ: Ναι, ναι. Η επόμενη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αν είναι πρόθυμοι να συμμετέχουνε, πώς είναι οι συνθήκες 

διεξαγωγής του μαθήματος και πόσο ενεργά συμμετέχουν στο μάθημα και αν 

υπάρχουν, και τι ελλείψεις υπάρχουν. 

Απ: Μιλάμε τώρα για όλες τις ηλικίες, ε; Όχι μόνο για τα παιδιά του σχολείου. Ωραία 

εεε… 

 

6.Ερ: Για τα… τι εννοείς για όλες τις ηλικίες. Και για ενήλικες, ας πούμε;  

Απ: Και για ενήλικες, ναι, έχουνε εδώ εκπαίδευση και για ενήλικες μη τυπική, στο 

camp μέσα.  

 

7. Ερ: Καλά, πες και θα δούμε. 

Απ: Εεε… λοιπόν υπάρχει τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Η μη τυπική γίνεται στο 

κέντρο, η τυπική γίνεται στα σχολεία. Νηπιαγωγείο ακόμα δεν έχουμε. Κανονικά 

έπρεπε να έχουμε και νηπιαγωγείο μέσα στο κέντρο από το Υπουργείο Παιδείας, που 

να τρέχει το πρόγραμμα, δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν έχει γίνει από όσο ξέρω σε κανένα 

δεν έχει τρέξει το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μέσα στο κέντρο. Εεε… τώρα, όσο 

αφορά τις ΜΚΟ που είναι μέσα εδώ. Έχουμε μια ΜΚΟ που είναι υπεύθυνη για 

θέματα εκπαίδευσης, επίσημα, από εκεί και έπειτα όλες οι ΜΚΟ κάνουν κάποιο 

πρόγραμμα, πάλι και αυτές επίσημα, αλλά την επίσημη άδεια της εκπαίδευσης την 

έχει μόνο μια. Εεε… τι κάνουν. Κάνουν κυρίως ελληνικά, αγγλικά, εεε… ελεύθερη… 

ελεύθερες δραστηριότητες, συνεργάζονται και με το πρωινό, με το απογευματινό 

κύκλο της τυπικής εκπαίδευσης σε διάφορα θέματα, δηλαδή συνεργάζονται οι 

δάσκαλοι του πρωτ… των camps με τους δασκάλους των σχολείων, για να έχουν έτσι 

ένα κοινό σχετικά πρόγραμμα για το τι θα κάνει ο ένας και τι θα κάνει ο άλλος, 

βέβαια οι ΜΚΟ απαντάει στα θέματα… του σχολείου, τα σχολικά, εεε… αυτό κυρίως 

σαν ενίσχυση, δηλαδή έτσι το έχουμε κανονίσει, έχουμε μιλήσει και με τους 

υπεύθυνους των ΜΚΟ και με τους δασκάλους να το κάνουν έτσι σαν ενίσχυση ΜΚΟ 

σε θέματα που διδάσκονται στο σχολείο το τυπικό εεε… είναι πολύ ευχαριστημένα τα 

παιδιά εεε… πάνε με πολύ όρεξη, τώρα όσον αφορά στο μη τυπικό σχολείο, θέλουνε 

πάρα πολύ να βγουν έξω από το camp να… νιώσουν ότι πάνε σε κανονικό σχολείο, 

τους αρέσει βέβαια και το σχολείο, σε καμία περίπτωση δεν… έχουν και εδώ 

διαρροές και τέτοια, απλά νιώθουν καλύτερα με το να φύγουνε εκτός camp, γιατί όλα 

γίνονται μέσα στο camp και αυτό δηλαδή, με το λεωφορείο που  παίρνουμε το 

λεωφορείο και φεύγουμε και πάμε ξέρω ΄γω οργανωμένα και τα λοιπά σε ένα 
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κανονικό σχολείο, που πηγαίνουν και τα άλλα τα παιδάκια, άλλες ώρες βέβαια τους 

αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή το περίμεναν πως και πως και μάλιστα είχαμε και κάποια 

θέματα με τα μικρά τα παιδάκια του νηπιαγωγείου, που ήθελαν να τα γράψουν στο 

δημοτικό να φαίνονταν ότι είναι μεγαλύτερα για να φύγουν και αυτά με λεωφορείο, 

γιατί μόνο για το δημοτικό και το γυμνάσιο προβλέπεται να φύγουν εκτός camp, ενώ 

για το νηπιαγωγείο είναι μέσα η τυπική εκπαίδευση. Εεε… και για τους μεγάλους 

προβλέπεται εδώ μέσα στο camp εεε… μαθήματα, προβλέπονται μαθήματα, γίνονται 

Αγγλικά, έχουν ζητήσει νομίζω και Γερμανικά για ευνόητους λόγους, δεν ξέρω αν 

έχουν γίνει Γερμανικά, αλλά γενικά βάζουν συνεχώς προγράμματα  όλες οι ΜΚΟ, όχι 

μόνο αυτή που είναι επίσημα της εκπαίδευσης ΜΚΟ. Είναι πολύ ευχαριστημένοι, 

τους αρέσει. Θεωρώ ότι δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση, ίσως λόγω 

του ότι την έχουν χάσει λόγω όλων αυτών των καταστάσεων στις χώρες τους, δηλαδή 

πολλά παιδάκια έχουν να πάνε σχολείο μπορεί και δυο χρόνια και τρία, άλλα δεν 

έχουν πάει καν, δηλαδή ήταν παιδιά, τα οποία δεν μπόρεσαν να πάνε καθόλου στο 

σχολείο εεε… και θεωρώ ότι το θέλουν πάρα πολύ. Δηλαδή, τους αρέσει πάρα πολύ 

αυτό το πράγμα,  αυτό το ότι πηγαίνουν στο σχολείο, ότι κάνουν μαθήματα, ότι 

θέλουν ασκήσεις, ζητάνε, θέλουν ασκήσεις από τους γονείς… από τους δασκάλους, 

ζητάνε ασκήσεις, καθημερινά, βάλτε μας στο σπίτι ασκήσεις, θέλουμε, δηλαδή δεν 

θέλουν να υπολείπονται από τους άλλους και βέβαια θέλουν να… σιγά σιγά να… να 

νιώσουν ότι είναι ακόμα πιο κανονικό το σχολείο, να ενταχθούν και στα πρωινά 

σχολεία. Έτσι, κάποιες επαφές που έχουνε με… με το πρωινό κύκλο, ίσως το 

ολοήμερο που συναντιούνται κάποιες ώρες τα παιδάκια του δημοτικού… 

 

8. Ερ: Δυο ώρες. 

Απ: … εεε… αυτό το λίγο, έτσι είναι αρκετό να καταλάβουν ότι θα πάνε και στο 

πρωινό, ναι, γιατί να μην πάμε στο πρωινό. Να γίνει δηλαδή προσπάθεια να πάνε και 

στο πρωινό σιγά σιγά. 

9. Ερ: Οπότε… είναι ιδιαίτερα ενεργές η συμμετοχή στο μάθημα… και αν υπάρχουν 

κατά την άποψη σου, βλέπεις… 

Απ: Ελλείψεις… λοιπόν. Ελλείψεις υπάρχουν,  ναι, ελλείψεις υπάρχουν αρκετές 

εεε… δεν θα σου μιλήσω τώρα για την μη τυπική εκπαίδευση,  που θεωρώ ότι ίσως 

και να λειτουργεί και καλύτερα επειδή έχουν αρκετά… αρκετές παροχές σε σχέση με 

το Υπουργείο Παιδείας, για ευνόητους πάλι λόγους, λόγω οικονομικών. Η ΜΚΟ έχει 

και τον διερμηνέα, έχει και την υλικο-τεχνική υποστήριξη, έχει αρκετά τέτοια που 

χρειάζονται χρήματα. Εεε... και έχει βέβαια και εκπαιδευτικό προσωπικό, που έχει  

αντίστοιχη γνώση με το δημόσιο σχολείο, δηλαδή  είναι και αυτοί είναι δάσκαλοι, 

καθηγητές, εκπαιδευτικοί, δηλαδή έχουνε σχέση με το… δεν είναι άσχετοι. Εεε… 

αλλά όσον αφορά τώρα στο τυπικό σχολείο εεε… εντάξει. Ότι έχουμε θέματα, 

έχουμε. Έχουμε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής, εεε… δηλαδή αυτά είναι τα 

καθημερινά που αντιμετωπίζουμε, γιατί έχουν χρήματα. Για να πας ένα παιδί στο 
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σχολείο θέλεις να έχεις κάποια χρήματα. Αυτά τα ζητάμε από τις ΜΚΟ, δηλαδή για 

να μας  δώσει το Υπουργείο Παιδείας κάποια πράγματα τόσο άνετα, τόσο ελεύθερα 

είναι λίγο δύσκολο. Αυτά δηλαδή, που θα μπορούσαν να τα δώσει η οικογένεια του 

παιδιού στο παιδί, γιατί τώρα πλέον μιλάμε για οικογένειες που δεν μπορούν να 

προσφέρουν στα παιδιά οικονομικά σε θέματα εκπαίδευσης. Άρα εμείς είμαστε 

υποχρεωμένοι ΣΕΠ, να ζητάμε από ΜΚΟ, από οπουδήποτε ακόμα και εθελοντικά, να 

βγούμε έξω, να ψάξουμε  και τα λοιπά…  

 

10. Ερ: Το χωριό. 

Απ: …οτιδήποτε, να όλα αυτά τα υλικά που βλέπεις τα έχω μαζέψει από ΜΚΟ, 

από… από οπουδήποτε τέλος πάντων μπορώ να βρω προσφερόμενα τέτοια πράγματα 

σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών, εννοείται ότι έχουνε δοθεί και από το 

Υπουργείο Παιδείας, αλλά αυτό το καθημερινό, το αναλώσιμο, που ζητάει ένα παιδί 

από την οικογένεια του δεν το έχουν τα παιδιά και τα βρίσκουμε εμείς με αυτούς τους 

τρόπους, που σου έχω πει. Εεε… τώρα, για τις γνώσεις των δασκάλων, είναι 

δάσκαλοι που έχουν και αυτοί εμπειρ… όχι εμπειρία, έχουν γνώσεις, είναι ορεξάτοι 

δάσκαλοι, έχουν βγει τώρα από τις σχολές τους εεε… αλλά θέλει περισσότερη 

επιμόρφωση σε τέτοια θέματα. 

 

11. Ερ: Σε δασκάλους που δουλεύουν στο σχολείο έτσι; Αναπληρωτές. 

Απ: Ναι, ναι, αναπληρωτές. Γιατί έχουν βγει αμέσως τώρα, έχει λίγα χρόνια, πάνω 

από… από τις σχολές που έχουνε βγει και θα ήθελε ίσως λίγο περισσότερη εμπειρία 

πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει κάποια ενημέρωση ίσως ή κάποια 

επιμόρφωση για να καταλάβουν ακριβώς… 

 

12. Ερ: Οπότε, εκεί  αντιμετωπίζεις… 

Απ: … περί τίνος πρόκειται, γιατί είναι πρώτη φορά σχεδόν που διδάσκουνε σε 

σχολεία. Δηλαδή, είναι κάτι ιδιαίτερο στην ουσία.  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι, ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ μαθητών στις 

δομές φιλοξενίας, αν συμμετέχουν στο μάθημα, αν παρατηρούνται φαινόμενα 

περιθωριοποίησης και πως τους αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι πρόσφυγες. 

Απ: Λοιπόν. Εεε… τώρα, το ποσοστό των ανάπηρων μαθητών, εννοείς όχι 

μαθησιακές δυσκολίες γενικής φύσης, συγκεκριμένα με κινητικότητα, με… 
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2. Ερ: Όχι, τα πάντα.  

Απ: Τα πάντα, λες. Για μαθησιακές… ωραία.  

 

3. Ερ: Τα πάντα. Ότι μπορείς  να καταλάβεις ας πούμε. 

Απ: Να σου πω τώρα ως προς αυτό, γενικά εδώ, κάτι που έχει να κάνει με μαθησιακή 

δυσκολία δεν μπορώ να στο πω εγώ, εφόσον δεν είμαι μέσα στην τάξη να δω τις 

μαθησιακές δυσκολίες, τις ιδιαίτερες… κατάλαβες, που δεν είναι φανερές, αυτές που 

κρύβονται. Που λέμε ξέρω ‘γω δυσλεξία… υπερ-κινητικότητα φαίνεται. Γιατί τα 

βλέπω έξω, αν είναι υπερκινητικά, διάσπαση προσοχής, όλα αυτά είναι πιο 

εξειδικευμένα, που μπορεί να τα πει ένας δάσκαλος, που είναι μέσα στην τάξη με τα 

παιδιά και τα βλέπουνε. Εγώ μπορώ να σου πω αν υπάρχει κάτι πολύ ξεκάθαρο, εδώ 

ξεκάθαρο κάτι δεν υπάρχει. Δηλαδή, να έχει πέσει στην αντίληψη μου ότι υπάρχει 

κάποιο πρόβλημα δεν υπάρχει. Θα σου πω για το Βαγιοχώρι, που εκεί υπήρχε 

πρόβλημα ξεκάθαρο. Υπήρχε ένα παιδάκι με αυτισμό εεε… που φαινόταν ξεκάθαρα 

και μπορώ να σου πω ακριβώς τι γινόταν ως προς την εκπαίδευση του. Εκεί η ΜΚΟ 

δεν το είχε εντάξει μέσα στο πρόγραμμα. 

 

4. Ερ: Εκεί; Στο Βαγιοχώρι; 

Απ: Ναι, ήταν ένα πεντάχρονο αγοράκι, έπρεπε να είναι σε πρόγραμμα απασχόλησης,  

δημιουργικής απασχόλησης και ώρας τέλος πάντων, προσχολικής ηλικίας, αλλά 

επειδή δεν μπορούσε να καθίσει… ήταν συνεχώς έξω από το χώρο που κάναν 

μάθημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το εντάξει. Αυτό δεν ήταν μέσα στην τάξη, 

ήτανε μια άλλη κατηγορία. Άρα η ΜΚΟ δεν είχε προβλέψει κάτι πάνω σε αυτό το 

κομμάτι. Ως προς… ως προς το Υπουργείο Παιδείας τώρα, τι μου είχε πει για το 

συγκεκριμένο παιδάκι, γιατί εγώ είχα κάνει αναφορά κάτω και εδώ στην 

περιφερειακή διεύθυνση... 

 

5. Ερ: Εσύ ήσουν ΔΥΕΠ, εκεί; Εεε… ΔΥΕΠ λέω, συγγνώμη, ήσουν ΣΕΠ, πάλι στο 

Βαγιοχώρι, οκ.  

Απ: Ήμουνα ΣΕΠ, αντίστοιχα… στο Βαγιοχώρι, ναι. Εεε… είχανε στείλει κάποιες 

καταστάσεις για να γράψουμε τα ονόματα των παιδιών, που έχουν κάποιες 

μαθησιακές δυσκολίες και κάποια τέτοια προβλήματα, που αυτό ήταν ξεκάθαρο, 

δηλαδή δεν χρειαζόταν καν να μπει σε τάξη για να καταλάβεις ότι έχει θέμα αυτισμού 

και εεε… είχα κάνει  απλά μια αναφορά σε μια κατάσταση ότι είναι αυτό το παιδάκι 

με αυτά τα… φαινομενικά τέλος πάντων προβλήματα, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός να 

το κρίνω αυτό και ότι χρειάζεται να έρθει κάποιος ψυχολόγος και κάποιος να το δει, 
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ούτως ώστε να δούμε πως θα εξελιχθεί και πάνω κάτω θα ήταν διαδικασία που 

γίνεται σε ένα τυπικό σχολείο, πρωινό, δηλαδή θα περνούσε ΚΕΔΔΥ, και τα λοιπά… 

θα έβλεπαν το πρόβλημα, ούτως ώστε να έβλεπαν τι υποστήριξη θα έχει αυτό το 

παιδί, αν θα πάει σε ειδικό σχολείο και τα λοιπά. Δηλαδή, θα ήταν μια ειδική 

κατηγορία από μόνο του. Αλλά δεν συνεχίστηκε αυτό το κομμάτι επειδή έκλεισε το 

camp, δηλαδή δεν… δεν προχώρησε. Απλά σου λέω τώρα ως προς το πρώτο, το 

πρώιμο στάδιο, που ήταν αυτό. 

 

6. Ερ: Μια αναφορά… που δηλώνεις… 

Απ: Μια αναφορά, μια κατάσταση ότι αυτά τα παιδάκια σε αυτό το κέντρο έχουν 

αυτά τα θέματα. Και σου λέω πάλι αυτά που φαίνονταν ξεκάθαρα, δηλαδή μπορεί να 

ήταν και άλλα παιδάκια, δηλαδή είχα ήδη παρατηρήσει ένα υπερκινητικό παιδάκι, 

που μου έλεγε η δασκάλα… η… ο  δάσκαλος του πρωινού της ΜΚΟ ότι είναι αρκετά 

υπερκινητικό. Ότι, έχουμε τέτοια θέματα. Αυτό ίσως, σε δεύτερη φάση αν πήγαινε 

στο σχολείο να το βλέπαν και οι δάσκαλοι και μετά κάτι να κάνανε. 

 

7. Ερ: Το παιδάκι από το Βαγιοχώρι δεν είναι αυτό εδώ στο Καλοχώρι, στο… 

Καλοχώρι. 

Απ: Όχι, όχι. Έχει φύγει, έχει φύγει Αθήνα, οπότε δεν υπάρχει. 

 

8. Ερ: Οπότε… ναι. Δεν ξέρουμε πως εξελίχθηκε, ας πούμε αυτό. 

Απ: Όχι, όχι.  Δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρουμε καν αν είναι και σε ΔΥΕΠ, 

δηλαδή αν όντως προχώρησε, δεν ξέρω, δεν ξέρω καθόλου. 

 

9. Ερ: Εδώ πέρα, δεν έχεις εντοπίσει εσύ, αλλά σε συνεργασία ας πούμε με τις ΜΚΟ, 

που είναι ή με τους δασκάλους που τα απασχολούνε, σου έχουνε αναφέρει κάτι για… 

Απ: Να σου πω, τι μου έχουνε αναφέρει, που και εγώ βέβαια το έχω δει αυτό, αλλά 

‘ντάξει, δεν… αν δεν το έχεις πολύ καιρό το παιδί δεν το ξέρεις. Μια δασκάλα, μια 

καθηγήτρια είχε πει ότι… για ένα παιδάκι ότι ενώ λέει πράγματα, για την γλώσσα 

σχετικά εεε... και αναλυτικά, τέλος πάντων, τον τρόπο πως θα το κάνουμε και τα 

λοιπά, ότι δεν μπορεί να το συλλάβει τόσο, όσο τα υπόλοιπα παιδάκια. Ενώ αυτό το 

παιδάκι το έχω δει, ότι είναι πολύ έξυπνο, μιλάει καλύτερα ελληνικά από όλα τα 

άλλα, που λες ρε παιδί μου ότι είναι… ελληνικά, ελληνικά. Ναι, ναι, μιλάει πάρα 

πολύ καλά ελληνικά, το έχω στην ουσία σαν βοηθό μου να συνεννοούμαι με τα άλλα 

παιδάκια που δεν μιλάνε ελληνικά και αγγλικά. 
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7. Ερ: Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Απ: Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εγώ δεν έχω παρατηρήσει κάτι, τώρα σου λέω τι 

μου μεταφέρει η καθηγήτρια. Εεε… σου λέω ότι και να πω, μπορεί να είναι και 

βεβιασμένο, γιατί… γενικευμένο δηλαδή, δεν το έχω γενικεύσει με κάποια 

χαρακτηριστικά ότι μπορεί να είναι αυτό, σώνει και καλά ότι έχει ξέρω ΄γω, κάποια 

μαθησιακή δυσκολία, εγώ θα μπορούσα να πω ότι ίσως επειδή έχει χάσει και πολύ 

καιρό επαφή από το… σχολείο. Δηλαδή, παίζει ρόλο και η προ υπάρχουσα γνώση 

που έχει, πως έχει κατακτήσει την δικιά του την γλώσσα, δηλαδή αν δεν έχει 

κατακτήσει την δικιά του την γλώσσα, που είναι πρώτη, η μητρική του γλώσσα, πολύ 

πιθανό να δυσκολεύεται να κατακτήσει και την δεύτερη. Γιατί κατά τα άλλα, εγώ το 

βλέπω πολύ δραστήριο, πολύ ομιλητικό, δηλαδή σου λέω το χρησιμοποιώ σαν βοηθό 

μου να συνεννοούμαι με τα άλλα τα παιδάκια. Δηλαδή, εγώ δεν έχω παρατηρήσει 

κάτι.  

 

8. Ερ: Η δασκάλα της τυπικής εκπαίδευσης το είπε αυτό. 

Απ: Ναι, ναι. Η καθηγήτρια δηλαδή μου είπε, ίσως ο Μοχάμεντ ίσως να έχει κάποιο 

θέμα, γιατί δεν μπορεί να πάρει εύκολα… ενώ τα άλλα ξέρω ‘γω πιο εύκολα. Δηλαδή, 

πάλι δεν μπορούμε να πούμε κάτι ξεκάθαρα ως προς τις μαθησιακές τέτοιου τύπου 

δυσκολίες, γιατί σου λέω εεε… αυτισμό, όπως σου είπα πριν, με κινητικό πρόβλημα, 

όλα αυτά… 

 

9. Ερ: Σύνδρομο down, πχ ή  ας πούμε ανάπηρο να είναι… 

Απ:   … είναι ξεκάθαρα και τα βλέπεις. Δηλαδή, και αυτός που δεν έχει τόση πολύ 

εμπειρία μπορεί να στο πει και να στο αναγνωρίσει. Αλλά όλες οι άλλες περιπτώσεις, 

σου λέω, είναι πάντοτε με ερωτηματικό, γιατί είναι και μια ιδιαίτερα περίπτωση αυτή. 

Μιλάμε τώρα για διαπολιτισμικά… δηλαδή, παιδάκια με… που θέλουν άλλη 

προσέγγιση στην διδασκαλία τους, άρα δηλαδή, θα μπορούσαν ότι θέλουν και 

περισσότερο χρόνο, ότι θέλουν τον χρόνο τους αυτά τα παιδάκια. Για να γίνει πιο 

ομαλή και πιο… ξέρεις, να υπάρχει καλό μεταβατικό στάδιο για την ένταξη τους. 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ερώτηση είναι που εστιάζετε κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, τι μεθόδους εφαρμόζετε και τι προτάσεις έχετε για την 

βελτίωση του μαθήματος. Εσύ ‘ντάξει… τώρα ως ΣΕΠ, θα μιλήσεις μάλλον για… 
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Απ: Λοιπόν να σου πω τι θα έπρεπε να γίνει, τώρα τι γίνεται τώρα σου λέω καθαρά 

στους δασκάλους και πως το χειρίζονται αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Κατά αρχήν 

όλο, όλο αυτό το φετινό είναι προπαρασκευαστικό, δηλαδή δεν έχουμε σκοπό και 

εμείς και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να μάθουν στα παιδιά, να γράφουν 

καταπληκτικά ή ξέρω ‘γω, αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά σε ένα τυπικό σχολείο, 

γιατί αν δεις και το αναλυτικό πρόγραμμα δεν έχει… έχει τα πολύ βασικά. Έχει 

Γλώσσα, Μαθηματικά, δηλαδή δεν έχει αυτά τα σύνθετα που έχει ένα πρωινό 

σχολείο, ένα κανονικό σχολείο. Εεε… είναι προπαρασκευαστικό το στάδιο αυτό. 

Επομένως, η βασική μας… ο βασικός μας στόχος είναι στην ουσία να μάθουν τα 

παιδιά να επικοινωνούνε, δηλαδή οι πρώτες βασικές κινήσεις που χρειάζονται τα 

παιδιά για να επικοινωνήσουνε. Είτε θέλουν να μείνουν εδώ και θα μείνουν οι 

οικογένειες τους στην Ελλάδα, είτε να φύγουν στο εξωτερικό. Δίνεται πολύ έμφαση 

στα Αγγλικά, το έχω παρατηρήσει αυτό, εγώ δεν είμαι πολύ θετική να σου πω την 

άποψη μου πάνω σε αυτό, γιατί έτσι και αλλιώς έχουνε μάθημα Αγγλικών. Είτε η 

ΜΚΟ, που είναι μη τυπική είτε τα σχολεία που έχουν τυπική εκπαίδευση μαθαίνουν 

στα παιδιά αγγλικά. Δηλαδή, τα αγγλικά τα ξέρουν καλύτερα, απ’ ότι  εμείς που τα 

μαθαίνουμε για κάποιο σκοπό ξέρω ‘γω, για να δώσουμε το lower. Θεωρώ ότι θα 

ήταν καλύτερο να δώσουν βαρύτητα στα ελληνικά, δεν δίνεται δηλαδή τόση πολύ 

βαρύτητα, επαναπαυόμαστε ότι μιλάνε Αγγλικά τα παιδιά ή μάλλον τα μαθαίνουμε 

εμείς να μιλάνε Αγγλικά, είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε με τα παιδιά μέσω των 

Αγγλικών και φοβάμαι ότι στο μέλλον, δηλαδή αυτό τώρα που γίνεται, δεν ξέρω αν 

μείνουν εδώ θα είναι βοηθητικό γι’ αυτούς. 

 

2. Ερ: Όσοι μείνουν εδώ. 

Απ: Αυτό, δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε κατά το μέγιστο, ή αν το έχουμε πετύχει. 

Δηλαδή, το ότι να μάθουν τα παιδιά να επικοινωνούνε μαζί μας ελληνικά, γενικά 

επικοινωνούμε με τις χειρονομίες, με τις κινήσεις, με τα Αγγλικά επικοινωνούμε, 

αλλά το αγγλικό το κομμάτι ίσως είναι πιο έντονο από ότι το ελληνικό στοιχείο στην 

επικοινωνία μας. Εκεί δηλαδή, έχω ένα ερωτηματικό ότι δεν πολύ-δίνουν έμφαση στα 

ελληνικά, δίνουμε στα αγγλικά και αν μείνουν εδώ ίσως του χρόνου να υπάρχει πάλι 

θέμα μαθησιακό. Δηλαδή, δεν θα έχουμε κατακτήσει το πρώτο στόχο μας, που είναι 

να μάθουμε βασικά να επικοινωνούμε, αυτό. 

 

3. Ερ: Βασικά ελληνικά, ας πούμε. 

Απ: Ναι, ναι. 

 

4. Ερ: Για τις μεθόδους έχεις να πεις κάτι…; 
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Απ:  Τι μεθόδους, τώρα και για αυτό με ερωτηματικό, έχουν ακουστεί διάφορα. Ότι 

καλύτερη μέθοδος είναι τα προτζεκτάκια, δηλαδή και με συμβούλους και με αυτά 

που έχουμε μιλήσει, έχουμε καταλήξει ότι καλύτερα να δουλεύονται τα project και 

όχι τόσο τα βιβλία. Τα βιβλία είναι σαν εργαλείο, είναι τα βιβλία που είχαν 

χρησιμοποιήσει σε διαπολιτισμικά άλλου τύπου, Ρομά ξέρω ‘γω, Αλβανοπ… ναι, ναι, 

τέτοια, τα παλιά τα βιβλία. Δεν έχει γίνει δηλαδή κάποια αλλαγή, κάποια 

διαμόρφωση σε σχέση με το τωρινό το φαινόμενο εεε… οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται είναι διάφοροι, είναι στην ευχέρεια του κάθε δασκάλου, αλλά 

ωστόσο όλοι τείνουν σύμβουλοι, που ακαδημαϊκά γνωρίζουν δηλαδή κάποια 

πράγματα ότι καλύτερα είναι τα προτζεκτάκια. Δηλαδή, θέλουμε να διδάξουμε 

φερειπείν ξέρω ‘γω, τα χρώματα κάντε ένα προτζεκτάκι ή δείτε και τι έχει ξέρω ‘γω 

το βιβλίο ή μπορείτε να το κάνετε και διαθεματικό, πάρτε ξέρω ‘γω μαθήματα… 

εεε… πάρτε την βοήθεια ξέρω ‘γω άλλων αντικειμένων, η Πληροφορική έτσι  π.χ. να 

βοηθήσει, τα αγγλικά να βοηθήσουν κατά αυτό τον τρόπο, δηλαδή διαθεματικό, το 

ίδιο το θέμα κάπως έτσι. Εδώ εμπλέκεται και η ΜΚΟ, όπως σου είπα, δηλαδή τα ίδια 

τα θεματάκια μπορεί και η ΜΚΟ να τα διδάξει στο…  στο camp μέσα διαθεματικά 

συμπληρωματικά, ενισχυτικά. Αλλά στην συγκεκριμένη μέθοδο δεν υπάρχει, δηλαδή 

όλα αυτά είναι μέσα στο… πιλοτικό που προσπαθούμε όλοι να το στήσουμε  αυτό το 

κομμάτι, να δούμε πως θα γίνει καλύτερη και ομαλή ένταξη των προσφυγόπουλων. 

Τώρα αντιπροτάσεις, θα έλεγα… αυτό θα έλεγα και εγώ, προτζεκτάκια, δηλαδή στην 

ουσία να ξεφεύγουμε λίγο από τα βιβλία εεε… θεωρώ ότι είναι διαπολιτισμικό είτε 

είναι μια ειδική περίσταση όπως με μαθησιακές δυσκολίες παιδάκια και τα λοιπά, ότι 

στηριζόμαστε σε προτζεκτάκια, δηλαδή διαμορφώνουμε το μάθημα μας, επειδή είμαι 

και εγώ δασκάλα, σύμφωνα με τις ανάγκες. Δηλαδή, όσο και καλά πατάω το βιβλίο 

επειδή πρέπει να βγάλω αυτή την ύλη, και ειδικά τώρα που μιλάμε, ότι δεν χρειάζεται 

η ύλη. Εεε… ότι δηλαδή το προτζεκτάκι είναι πολύ βοηθητικό εργαλείο, θεωρώ, 

θέλω να διδάξω αυτό, ο στόχος μου είναι αυτό, με ποιο τρόπο, θα πάρω διάφορα 

θέματα, διάφορες δραστηριότητες πιο δημιουργικές. Τώρα, μιλάμε με παιδάκια που 

έχουν πιο πολύ κίνηση,  θέλουν πολύ εκφράσεις προσώπου, μορφασμού και τα λοιπά. 

Δεν θα κινηθώ σώνει και καλά βιβλίο, ανοίξτε βιβλίο και τα λοιπά, εγώ κάτι τέτοιο 

θα πρότεινα, τώρα σου λέω τι κάνουν οι δάσκαλοι είναι κάτι άλλο, οι 

εκπαιδευτικοί… αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σωστό και οι σύμβουλοι αυτό 

προτείνουν προτζεκτάκια.  

 

5. Ερ: Εκεί είναι οι προτάσεις δηλαδή. 

Απ: Ναι, ναι.  

 

6. Ερ: Αλλά εσύ γνωρίζεις οι δάσκαλοι τι κάνουν περίπου, δηλαδή έχεις μια εικόνα. 

Απ:  Εεε… να σου πω, πατάνε στο βιβλίο από όσο γνωρίζω, γιατί ξέρω ότι κάνουν 

μέσα από εκεί εργασίες  
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7. Ερ: Και λόγω της απειρίας τους, ενδεχομένως. 

Απ: Ναι και αυτό εεε… συνεχώς από συμβούλους στην ουσία, γιατί δεν έχουν πολλές 

επιμορφώσεις, γίνονται επιμορφώσεις και προσπαθούν οι σύμβουλοι να τους 

εξηγήσουν, αυτό είναι το πρόβλημα, προσπαθούν να τους κατευθύνουν ως προς αυτό, 

ότι να είστε πιο ευέλικτοι και πιο ανοιχτοί, δεν χρειάζεται σώνει και ντε το βιβλίο, 

έχει και τα καλά του έχει και τα κακά του το βιβλίο εεε… τους δίνει συνεχώς 

συμβουλές. Δηλαδή, στην ουσία ο σύμβουλος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δίνει 

τα παιδαγωγικά κομμάτια στους δασκάλους και από εκεί και έπειτα… δηλαδή, να 

τους πεις τι, πράγματα τα οποία τα έχουν κάνει στην σχολή ή και έπειτα θα είναι 

δικιά τους ευχέρεια το πώς θα το χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο, αυτό που τους 

δίνεται από παντού και από όλες τις επίσημες πηγές και ακαδημαϊκές. Τώρα 

σύμπτωση, ξέρει, γνωρίζει αυτά τα πράγματα, από εκεί και έπειτα πως θα το πιάσουν 

αυτό. Δεν μπορείς να επιβάλεις σε έναν δάσκαλο κάνε αυτό. Εφόσον τηρεί κάποια 

βασικά πράγματα και… καταλαβαίνεις τι θέλω... Είναι καθαρά στην δικαιοδοσία του 

κάθε δασκάλου μετά.   

8. Ερ: Ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι, αν γνωρίζεις στην προκειμένη περίπτωση ως 

συντονίστρια, αν εστιάζουν σε ζητήματα όπως είναι η εκμάθηση των ελληνικών, ο 

σεβασμός της διαφορετικότητας, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, 

επεξήγηση των δομών  και της λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας, 

ζητήματα υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, σεβασμού της θέσης των… της γυναίκας στην οικογένεια και την 

κοινωνία. 

Απ: Λοιπόν, πάλι και σε αυτό, όπως σου είπα και στο προηγούμενο ότι είναι καθαρά 

στην δικαιοδοσία του κάθε εκπαιδευτικού, δίνονται κατευθυντήριες, υπάρχουν 

κατευθυντήριες, από εκεί έπειτα είναι καθαρά θέμα δασκάλου, τι θα κάνει στην τάξη 

του. Όταν κλείνει η τάξη κάνει ότι θέλει που λέω… όχι ότι δεν τον περιορίζουν, τον 

περιορίζουν πάρα πολλά πράγματα και ηθικά και μυθικά και τυπικά και γνωστικά και 

τα πάντα. Αλλά από εκεί και έπειτα είναι καθαρά δασκάλου, τι θα κάνει. Θα σου πω 

τι θα έπρεπε να κάνει και από εκεί και πέρα τι κάνει δεν ξέρω. Εεε… κατά αρχήν 

προβλέπεται όλα αυτά που λες με κάποιο τρόπο, μέσα από τα μαθήματα του 

προπαρασκευαστικού προγράμματος να γίνουν, δηλαδή εννοείται η εκμάθηση 

ελληνικών, σεβασμός της διαφορετικότητας εννοείται κατεξοχήν εφόσον γίνονται 

τέτοια προγράμματα, δηλαδή… σε αυτό ακριβώς αναφερόμαστε, τώρα άσχετα τι 

γίνεται, αυτό πρέπει ακριβώς να συμβεί. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, όλα αυτά είναι 

δεδομένα. Εννοείται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν κάνουμε, δεν κάνουμε ούτε 

στα πρωινά, δηλαδή αυτό το κομμάτι είναι λίγο… 

9. Ερ: Στα πρωινά εννοείς στις ΜΚΟ. 

Απ: Όχι, όχι. Γενικά στα κανονικά. 
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10. Ερ: Στα κανονικά σχολεία στα ελληνόπουλα. 

Απ: Στα κανονικά δεν κάνουνε τέτοια γενικότερα, είναι ένα θέμα υπό συζήτηση, πως 

θα το θέσουμε μέσα στα σχολεία, δηλαδή ξέρεις είναι θέμα που δεν έχουν στα τυπικά 

σχολεία λυθεί πως  θα το φέρουν στα παιδιά. Υπάρχουν κάποια κεφάλαια που όσο 

ξέρω στις Φυσικές και  τα λοιπά, έτσι βιολογικά και τα λοιπά, αλλά δεν έχει γίνει κάτι 

πάνω σε αυτό. Σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα αυτά τα έχουμε. 

Σεβασμό της θέσης της γυναίκας εεε… ξεκάθαρα δεν υπάρχει, ότι τώρα θα κάνουμε 

το μάθημα αυτό, αλλά εννοείται ότι μέσα από τις παιδαγωγικές και το πόσο κάνει το 

μάθημα του ο δάσκαλος έχει και αυτό το κομμάτι. Ότι σεβόμαστε τα κορίτσια και τα 

λοιπά, ή έλα και εσύ να πεις το μάθημα που είσαι κορίτσι και όχι μόνο τα αγόρια, 

δηλαδή όλα αυτά τα έχουμε. Αυτά είναι τα αυτονόητα, που λέμε. Εεε… έχει ένα 

μάθημα που λέγεται πολιτισμός, αν δεις το αναλυτικό πρόγραμμα στο γυμνάσιο, δεν 

τηρείται βέβαια γιατί είναι και οι καθηγητές που το κάνουνε, είναι άλλοτε μουσικοί, 

άλλοτε αισθητικοί, άλλοτε θεατρολόγοι, τώρα τι έχουνε πάνω σε αυτό το αντικείμενο 

γνώση, δεν ξέρω. Που… στην ουσία πρέπει να κάνουμε ευχάριστες δραστηριότητες 

σε θέματα πολιτισμού. Εκεί ίσως να εντάσσονται τα περισσότερα από αυτά τα 

θέματα. 

 

11. Ερ: Στην Δευτεροβάθμια; 

Απ: Ναι, στην Δευτεροβάθμια. Στην Πρωτοβάθμια έχει καθαρά μεμονωμένα, 

μουσική, αισθητική, θεατρολ… θεατρική αγωγή. Εεε… δηλαδή εκεί θα μπορούσαν 

να ενταχθούνε. Εκεί όντως παίρνει να κάνουν κάποια συζήτηση πάνω σε αυτά τα 

θέματα, αλλά συνήθως όλα αυτά είναι έμμεσα, δηλαδή με την διδασκαλία βγαίνουν 

και προκύπτουν. Αυτό που σου είπα για την εκμάθηση των ελληνικών ισχύει ότι… 

εγώ θεωρώ ότι, τουλάχιστον στο δικό μου το κέντρο, δεν ξέρω εάν σε άλλα είναι 

διαφορετικά ότι κυρίως αγγλικά μιλάνε τα παιδάκια, δηλαδή… προσπαθώ εγώ, όσο 

μπορώ να τους μιλάω ελληνικά και πολλές φορές, αυτοί επειδή δεν με 

καταλαβαίνουν, σαν άμυνα τους αντί να μιλήσουν, ας επικοινωνήσω με τα αγγλικά 

που τα ξέρω τέλεια. Τα αγγλικά τα ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί βομβαρδίζονται 

από Αγγλικά. Παντού, παντού. Εεε… δηλαδή και επίσημα με την γλώσσα που έχουνε 

να διδαχτούν στα Αγγλικά, αλλά γενικά είναι και ένας τρόπος επικοινωνίας τα 

Αγγλικά. Εεε… και οι περισσότεροι  λένε ότι να τα μάθουν τα αγγλικά, γιατί θα 

φύγουν στο εξωτερικό,  αλλά σου λέω υπάρχει και ένα αλλά, μήπως μείνουν εδώ, 

επομένως χάσαμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να μάθουν τα παιδιά 

ελληνικά. Δηλαδή και για τα ελληνικά, είμαι… συγκεκριμένα  δηλαδή, το έχω σαν 

παρατήρηση, το λέω συνεχώς στην σύμβουλο ότι πρέπει να κάνουμε κάτι στα 

ελληνικά, θα φύγουν τα παιδιά σε άλλο camp, σε σχολεία που δεν θα ξέρουν 

ελληνικά να μιλάνε. Εεε… είπαμε σε… τα υπόλοιπα τα κάνουμε και τα 
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αναπτύσσουμε καθημερινά. Αυτοεκτίμηση μαθητών, ναι, ναι, όλα αυτά τα κάνουμε 

καθημερινά μάθημα στο σχολείο. Ή πρέπει να τα κάνουμε καλύτερα να το πούμε. 

 

12. Ερ: Ωραία. Ή εντάσσονται μέσα στα μαθήματα… τα αυτονόητα. 

Απ: Αυτά είναι κάτι… που δεν τα κάνεις, τα κάνεις και με προτζεκτάκια, τώρα να 

μιλήσουμε για την συνεργασία μέσα από project και τα λοιπά, αλλά όλα αυτά 

βγαίνουν μέσα από την διδασκαλία… 

 

13. Ερ: Ακριβώς, μέσα από την ίδια την πράξη. 

Απ: Ναι, δεν το απομονώνεις και αυτό είναι το καλύτερο θεωρώ, γιατί μετά όταν το 

κάνεις σαν… πιο συγκεκριμένο…  λέει ο άλλος κάτι γίνεται για να το κάνουν 

συγκεκριμένο, δηλαδή,  ίσως να το κάνεις πιο στοχ… ναι, ενώ όταν το κάνεις μέσα 

στην πράξη, βγαίνει πιο εύκολα και ίσως το κατακτάει πιο εύκολα και το παιδί. Αλλά 

σου λέω τι θα έπρεπε, σου λέω εεε… με τους δασκάλους το τι εφαρμόζουν.  

 

Ερ: Και τέλος, τελευταία ερώτηση είναι, αν έχεις να κάνεις κάποιο άλλο σχόλιο, που 

πιστεύεις ενδεχομένως δεν αναπτύχθηκε παραπάνω. Αν έχεις να πεις κάτι που…  

Απ: Εεε… κοίταξε, θεωρώ γενικά τώρα, εγώ θα σου μιλήσω για την μη τυπική 

εκπαίδευση, η μη τυπική εκπαίδευση ίσως να λειτουργεί και πιο σωστά από ότι η 

τυπική, σου λέω, γιατί έχουνε… γιατί είναι πιο… όχι οργανωμένη, οργανωμένοι 

είμαστε και εμείς, απλά έχουνε… ούτε τις βάσεις έχουνε και τα χρήματα, καλύτερα 

να το πω αυτό, την στήριξη αυτή, που όλα ξεκινάνε από εκεί και μετά, από εκεί και  

έπειτα παίρνουνε και τον διερμηνέα τους, παίρνουνε και όλα. Δηλαδή είναι πιο 

ολοκληρωμένο το πρόγραμμα. Εμείς κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, θεωρώ ότι 

όλοι στο είδος τους και εκεί που πρέπει να είναι, θεωρώ ότι είναι σωστοί, απλά θέλει 

περισσότερη επιμόρφωση, είναι κάτι πολύ καινούριο, πάρα πολύ καινούριο για 

όλους, δηλαδή και εμείς που έχουμε κάνει σε διαπολιτισμικά,  που έχουμε κάνει και 

σε Ρομά και τα λοιπά, ότι και να είναι, είναι μια ειδική κατηγορία αυτή, ανθρώπων, 

πολύ διαφορετική, έχουν να κάνουν με background πίσω, τύπου, πόλεμο, τύπου… 

έχουνε φύγει πολύ νωρίς από την εκπαίδευση, ήταν στην αρχή και μετά φύγανε, 

δηλαδή έχουνε διάφορα τέτοια εεε… που έχουνε βιώσει, που είναι από μόνοι τους μια 

ειδική κατηγορία. Εκεί δηλαδή πρέπει να δοθεί έμφαση και να γίνουν πράγματα 

καθαρά, δηλαδή πρακτικά και πρέπει να γίνονται ως προς… το τι μέλει γενέσθαι, 

δηλαδή του χρόνου τι θα γίνει, αν γίνει να φύγουνε, οκ, καλά κάνουμε, να τους 

μάθουμε και γερμανικά και τα λοιπά, δηλαδή να προχωρήσει έτσι δηλαδή το 

πρόγραμμα. Αν μείνουν μήπως πρέπει να δώσουμε βαρύτητα κάπου αλλού; Το 

κάνουμε σωστά; Δηλαδή, είναι κάτι δηλαδή που όλοι μας σε αυτό είμαστε και 

πειράματα και πειραματιζόμαστε, είναι δηλαδή ένα πιλοτικό που δεν ξέρουμε, που θα 
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οδηγήσει αυτό το πράγμα. Για όλους, θεωρώ από το Υπουργείο, μέχρι τους 

δασκάλους, μέχρι τους ΣΕΠ, δηλαδή είναι δηλαδή κάτι με ερωτηματικό, που θα 

οδηγηθεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε. 

 

Ερ: Ναι. Ωραία.  Ευχαριστώ. 

Απ: Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, αν θέλεις κάτι να με ρωτήσεις, που δεν σε έχω καλύψει. 

 

Ερ: Όχι, όχι, εγώ είμαι καλυμμένη. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Απ: Πάνω στην ειδική αγωγή περισσότερο, αυτό… δηλαδή κάτι εκεί… ίσως που 

δεν… ωραία, αυτά.  

 

Απ: Κάτι ακόμα για τις ελλείψεις που υπάρχουνε στις ΔΥΕΠ πάλι… εεε... είναι 

γενικό φαινόμενο, δεν θεωρώ ότι μόνο στο Καβαλάρι, γιατί αυτό είναι αλυσιδωτό, 

δηλαδή το ένα παίρνει το άλλο εεε… ενώ είχαμε κάποιους δασκάλους, σχετικά 

εγκαίρους, δηλαδή μόλις άνοιξαν οι ΔΥΕΠ εεε… εκεί που τους είχαμε, ξανα-φύγανε, 

πήγανε σε άλλο κέντρο φιλοξενίας, γιατί εκεί θεωρήθηκε ξέρω ‘γω, ότι είχε 

περισσότερη ανάγκη, έκλεισε ένα κέντρο, τους πήρανε από το ένα, τους πήγανε στο 

άλλο. Τώρα, για την ακρίβεια εμείς είχαμε δασκάλους από τις Σέρρες, από το κέντρο 

φιλοξενίας των Σερρών, που έκλεισε για να αναβαθμιστεί, μας τους φέρανε σε εμάς 

και επειδή η πρώτη τους πρόσληψη έγινε στις Σέρρες, τους ξανά πήρανε μετά το 

Πάσχα και τους πήγανε εκεί. Επομένως έχουμε και κάποιες ελλείψεις δασκάλων και 

γίνεται συνεχώς μετακίνηση δασκάλων, αυτό το πράγμα δηλαδή, είναι πολύ 

σημαντικό θεωρώ, γιατί εκεί που τα παιδιά συνηθίζουν με κάποιους δασκάλους, 

μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα,  αρχίζουμε κάποιο προγραμματάκι που μου λένε ότι 

κάνουν κάποια project οι δάσκαλοι, άντε πάλι από την αρχή. Δηλαδή, αυτό είναι 

θεωρώ… για οποιαδήποτε σχολείο, όχι μόνο τώρα γι’ αυτό που είναι και ειδικών 

προδιαγραφών ότι έχουμε θέματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και είναι μια από τις 

βασικές τέλος πάντων… από τα βασικά μειονεκτήματα. Εεε… τώρα, δεν ξέρω αν το 

άλλο στο είχα πει, πάλι στις ελλείψεις και αυτό είναι, είναι σχετικό με το… με τις 

γνώσεις που έχουνε γενικά και οι δάσκαλοι, γενικά όλοι αυτοί που είμαστε σε αυτό 

τον χώρο εεε… ότι θα ήταν καλύτερο να γίνονται προγράμματα και δίνονται 

βαρύτητα ένταξης των παιδιών καθαρά και όχι δηλαδή ότι το κάνω για να το σαν 

πρόγραμμα και τα λοιπά, το τρέχω, γιατί υπάρχει και λίγο, ένα τέτοιο πράγμα εεε… 

ότι δηλαδή κάνω για να κάνω κάτι, χωρίς να βλέπω το παιδαγωγικό σκοπό και θεωρώ 

ότι επειδή είμαστε δάσκαλοι, που οι περισσότεροι δηλαδή είμαστε εκπαιδευτικοί που 

πρώτα από όλα αυτό πρέπει πρώτα να βλέπουμε ούτως ώστε, να κάνουμε 

οποιαδήποτε κίνηση να γίνεται και από αυτή  την άποψη θεωρώ ότι αυτό γίνεται 

και… μέσα στην τάξη και εκτός τάξης, δηλαδή και όσοι σχετίζονται με την 

διδασκαλία και μέσα στα camps, δηλαδή να κάνουν πράγματα καθαρά που να 



 

 151 

βοηθάνε στον στόχο που έχουμε θεωρώ, δηλαδή να μην κάνουμε πράγματα για να τα 

κάνουμε και ο στόχος μας είναι η ομαλή ένταξη του χρόνου πλέον στα κανονικά 

σχολεία, εφόσον μείνουν τα παιδιά, να μην είναι δηλαδή πάλι το στάδιο που είμαστε 

το αρχικό, άντε πάλι από την αρχή… νομίζω το είπα, το είχα πει… κάτι τέτοιο… 

Ερ: Ναι, ναι. περίπου. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ Ελένη.    

 

 

Συμμετέχοντας 8:  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες… πόσοι πρόσφυγες, παιδιά, 

βρίσκονται στο σχολείο που εργάζεστε, πώς είναι οι συνθήκες μάθησης και ποια είναι 

η διάθεση τους. 

Απ: Λοιπόν, εεε… εγγεγραμμένα έχω περίπου εικοσι-έξι παιδιά, βέβαια ο αριθμός 

αυτός είναι μεταβλητός, είναι κάτι που αλλάζει, γιατί… πολλά προσφυγόπουλα 

έρχονται εγγράφονται, φεύγουν μετά κάποιες οικογένειες, έρχονται νέες οικογένειες, 

οπότε… υπάρχει μια, παρατηρείται μια… ναι, μεταβολή στον αριθμό των μαθητών. 

Εεε… για τις συνθήκες ζωής δεν γνωρίζω να σας πω ιδιαίτερα πράγματα, γιατί εγώ 

τους συναντώ στο σχολείο, έχουμε βέβαια επισκεφτεί το camp εεε… 

 

2. Ερ: Οι συνθήκες μάθησης; 

Απ: Οι συνθήκες μάθησης σε ένα τυπικό σχολείο, όπως θα ήταν ένα πρωινό σχολείο 

κανονικά, στις τάξεις μας… το μόνο που θέλω να πω προς το… ως προς τη μάθηση 

είναι ότι η μουσική, που δυστυχώς δεν την έχουμε στο πρόγραμμα φέτος, ίσως επειδή 

είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί εεε… λειτουργούν οι δομές, ελπίζω από του 

χρόνου να υπάρχει, γιατί τη θεωρώ ως συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους πολιτισμούς, 

δηλαδή ότι θα πρέπει τέτοιου είδους μαθήματα να παρέχουμε… 

 

3. Ερ: Υπάρχει στο ΦΕΚ, αλλά δεν υπάρχει…; 

Απ: Όχι, δεν υπάρχει καθόλου στο ΦΕΚ. 

 

4. Ερ: Ααα… καθόλου, ε; 

Απ: Μουσική καθόλου. Υπάρχει μόνο εεε… Εικαστικά και Γυμναστική και Θέατρο, 

θεατρική αγωγή, δεν υπάρχει όμως καθόλου μουσική σαν… αυτό, σαν ξεχωριστό ας 
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πούμε μάθημα. Η διάθεση των προσφύγων ως προς την… ως προς το αν έχουν 

διάθεση να μάθουν; 

 

5. Ερ: Ναι, τα παιδιά. 

Απ: Θα έλεγα ότι εξαρτάται από την οικογένεια, δηλαδή υπάρχουν μαθητές που… οι 

οικογένειες τους θεωρώ, βλέπουν μάλλον την χώρα μας ως μέσο… 

 

6. Ερ: Trans… μετάβασης.  

Απ: Ακριβώς.  Μετάβασης, οπότε δεν είναι και super, α, θα μάθω ελληνικά, αφού 

εδώ ήρθα να μείνω για λίγο, θα φύγω. Δεν χρειάζεται, κάπως έτσι. Υπάρχουν άλλοι 

που είναι φιλομαθείς και είναι πάρα πολύ καλοί μαθητές, δηλαδή θέλουν και αγαπούν 

την γλώσσα. Εεε… δεν… δεν έχω καταλήξει ας πούμε κάπου, να πω το γενικό 

συμπέρασμα, εξαρτάται θα πω. 

 

7. Ερ: Ναι. Όπως είναι στα παιδάκια ας πούμε. Πόσοι πρόσφυγες, παιδιά, τέλος 

πάντων, συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν είναι πρόθυμοι να 

συμμετέχουνε, πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος, πόσο ενεργά 

συμμετέχουνε στο μάθημα και αν υπάρχουνε και τι ελλείψεις υπάρχουνε, κατά την 

γνώμη σου. 

Απ: Απ.: Γενικά, στην εκπαιδευτική διαδικασία, συμμετέχουν τα παιδιά, δεν έχουμε 

παράπονο ως προς το... δηλαδή, εφ’ όσον έρθουν εδώ, υπάρχει θέληση... 

συμμετέχουν μέσα στην τάξη, θα έλεγα λίγο πιο πολύ τους ζορίζουν τα Αγγλικά, 

γιατί Αγγλικά είναι κάτι που κάνουν γενικά πολύ, όποτε εκεί λίγο... αυτό τους 

δυσκολεύει, να παρακολουθήσουν Αγγλικά και στο camp και στο σχολείο και παντού 

Αγγλικά ας πούμε, κάπως έτσι.. 

 

8. Ερ.: Τους κουράζει; 

Απ.: Ναι, θεωρώ ότι τους φαίνεται πιο κουραστικό, εμμ… γενικώς τα μαθήματα 

γίνονται με διάφορους τρόπους, θα έλεγα τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, έχουμε 

κάνει και μάθημα έξω στην αυλή, δεν είναι μόνο ο κλασικός τύπος, όπως και με το 

θέατρο ας πούμε, δεν είναι μόνο ο κλασικός τύπος διδασκαλίας, αν και αυτά τα 

παιδιά, ιδίως αυτά που δεν έχουνε πάει ποτέ σε σχολείο, δείχνουν να επιθυμούν την 

αίσθηση της ασφαλείας, δηλαδή θέλουν να βρίσκονται σε περιβάλλοντα πιο ασφαλή, 

όποτε που έχουνε μπει σε ρουτίνες, που γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, με ποια σειρά 

κτλ.  
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9. Ερ.: Την αναζητούν, δηλαδή, την τάξη… 

Απ.: Ναι, και τον ίδιο δάσκαλο, κάτι που δεν έχουνε φέτος, δηλαδή φέτος έχει... 

έχουν αλλάξει πολλά... πολλούς εκπαιδευτικούς, λόγω τρόπου επιλογής 

εκπαιδευτικών στις ΔΥΕΠ, οπότε αυτό τους έχει αποσυντονίσει θα έλεγα και τους 

εκπαιδευτικούς και εμάς και τα ίδια τα παιδιά γιατί πάνω που πάνε να δεθούν με 

κάποιον, εκείνος αναβαθμίζεται και φεύγει, δεν ξέρω αν γνωρίζετε καθόλου τη 

διαδικασία επιλογής... 

 

10. Ερ.: Μου αναφέρανε κάποιοι... 

Απ.: Ναι, επειδή υπάρχει ένας γενικός πίνακας αναπληρωτών, από κει επιλέγονται 

και όσοι επιθυμούν, μπορούν να δουλέψουν και ως αναπληρωτές μειωμένου 

ωραρίου, όμως κάποια στιγμή θα φτάσει η σειρά τους και μπορούν να προσληφθούν 

και ως μόνιμοι, όποτε, να αναβαθμιστούν, όποτε φεύγουν από του μειωμένου 

ωραρίου, καλή ώρα, μια ΔΥΕΠ, εεε... και μεταβαίνουν κάπου άλλου... 

 

11. Ερ.: Πλήρους ωραρίου... 

Απ.: Σε άλλη βαθμ... και γίνονται πλήρους, αναβαθμίζονται, άλλος μισθός, άλλα 

ένσημα, άλλες ώρες εργασίας... 

 

12. Ερ.: Σε ΔΥΕΠ πάλι... 

Απ.: Όχι απαραίτητα, μπορεί να είναι και σε κανονικό σχολείο, όποτε αυτό παίρνει 

κάποιο χρόνο στο να... μέχρι να ξανα-προσληφθούν οι καινούργιοι, να 'ρθουν... να 

γνωρίσουν τα παιδιά, δηλαδή... αυτά τα παιδιά θέλουν ένα... μια τύπου σταθερότητα, 

θέλουν σταθερότητα. 

 

13. Ερ.: Όποτε αυτό έχει συμβεί αρκετές φορές σε αυτή τη δομή; 

Απ.: Οχτώ φορές, γενικώς μέχρι στιγμής. Έχουν μετακινηθεί συνάδελφοι... Και τα 

παιδιά... εεε... έχουν αλλάξει πρόσωπο... 

 

14. Ερ.: Δηλαδή από μειωμένα, γίνονται... περνάνε σε άλλα σχολεία, είτε ΔΥΕΠ... 

Απ.: Ναι, ναι. Δεν είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού, όποιον και να έλεγες ότι θα 

γίνεις... 



 

 154 

 

15. Ερ.: Όχι, στον πίνακα είναι, θέμα πίνακα ας πούμε... 

Απ.: Ακριβώς. Και θέμα επιλογής, τρόπος επιλογής. Αυτό. Μέσω του Υπουργείου. 

Αυτό θεωρώ ας πούμε ότι ήτανε... είναι κάτι που όσο και καλά να κανείς και τη 

δουλειά σου, θέλει χρόνο... αυτός που φεύγει, είναι και το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά 

και αυτός που έρχεται, μέχρι να μάθει πώς είχαν μάθει μέχρι στιγμής να δουλεύουνε 

τα παιδιά, αλλά και αυτό να μην είναι, ο καθένας έχει το δικό του προσωπικό στυλ 

μάθησης... 

 

16. Ερ.: Έτσι... 

Απ.: Διδασκαλίας, οπότε... υπάρχει έτσι μια δυσκολία. 

 

17. Ερ.: Ένας είναι ο πίνακας; Που είναι και για τις ΔΥΕΠ και για τα... και για τις 

σχολικές μονάδες ας πούμε... οπότε μεταβαίνεις… 

Απ.: Ναι, ναι από εκεί... ένας είναι, απλώς έχεις την επιλογή να βάλεις και μειωμένου 

ωραρίου. Βάζοντας μειωμένου ωραρίου, σε παίρνουνε με δεκαπέντε ώρες ας πούμε 

την εβδομάδα, δουλεύεις, απλά κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει η σειρά σου, να 

ανοίξει ας πούμε κάποιο κενό στη Θεσσαλονίκη και να σου πούνε υπάρχει και άλλο 

κενό, που μπορείς, σου δίνεται η δυνατότητα να γίνεις μόνιμος. Είσαι ας πούμε στην 

πεντακόσια θέση,  φεύγεις, γίνεσαι και παίρνει κάποιον από το εξακόσια ας πούμε. 

Αλλά και εκείνος κάποια στιγμή μπορεί να αναβαθμιστεί, γιατί κενά αλλάζουν 

συνέχεια και γίνονται τροποποιήσεις, γι’ αυτό είναι μια διαδικασία πολύ περίπλοκη, 

αυτό.  

 

18. Ερ: Και αυτή η εμπειρία τώρα, που μαζεύουν από την ΔΥΕΠ προσμετράτε.. 

Απ: Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει του χρόνου. Αν θα προσμετρηθεί μπορεί και όχι, ποτέ. 

 

19. Ερ: Δεν έχει προσμετρηθεί δηλαδή δυο μήνες ΔΥΕΠ; 

Απ: Κατ’ αρχήν του μειωμένου ωραρίου δεν μετράει το ίδιο, δηλαδή δεν είναι σαν να 

δούλευε πλήρως, ας πούμε ότι ήταν δυο μήνες πλήρους, δυο μήνες μειωμένου 

ωραρίου, μετράει σαν ένας μήνας πλήρους. Κάπως έτσι, προσμετράτε η 

προϋπηρεσία, απλά εννοώ, δεν ξέρω εάν του χρόνου, όπως θα λειτουργήσουν και αν 

λειτουργήσουν, και δεν ξέρω τίποτα από… τι πρόκειται να συμβεί  εεε… εάν όσοι 

εργάστηκαν στις δομές θα προηγούνται των άλλων, δηλαδή η εμπειρία εδώ, θεωρώ 
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ότι όσα χρόνια και να έχεις εργασθεί σαν αναπληρωτής, το φετινό σχολείο, δεν… δεν 

μπορείς να το είχες ζήσει σε κανένα ελληνικό σχολείο, αυτό που ζεις στις ΔΥΕΠ. 

 

21. Ερ: Οπότε, είναι σαν κριτήριο αν θα προσμετρηθεί για τις επόμενες χρονιές 

κατάλαβα. Το πόσο ενεργά συμμετέχουν στο μάθημα νομίζεις και το τι ελλείψεις 

υπάρχουν, αν τυχόν… 

Απ: Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι γενικά τα παιδιά θέλουν, υπάρχουν μαθητές 

που θέλουν να μάθουν και επιδιώκουν και υπάρχουν και μαθητές που έρχονται 

θεωρώ… θέλουν όμως να είναι σε μια παρέα, θέλουν όμως να είναι στο σχολείο, 

θέλουν ένα… απλώς είναι έτσι πιο διστακτικοί, αυτό. Όσον αφορά τώρα ελλείψεις 

δεν ξέρω ως προς τι αναφέρεσαι… 

 

22. Ερ: Ας πούμε, υλικο-τεχνικά… 

Απ: Γενικά, δεν… δεν αντιμετώπισα δυσκολίες, δηλαδή ότι χρειάστηκα το είχα, 

βέβαια αυτό είναι σε πολύ καλή συνεργασία με το διευθυντή του πρωινού σχολείου 

και… με την συντονίστρια, με τον συντονιστή εκπαίδευσης, ας πούμε. Κάπως έτσι. 

 

23. Ερ: Και μετά οι ελλείψεις των  εκπαιδευτικών, αυτό που ανέφερες με τη συνεχή 

εναλλαγή τους. 

Απ: Αυτό που αλλάζει… που αλλάζουν συνέχεια. Αυτό. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Ωραία. Ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ μαθητών, εάν υπάρχει, στη σχολική 

δομή, αν συμμετέχουν στο μάθημα, αν παρατηρούνται φαινόμενα περιθωριοποίησης 

και πως τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι μαθητές...; 

Απ: Λοιπόν. Εεε… δεν έχω ΑΜΕΑ κάποιο παιδάκι… 

 

2. Ερ: Δεν έχεις δει, ας πούμε κάπως, ούτως η αλλιώς δεν υπάρχει ο τρόπος 

αναγνώρισης τώρα μέσω… δηλαδή… 

Απ: Ναι, εντάξει… εγώ μπορεί να έλεγα ας πούμε ένα- δυο παιδιά από τα σαράντα… 

 

3. Ερ: Από την εμπειρία σου. 
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Απ: … για παράδειγμα, ναι. ότι θα ήθελα να εξεταστούν αλλά από εκεί και ύστερα 

δεν υπ… δεν έχω ΑΜΕΑ, με κάποιο κινητικό πρόβλημα εννοώ ή κάποια σοβαρή 

διαταραχή, που μπορώ να σου πω εεε… τώρα εεε…αυτό που σου απάντησα… θες να 

πούμε κάποιο… 

 

4. Ερ: Αυτά τα δυο παιδάκια δηλαδή είναι κανονικά, που από την εμπειρία σου, έτσι 

εκτιμάς ας πούμε, δεν έχουν παραπεμφθεί κάπου… 

Απ: Όχι, απλώς, ίσως να είχαν κάποια… εεε… διαταραχή ελλειμματική ας πούμε, 

τύπου… ναι, ελλειμματικής προσοχής και τα λοιπά. Κάπως έτσι. 

 

5. Ερ: Υπερ-κινητικότητα… αυτά κανονικά συμμετέχουν στο μάθημα, έστω γι’ αυτά 

τα δυο παιδάκια.  

Απ: Ναι, ναι, ναι, συμμετέχουν, κανονικά είναι σε τάξη δεν έχω εεε… δεν θεωρώ ότι 

ούτε ότι περιθωριοποιούνται γιατί υπάρχει το δέσιμο, εγώ αυτό το βλέπω, μεταξύ 

τους. Βέβαια μου έχει τύχει και να… ας πούμε, να υπάρξει μια στιχομυθία, έτσι λίγο 

πιο έντονη, μεταξύ των μαθητών για το… λόγω… εθνικότητας. Δηλαδή, έχουν αυτοί 

μεταξύ τους διάφορα. 

 

6. Ερ: Όταν είναι ένα Συριάκι και το άλλο είναι Ιράκ. Λέω εγώ τώρα… 

Απ: Κούρδος. Οπότε, ναι… έχει τύχει και αυτό. 

 

7. Ερ:  Λόγω εθνικότητας και όχι λόγω αναπηρίας, ας πούμε. 

Απ: Όχι, όχι, όχι δεν… εγώ, τουλάχιστον, τα αντιμετωπίζουμε και οι συνάδελφοι σαν 

παιδιά, κάπως, όλα τα παιδιά… του κόσμου και έχουνε αυτά τα προβλήματα, δεν με 

παίζει, με πείραξε,  με έκανε, τα κλασσικά που έχουνε και σε ένα ελληνικό σχολείο, 

δεν βρίσκω καμία…  

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Που εστιάζετε εσείς κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τι μεθόδους εφαρμόζετε 

και τι προτάσεις έχετε για την βελτίωση του μαθήματος, εάν υπάρχουν… 

Απ: Λοιπόν, εστιάζουμε πάρα πολύ στην γλώσσα εεε… προσπαθούμε να βρούμε 

τρόπους επικοινωνίας εστιάζουμε στην γλώσσα, γιατί… αυτό, προσπαθούμε δηλαδή 

να τους μάθουμε όσο γίνεται τα βασικά,  για να  μπορούν επικοινωνήσουν και να 

καταλάβουν τι τους λέει κάποιος, ή τι συμβαίνει, να μπορούν να είναι αυτόνομα, όσο 
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γίνεται, αυτό.  Όταν θα χρειαστεί, ναι… εεε… μεθόδους πάρα πολ… και συνεργατικά 

έχουν δουλέψει τα παιδιά και μέθοδο project έχουμε κάνει και διάφορα και ολιστικές 

προσεγγίσεις τύπου… ας πούμε ένα θέμα μια θεματική να την πιάσουνε και από την 

άποψη της γυμναστικής και να μάθουμε… ας πούμε, λέγαμε για τα φαρμακεία τις 

προάλλες τους δείχναμε, ή έξω, για την αυλή, για τον κήπο, φυτεύουνε, αυτά έχουνε 

τρέλα και με τα μυρωδικά τα διάφορα εεε… κάναμε έτσι διάφορα, αλλά θεωρώ ότι η 

γλώσσα, εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Αυτή… είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας, όχι 

ότι δεν επικοινωνούμε και εδώ εεε… δεν πειρ… όπως θέλεις εσύ. Δεν έχω θέμα… 

Προσπαθούμε τα παιδιά όσο γίνεται περισσότερο να χρησιμοποιούν την γλώσσα, 

όπως είδες και πριν προσπάθησα να… τους μιλάμε στα ελληνικά, καταλαβαίνουνε, 

είναι τους είναι σαφώς πιο δύσκολο να απαντήσουν στα ελληνικά εεε… να δομήσουν 

έτσι τον λόγο και τα λοιπά, αλλά… και στο μυαλό τους, αλλά… θεωρώ ότι έχουνε 

ένα πολύ καλό λεξιλόγιο πλέον. Και ιδίως παιδιά που είναι πιο μεγάλα σε ηλικία και 

έχουν πάει σε σχολεία ας πούμε είτε στην Τουρκία, είτε… έχουν μπει σε μια ρουτίνα, 

ξέρουν τι περιμ… πως λειτουργεί το σχολείο, ενώ έχουμε και πολύ μικρούλια που 

πρώτη φορά έρχονται και είναι πιο στα χαμένα.   

  

2. Ερ: Πιο δύσκολο. Εεε… και προτάσεις για την βελτίωση του μαθήματος ας πούμε, 

θα έλεγες πάλι εστίαση στην γλώσσα;  

Απ: Θα έλεγα περισσότερο εεε… ενδιαφέρον, αλλά στοχευμένα όσον αφορά τον 

πολιτισμό τους, δηλαδή θεωρώ ότι, σε εισαγωγικά, θα είμαστε… μάλλον, δεν θέλω 

να μας χαρακτηρίσω ανεπαρκείς τους εκπαιδευτικούς, αλλά ανεπαρκείς με ποια 

λογική, με την λογική ότι επειδή δεν γνωρίζουμε τον πολιτισμό τους, δεν μπορούμε 

να τους φέρουμε πιο κοντά, αν λοιπόν ο πολιτισμός τους ήταν πιο γνωστός σε εμάς, 

θα μπορούσαμε να τον χρησιμοποιήσουμε, ώστε να έρθουμε σε μια άλλη… την 

προηγούμενη φορά κάναμε για την γιορτή της μητέρας, είχαμε κάνει καρτούλες και 

τα λοιπά και έμαθα ότι αυτοί γιορτάζουν άλλη μέρα την μητ… έχουν άλλη γιορτή, 

για την γιορτή της μητέρας, την γιορτάσανε ήδη, δηλαδή… 

 

3. Ερ: Ναι, οι Κούρδοι. 

Απ: Ναι. 

4. Ερ: Οι Κούρδοι έχουν άλλη μέρα. 

Απ: Η κουλτούρα θεωρώ ότι είναι βασικό κομμάτι για να έχεις τα παιδιά πιο κοντά, 

για να μάθουν, να θέλουν να μάθουν περισσότερα είναι… αυτό, θα έλεγα, πιο πολύ η 

έμφαση σε μαθήματα τέτοιου τύπου, θέατρο, μουσική, παιχνίδι εεε… καλλιτεχνικά, 

εικαστικά, πράγματα που βγαίνει η γλώσσα, αλλά βγαίνει με μια μορφή διαφορετική, 

μαθαίνουν αλλά μέσα από μια μη τυπική διδασκαλία. Αυτό. 
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5. Ερ:  Μέσα από παιχνίδια. Ναι. Τώρα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αν 

εστιάζετε σε ζητήματα, όπως, είναι αρκετά, όποιο θέλεις… 

Απ: Ναι, η εκμάθηση… 

  

6. Ερ: Η εκμάθηση ελληνικών, όπως ανέφερες, ο σεβασμός της διαφορετικότητας,  

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, επεξήγηση των δομών  και της 

λειτουργίας της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτείας και κοινωνίας, ζητήματα 

υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

σεβασμού της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία.  

Απ: Λοιπόν, σίγουρα στην εκμάθηση των ελληνικών και εκεί που εστιάσαμε πάρα 

πολύ και φέτος, ήτανε τα… εεε… περίμενε… ζητήματα υγιεινής. Δηλαδή, αν θα δεις 

και πίσω σου, και τα γράψαμε και στα αραβικά και τους κανόνες, για το πώς 

λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο, γιατί μαζευτήκαμε, εδώ στο σχολείο τι ερχόμαστε να 

κάνουμε ας πούμε ή τι θέλουμε, τι απαιτήσεις εμείς έχουμε από τους μαθητές μας, 

πως θα λειτουργούμε ώστε να είμαστε καλύτερα, και τι… και εκείνοι προσμένουν 

από εμάς εεε… και πάρα πολύ στην υγιεινή. Γιατί είναι ένα φλέγον ζήτημα, νομίζω 

ότι έχει παρεξηγηθεί και από την ελληνική κοινωνία, κυρίως εντάξει από ελάχιστους, 

θεωρώ πλέον ότι όλοι οι μορφωμένοι άνθρωποι ξέρουν ότι εεε… τα παιδιά απλά αυτά 

δεν είχανε, δεν έχει ασχοληθεί κάποιος μαζί τους, για να τους μάθει κάποιους κανόνες 

και τα λοιπά, ώστε να συντηρούνται πιο αυτόνομα και πιο ανεξάρτητα εεε… 

εστιάσαμε πάρα πολύ σε αυτό. Στο να νιώσουνε ότι μπορούν να φροντίσουν τον 

εαυτό τους σωστά, εεε… μπορούν να διαχειριστούν μεταξύ τους διάφορα 

προβλήματα που προκύπτουν, όπως και στα πρωινά σχολεία, δηλαδή… και στα 

πρωινά σχολεία προκύπτουν συνέχεια ζητήματα, μεταξύ των μαθητών, αλλά κυρίως 

στο πως επιλύουμε τις διαφορές και τις συγκρούσεις μας, δηλαδή, ίσως λόγω του 

πολιτισμού τους δεν ξέρω, έτσι μια φωνή, περισσότερη, εύκολα χτυπάω, το εύκολα 

χτυπάω υπάρχει. Εεε… πλέον τώρα, φτάνοντας στο τέλος της χρονιάς θεωρώ ότι 

είμαστε πιο ήρεμα, με βάση όλα αυτά… τη δουλειά που έχουμε κάνει εδώ στο 

σχολείο. Εεε… σε συνεργασία σου λέω πάλι και με την… και με τον συντονιστή και 

με πράγματα που κάναμε με project και με τον σύμβουλο. Όλοι μαζί… δηλαδή, το να 

βγαίνουν και να παίζουν έξω μπάλα ελληνόπουλα και προσφυγόπουλα μαζί για μένα 

λέει πολλά. Ή το να χορεύουν κοινούς χορούς, μάθαμε  έναν ελληνικό… μάθανε έναν 

ελληνικό δικό μας, μάθαμε έναν συριακό δικό τους, είναι σεβασμός αυτό. Όπως 

επίσης και την γλώσσα δεν θεωρώ ότι πρέπει να τα βομβαρδίσουμε μόνο με 

ελληνικά, να βλέπουν παντού, να μπορούν να κάνουνε εικόνες στο μυαλό τους και να 

μπορούν… έχω και στα αραβικά, ας πούμε, εδώ μέσα κάποια πράγματα και 

παραμύθια στα αραβικά. Έχω ακούσει… τους έχω βάλει, ας πούμε, έχει τύχει να 

συζητήσουμε κάτι, έχω ακούσει μουσική δική τους, έχουν ακούσει μουσική δική μου, 

δηλαδή, αυτό είναι ανταλλαγή πολιτισμού. 
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7. Ερ: Με τα ελληνόπουλα συμπίπτουν δυο ώρες, έτσι; 

Απ: Ναι, αλλά δεν είχαμε ποτέ θέματα, ούτε στην αυλή, ούτε… οι μεγάλοι 

δημιουργούν τα προβλήματα θεωρώ, τα παιδιά ξέρουν να τα διαχειρίζονται. 

 

8. Ερ:  Η ελληνική κοινωνία… οι γονείς ας πούμε, οι γονείς… περισσότερο. 

Απ: Οι μεγάλοι… ακριβώς. 

Ερ: Κατάλαβα. Έχεις κάποιο άλλο σχόλιο να κάνεις για την εκπαιδευτική διαδικασία, 

έτσι όπως την έχεις βιώσει εσύ… σχετικά με το παρελθόν ή με το παρόν ή με το 

μέλλον, του χρόνου, οτιδήποτε θα ήθελες… πιστεύεις ότι δεν έχει αναφερθεί ή δεν 

έχεις πει… 

Απ: Σχετικά με τους πρόσφυγες; 

 

Ερ: Ναι, πάντα. Για την εκπαίδευση των προσφύγων. 

Απ: Ναι. Θεωρώ απλά ότι… θα έπρεπε όλοι να είμαστε πιο… ανοιχτοί σε πράγματα, 

όχι οι άνθρωποι που μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί αυτό και μόνο, το 

να μετέχεις σε μια τέτοιου είδους διαδικασία θεωρώ ότι λέει πράγματα για το ποιος 

είσαι. Αλλά… και στην ελληνική κοινωνία εεε… ‘ντάξει, πιστεύω  ότι φαινόμενα, 

άλλου τύπου έχουνε εξαλειφθεί, άντε ας πούμε δεν ξέρω τι… τι συμβαίνει σε άλλες 

ΔΥΕΠ. Εδώ τουλάχιστον, είμαι ευχαριστημένη ως προς αυτό. Κάτι άλλο, ελπίζω να 

είναι μια χρονιά που θα έχουμε μάθει όλοι και επειδή αυτό είναι κάτι που αλλάζει, 

γιατί αυτό… πιστεύω είναι ότι οι εκπαιδευτικοί μας πρέπει να… να επιμορφωθούμε 

σε πράγματα, οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στον πολιτισμό τους, απλά επειδή είναι ένας 

πολιτισμός που αλλάζει, δηλαδή, τώρα τυχαίνει να έχω πιο πολλούς Σύριους, άλλη 

χρονιά, μετά μπορεί να τύχει να έρθουν Αφγανοί, πρέπει να γνωρίζω πως αυτοί οι 

άνθρωποι σκέφτονται, γιατί όταν γνωρίζω τον τρόπο που σκέφτονται μπορώ να τους 

βοηθήσω να ενταχθούν πιο εύκολα, να νιώσουν πιο… άνετα, πιο οικεία εεε… κοινά 

ενδιαφέροντα, γι’ αυτό πάλι σου λέω κουλτούρα, πολιτισμός, όλα αυτά. Πιστεύω 

πάρα πολύ σε αυτά τα κομμάτια. Αυτός είναι ο συνδετικός κρίκος, ναι. Γιατί, όταν 

γνωρίσουν τα δικά μας, γνωρίσουμε όμως και εμείς τα δικά τους, χωρίς τα δικά μας 

για κάποιο λόγο να είναι πιο σημαντικά από εκείνων, τότε υπάρχει αυτός ο σεβασμός 

και από τις δυο μεριές και  νιώθουν και αυτοί όμορφα και με αυτοπεποίθηση ότι δεν 

ήρθα κάπου, που είμαι κάτι λιγότερο ας πούμε για να μάθω τι είναι αυτοί, ήρθα για να 

γνωρίσουν και αυτοί εμένα. Πιστεύω πάρα πολύ στον σεβασμό. Αυτό.    

 

Ερ:  Και… της εμπειρίας που έχετε εσείς, ειδικά αυτοί της πρώτης χρονιάς… 
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Απ: Ναι, φυσικά, γιατί είμαι χρόνια αναπληρώτρια, έχω περάσει από διάφορες θέσεις 

και αρκετά δύσκολες, απλά δεν μπορώ να συγκρίνω καμία μου χρονιά, όπως την 

φετινή. Αυτό είναι η αλήθεια μου. 

 

Ερ: Ως προς την εμπειρία. 

Απ: Ναι, ως προς την εμπειρία. Πολύ γερό σχολείο. 

 

Ερ: Ωραία. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Απ: Ευχαριστώ πολύ.  Να είσαι καλά.  

 

 

Συμμετέχοντας 9:  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Ωραία, οπότε η πρώτη ερώτηση είναι, πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στη δομή 

φιλοξενίας που εργάζεστε ή που εργαζόσασταν και ποιες είναι οι συνθήκες ζωής, 

ποια η διάθεση των προσφύγων; Αυτά. 

Απ: Εεε.. ήταν στο… στη δομή φιλοξενίας που εργαζόμουν, ήταν 850 πρόσφυγες. Οι 

συνθήκες ζωής ήταν άθλιες εεε... οι άνθρωποι ζούσανε μέσα σε σκηνές, πάρα πολύ 

ζέστη εεε... και το βράδυ αντίθετα έκανε πάρα πολύ κρύο εεε... η διάθεσή τους όμως, 

για να συμμετέχουνε σε διάφορες δραστηριότητες ήτανε πάρα πολύ μεγάλη, ήτανε 

στην αρχή ακόμα μόλις, ήταν μετά την Ειδομένη εποχή και είχαν πολύ μεγάλη 

διάθεση να συμμετέχουνε σε πράγματα. 

 

2.Ερ: Ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι, πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν  ή 

συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία; Αν είναι ή ήταν πρόθυμοι να 

συμμετέχουνε; Πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής των μαθημάτων και πόσο ενεργά 

συμμετείχαν στο μάθημα και τι ελλείψεις υπήρχανε, κατά τη δική σου άποψη. 

Απ: Οι πρόσφυγες που συμμετείχανε το… το πρόγραμμα αυτό γινότανε σε παιδιά, σε 

παιδιά από… εεε... ηλικίας από έξι χρονών μέχρι δεκαοκτώ. Εεε.. ήταν πάρα πολύ 

πρόθυμοι στο να συμμετέχουνε εεε... βέβαια το μόνο πρόβλημα που υπήρχε ήτανε 

εεε... η οργάνωση, η δική τους, όχι η οργάνωση του σχολείου. Το σχολείο ήταν πάρα 

πολύ οργανωμένο αλλά ήταν, επειδή ζούσαν ακριβώς ουσιαστικά στο ύπαιθρο και σε 

συνθήκες όχι σπιτιού, ήταν δύσκολο ας πούμε να ξυπνήσουνε, να έρθουνε, να 

τηρήσουν το ωράριο, κατά τα άλλα επειδή και εμείς ας πούμε τους κινητοποιούσαμε, 
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δηλαδή πηγαίναμε και φωνάζαμε τα παιδάκια που θα λείπανε, προσπαθούσαμε να 

κρατήσουμε μια σειρά ηλικιακά, γιατί ήταν χωρισμένα σε τάξεις ας πούμε, δεν ήταν 

όλοι μαζί.... 

 

3.Ερ: Τάξεις από εσάς. Από τη δική σας οργάνωση, έτσι; Από το σχολείο το δικό σας; 

Απ:  Ναι, ναι, ναι. 

4.Ερ: Της οργάνωσης; 

Απ:  Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούσαμε να κρατήσουμε αυτό, βάζαμε μια σειρά και ήτανε 

πάρα πολύ  καλά κινητοποιημένοι στο να έρθουνε, ήτανε πρόθυμοι. Το μάθημα εεε... 

οι συνθήκες που διεξαγότανε, συνθήκες camp πάντα μιλάμε εεε... ήτανε αρκετά 

υψηλά τα standards, ας πούμε εεε... γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο 

στήσιμο αυτών των σχολείων. Ήτανε μια ειδική τέντα πολύ μεγάλη, που χωράει 

άνετα ας πούμε τριάντα άτομα εεε... ήτανε, υπήρχε υλικό που να μπορέσεις ας πούμε 

να διδάξεις στα παιδιά, δηλαδή υπήρχανε βιβλία στα Αραβικά, υπήρχανε βιβλία στα 

Αγγλικά και στα Αραβικά... 

 

5.Ερ: Όλα αυτά από εσάς; Από τον δικό σας φορέα; 

Απ: Όλα από την οργάνωση, ναι. Υπήρχανε εεε... αφίσες που δείχνανε ας πούμε τα 

γράμματα, τα Αγγλικά, ήτανε τα νούμερα εεε... και υπήρχανε πάρα πολλά πράγματα 

για χειροτεχνίες, για να φτιάξουνε τα παιδιά εεε... και ποιο ήταν το… το… το μεγάλο 

ατού  της όλης ιστορίας, ότι σε όλη αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία η οργάνωση 

ενέπλεκε και τους πρόσφυγες, δηλαδή, έβαζε, έπαιρνε ανθρώπους μέσα από το camp 

που ήταν δάσκαλοι, που θέλανε να συμμετέχουν εθελοντικά και το μάθημα γινότανε 

στα Αραβικά και στα Αγγλικά ταυτόχρονα. 

 

6.Ερ: Και από αυτούς; 

Απ: Και από αυτούς. Δηλαδή συμμετείχαν, δηλαδή άνθρωποι που ήταν γονείς εκεί 

πέρα μέσα ή μόνοι τους που είχαν ας πούμε κάποια διάθεση εεε... για να 

συμμετέχουν, δεν ήταν οπωσδήποτε δάσκαλοι αλλά και δάσκαλοι ας πούμε. Εεε... και 

όσοι συμμετείχανε γιατί ήτανε και οι έφηβοι ας πούμε μέσα μέχρι δεκαοκτώ χρονών, 

συμμετείχαν πάρα πολύ ενεργά, ήτανε πάρα πολύ... δηλαδή, έβλεπες τα παιδάκια ας 

πούμε της επόμενης ώρας να περιμένουνε έξω από τη σκηνή και να περιμένουν να 

έρθει η ώρα για το μάθημα, δεν ήταν καν ας πούμε τόσο... τόσο πολύ ας πούμε. 

Τώρα, οι ελλείψεις εντάξει ας πούμε εεε...  δεν υπήρχαν ας πούμε θρανία και 

καρέκλες και τραπέζια, το μάθημα γινότανε κάτω, με απόλυτο σεβασμό  όμως στα 

δικά τους έθιμα, δηλαδή βγάζαμε όλοι τα παπούτσια μας και μπαίναμε μέσα στη 

σκηνή και καθόμασταν κάτω, τέτοιου είδους ελλείψεις υπήρχαν αλλά... 
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7.Ερ: Σε αυτή τη σκηνή που είχατε στήσει εσείς; 

Απ: Ναι, η οποία δεν ήτανε σκηνή της UNHCR, ήτανε σκηνή ειδική για σχολείο, 

ήταν ειδικά φτιαγμένη γι’ αυτόν τον λόγο και με ειδικό εξαερισμό με σκίαστρα, με 

όλα αυτά, γιατί ήταν οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες εκείνη την εποχή, αλλά 

υπήρχε πάρα πολύ υλικό σε επίπεδο υλικού, δηλαδή ό,τι συναντάς σε ένα κανονικό 

σχολείο ας πούμε, μολύβια, τετράδια, στυλό, υλικά χειροτεχνίας, ζωγρ… μπογιές, 

παιχνίδια ειδικά για όλες τις ηλικίες, puzzles εεε... οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς 

υπήρχε... 

 

8.Ερ: Τα παρείχατε; 

Απ: Ναι, ναι, τα παρείχαμε. Και τα παιδιά εεε... συμμετείχαν ας πούμε σε πάρα πολύ 

μεγάλο βαθμό. 

 

9. Ερ: Ωραία. Ναι. 

Απ: Οι ελλείψεις ήταν ότι αυτό, ότι ήταν σε συνθήκες camp όλο αυτό, αλλά σαν... 

 

10.Ερ: Το γενικότερο πλαίσιο ας πούμε των camp. 

Απ: Σαν υλικοτεχνική υποδομή ήταν, ήταν πάρα πολύ καλή ας πούμε. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Ωραία, ωραία. Μπράβο. Ευχαριστώ. Εεε… Ποιο είναι ή ποιο ήταν τέλος 

πάντων το ποσοστό AMEA μαθητών στις δομές φιλοξενίας; Αν συμμετέχουν ή αν 

συμμετείχαν στο μάθημα; Αν παρατηρούνται ή παρατηρήθηκαν φαινόμενα 

περιθωριοποίησης και πώς τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι πρόσφυγες; 

Απ: Στο συγκεκριμένο camp που δούλευα εγώ, δεν υπήρχανε άτομα ΑΜΕΑ και το 

ξέρω 100% διότι είχανε φτιαχτεί τουαλέτες και είχανε κάνει σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και εεε.. και τουαλέτες για άτομα με disabilities και δεν υπήρχε 

κανένας, ούτε ενήλικας ούτε ανήλικος, οπότε δεν παρατηρήθηκε κανένα τέτοιο εεε... 

φαινόμενο ας πούμε περιθωριοποίησης ή οτιδήποτε άλλο. Ήτανε, δεν... δεν υπήρχε 

τέτοιο θέμα. 

 

2.Ερ: Δεν είχες παρατηρήσει κάτι τέτοιο; 
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Απ: Όχι, όχι καθόλου. 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Τότε πάμε στην επόμενη ερώτηση. Που εστιάζετε κατά τη διάρκεια της μα… 

εεε... του μαθήματος; Τι μεθόδους εφαρμόζετε, τι εφαρμόζατε τέλος πάντων και τι 

προτάσεις έχετε να κάνετε για την βελτίωση του μαθήματος; 

Απ: Εεε... τα μαθήματα που  γινότανε σε αρχικό πλαίσιο ήταν η εκμάθηση εεε... 

Αγγλικών εεε...  και είπαμε πάντα σε μετάφραση στα Αραβικά, εεε... γινότανε 

μαθήματα Μαθηματικών εεε... και μετέπειτα και Αραβικής γλώσσας εεε... σίγουρα 

η… ο στόχος του σχολείου αυτού ήτανε περισσότερο εεε... να είναι ένας χώρος που 

το παιδί θα αισθάνεται, που τα παιδιά θα αισθάνονται ασφαλή. Αυτό δηλαδή που να 

έχει να κάνει με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, δηλαδή να μην είναι ένα σχολείο, 

τυπικό σχολείο ας πούμε ότι μαθαίνω εκεί πέρα τη γλώσσα, πάω για να 

κοινωνικοποιηθώ, πάω για να συμμετέχω σε μια συλλογική διαδικασία εεε... για να 

σεβαστώ τον άλλον, να σεβαστώ την διαφορετικότητα, σιγά, σιγά ας πούμε να μπω 

και στον δυτικό τρόπο σκέψης και τα λοιπά. Όπως και με την αλληλεπίδραση, 

δηλαδή  σε όλους… σε όλες τις γιορτές, στα ραμαζάνια και σε όλα αυτά ας πούμε 

υπήρχε ο σεβασμός από την δική μας την πλευρά. Κάθε Παρασκευή είχαν αργία, 

γιατί ήθελαν αυτοί, είναι η δική τους αργία είναι την Παρασκευή και κάθε 

Παρασκευή είχαν αργία... Και δεν δουλεύουν ας πούμε οι δάσκαλοι και όλα αυτά, 

υπήρχε δηλαδή μια αλληλεπίδραση του δυτικού με τον αραβικό πολιτισμό εεε... 

γινότανε, ο τρόπος που εεε... εγώ ας πούμε συμμετείχα σε όλο αυτό το πράγμα ήτανε 

εεε... πάρα πολλά βιωματικά πράγματα, παιχνίδια βιωματικά εεε... μάθηση μέσα από 

βιωματικά παιχνίδια, όχι δηλαδή τόσο η μάθηση έτσι όπως την έχουμε μάθει σήμερα 

γράφουμε αυτή τη λέξη και αύριο μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα και... οι 

περισσότεροι το ακολουθούσαν αυτό, ήταν δηλαδή η μάθηση μέσα κυρίως από 

παιχνίδι και αλληλεπίδραση, όχι μια στείρα μάθηση ας πούμε  ξέρω ‘γω, εσύ 

κάθεσαι, εγώ μαθαίνω και όλα αυτά... εεε… διδασκαλία των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, ειδικά με τα μεγαλύτερα παιδιά εεε... και μια μέθοδο.... 

 

2.Ερ: Μεθόδους, κάποια πράγματα ανέφερες και δεν ξέρω, ανέφερες προτάσεις για 

την βελτίωση του μαθήματος; 

Απ: Προτάσεις…; 

 

3.Ερ: Όχι νομίζω. Μεθόδους που έλεγες για τα βιωματικά και για τα... 

Απ: Έβλεπα εδώ τα ανθρώπινα δικαιώματα, γι’ αυτό... 
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4.Ερ: Αλήθεια; 

Απ: Και για τον σεβασμό και της γυναίκας. Αυτά τα δουλεύανε πάρα πολύ, πάρα 

πολύ... πάρα πολύ όμως. 

 

5.Ερ: Οπότε να περάσω στην επόμενη ερώτηση αν είναι και να… εεε;  

Απ: Ναι. 

 

6.Ερ: Εστιάζετε σε ζητήματα όπως εκμάθηση Ελληνικών, σεβασμό της 

διαφορετικότητας, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, επεξήγηση των δομών 

και της λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας, ζητήματα υγιεινής, 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού 

της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία; 

Απ: Ναι. Σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι… γινότανε πάρα πολλά μαθήματα και 

δράσεις πάνω σε αυτό το πράγμα ειδικά για κορίτσια, ειδικά  για αγόρια 

στοχευόμενα, δηλαδή και χωριστά για να μπορούν να εκφράσουν τις απορίες τους, να 

μπορούνε να πούνε πιο ελεύθερα την άποψή τους εεε...  το θέμα της σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης ήταν κάτι πάρα πολύ εεε... πώς να το πω.... ήταν πάρα πολύ… ένα 

δύσκολο κομμάτι για να το προσεγγίσεις εεε... και έπρεπε να, να κατακτήσεις πρώτα 

την εμπιστοσύνη τους και μετά να προχωρήσεις σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά 

θέματα ταμπού, γι’ αυτούς τους ανθρώπους και μόνο αφού, ας πούμε έφτανες σε 

σημείο που ίσως και οι ίδιοι θα είχανε κάποια ανάγκη, κάτι να συζητήσουνε εεε... το 

συζητούσαμε.  Το θέμα του σεβασμού και της θέσης της γυναίκας ειδικά, επειδή όλοι 

αυτοί οι άνθρωποι ήταν να μετεγκατασταθούνε στην Ευρώπη, στοχεύαμε πάρα πολύ 

πάνω σε αυτό το πράγμα εεε.... πάνω σε αυτό το θέμα, για να μπορέσουν να 

συνηθίσουν και αυτοί εεε... τι είδους είναι η κοινωνία στην οποία πρόκειται να 

ζήσουνε εεε... όπως επίσης και για τα δικαιώματα των παιδιών, για το θέμα δηλαδή 

της κακοποίησης των παιδιών, το θέμα της παραμέλησης των παιδιών, γινότανε πάρα 

πολλά, πάνω σε αυτό το θέμα εεε... γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα πολύ 

μεγάλο τραύμα επάνω τους και καλό είναι, να πρέπει να ξέρουν ας πούμε στην 

κοινωνία που πάνε πως είναι... και οι νόμοι αλλά και η ίδια η κοινωνία. Ακόμα και το 

γεγονός ας πούμε ότι το σχολείο είναι υποχρεωτικό, ότι δεν… ότι μέχρι σε ένα 

σημείο πρέπει να πηγαίνεις στο σχολείο, σε όλο τον δυτικό πολιτισμό, δεν είναι... δεν 

πηγαίνεις προαιρετικά ας πούμε και άμα θέλεις και άμα σου αρέσει. Αλλά το στήσιμο 

του σχολείου είχε να κάνει πάνω απ’ όλα με αυτό, με την ασφάλεια που νιώθει 

κάποιος μέσα σε ένα χώρο εεε... φυσικά γινότανε μαθήματα αλλά… δεν γινότανε με 

τον κλασσικό τρόπο διαπαιδαγώγησης και διδασκαλίας. Γινότανε πάντα με στοιχεία 

αλληλεπίδρασης, παιχνιδιών, βιωματικών, υποστηρικτικά... ήτανε… 
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7.Ερ: Και με παιχνίδια. 

Απ: Πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια, δεν το συζητώ πάνω σε αυτό.  

 

8.Ερ: Για τα ζητήματα υγιεινής; Ενδεχομένως κάνατε… είχατε πάλι κάποια 

μαθήματα; 

Απ: Για ζητήματα υγιεινής υπήρχε ένας ολόκληρος κλάδος, ο οποίος ασχολιότανε σε 

καθημερινή βάση και προέτρεπε, υποστήριζε με υλικά, με... 

 

9.Ερ: Και τα παιδιά και τους γονείς; 

Απ: Όλους, όλους. Υπήρχε ολόκληρο αυτό, γιατί υπήρχαν ας πούμε κρούσματα της 

ώρας. Έγινε ολόκληρη διαπαιδαγώγηση πως καθαρίζουμε, πως αποστειρώνουμε, πως 

μπορούμε να κάνουμε. Γινότανε μαθήματα πάνω σε αυτό, δεν είναι, δηλαδή από την 

ομάδα που υποστήριζε, γινότανε και εκπαιδευτικά πάνω σε αυτό το κομμάτι ας πούμε 

πως μπορούνε να και υγιεινής, μαζί με μοίρασμα ας πούμε εεε... με διανομή ας 

πούμε, ειδών καθαριότητας για να μπορούνε να κρατάνε και οι ίδιοι το... 

 

10.Ερ: Ναι. Και φαντάζομαι μέσα από αυτά ενισχύονταν ας πούμε και η 

αυτοεκτίμηση των μαθητών και ο σεβασμός της διαφορετικότητας, δηλαδή μπορεί να 

μην υπήρχε μεμονωμένες ενότητες για τη διαφορετικότητα για την αυτοεκτίμηση 

αλλά μπορεί με.... 

Απ: Αυτό ήταν κάτι που προσπαθούσε να επιτευχθεί ακριβώς και έτσι λεγότανε και ο 

χώρος του σχολείου. Ήτανε ένας χώρος εεε... λεγότανε «χώρος ασφάλειας και 

θεραπείας», μαζί, όπου μέσα εκεί πέρα τα παιδιά πάνω απ’ όλα ζούσαν ακριβώς αυτό 

το πράγμα, ότι… ότι μπορώ να είμαι μέσα σε ένα χώρο που να νιώθω ασφαλής και να 

θεραπεύσω σιγά σιγά το τραύμα το οποίο κουβαλάω λόγο της πολύ… των πολύ 

κακών συνθηκών που αυτοί οι άνθρωποι φτάσανε εδώ που φτάσανε. Και δινότανε 

πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτή την… σε αυτό το κομμάτι. Όπου φυσικά δεν 

υπήρχε διαχωρισμός το... ο σκοπός ας πούμε δεν ήταν οπωσδήποτε να μάθουνε κάτι, 

όσο να νιώσουν ασφαλή στο να μάθουνε και να συμμετέχουνε σε τέτοιες διαδικασίες 

και η αλήθεια είναι ότι ανταποκρινόταν πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα, όλοι τους. 

11.Ερ: Ωραία. Οι ειδικότητες που είχατε; Που απασχολούσε η οργάνωση; Γνωρίζεις; 

Απ: Εεε... ήτανε δάσκαλοι, ήτανε ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, αυτό. Αυτές οι 

ειδικότητες ήτανε. 

 

12.Ερ: Και διερμηνείς. 
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Απ: Και διερμηνείς, ναι φυσικά, εννοείται. Πάντα, όλα αυτά γινότανε μέσω 

διερμηνέων. 

 

13.Ερ: Οι ανθρωπιστικές επιστήμες που συναντάμε δηλαδή; 

Απ: Ναι. 

 

14.Ερ: Εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί. 

Απ: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και σε πολύ μεγάλο βαθμό εεε... ήτανε τα βιωματικά στα 

οποία μπορούσε να συμμετέχει κάποιος με τη… με τη γλώσσα του σώματος ας 

πούμε. Το να συμμετέχεις σε ένα παιχνίδι, από τη στιγμή που το μαθαίνεις ήταν... 

άλλες φορές δεν χρησιμοποιούσαμε καν γλώσσα. 

 

15.Ερ: Ααα… ακόμα καλύτερα. 

Απ: Καν τη γλώσσα ναι. Ήτανε, γιατί υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ας πούμε, που 

προσεγγίζεις με αυτόν τον τρόπο. 

 

Ερ: Ωραία, ωραία. Στα άλλα σχολεία θέλεις να κάνεις εσύ κάποια ερώτηση ή θες εσύ 

κάτι να πεις παραπάνω, που πιστεύεις ότι δεν καλύφθηκε από όλα τα άλλα και αφορά 

την προηγούμενή σου εμπειρία… ή έχω εγώ μια ερώτηση, διαφορετικά. 

Απ: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, το πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που το έχω δει 

σε όλες τις δουλειές, είναι η σταθερότητα, δηλαδή είναι να… να… να είσαι ένα 

σταθερό σημείο αναφοράς για αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη 

για σταθερότητα, γιατί ζούνε μέσα σε μια... σε τεράστιες αλλαγές στη ζωή τους, 

έρχονται από μια τεράστια αλλαγή, θα πάνε σε μια άλλη αλλαγή και το να έχουνε 

σταθερά πρόσωπα αναφοράς, μέσα ας πούμε τα οποία ξέρουν ας πούμε ότι θα 

κάνουνε, είναι πάρα πολύ σημαντικό γι΄ αυτούς, δηλαδή ήτανε απίστευτο το τι 

ερχότανε να μάθουν Αγγλικά, να μάθουνε Μαθηματικά, να κάνουνε απίστευτα 

πράγματα ας πούμε, να συμμετέχουνε. Ήταν απίστευτη αυτή η ανάγκη τους και ήταν 

πολύ σημαντικό να είσαι εσύ εκεί πέρα μέσα κάθε μέρα και να έρχονται αυτοί οι 

άνθρωποι για να μάθουνε κάτι.  

 

Ερ: Το ότι ακολουθούνταν δηλαδή ένα σταθερό πρόγραμμα, σταθερό προσωπικό, 

ίδιες ώρες, υλικό. 

Απ: Έτσι. Υπήρχε ωράριο, πρόγραμμα, αναρτημένο πρόγραμμα, ξέρανε... 



 

 167 

 

Ερ: Τους έλλειπε αυτό, το χρειάζονται δηλαδή. 

Απ: Το χρειάζονται, ακριβώς. Το χρειάζονταν. Ακόμα δηλαδή και άνθρωποι που 

κάνουν ας πούμε τάξη για... έως δεκαοκτώ χρονών, θα ερχότανε και άνθρωποι των 

είκοσι-πέντε. Είχαν ανάγκη να μάθουν. 

 

Ερ: Ααα… ήσασταν ανοιχτοί  σε αυτό… 

Απ: Ήμασταν ανοιχτοί… δεν θέλαμε… 

 

Ερ: και παρόλο να φεύγει από το ηλικιακό. 

Απ: Ναι, ναι. Όταν ήτανε για μεγάλους εντάξει, όταν είναι για τρίχρονα ας πούμε. 

Αλλά όταν απευθύνεσαι ας πούμε σε εφήβους, ας πούμε των εφήβων ας πούμε, 

ήμασταν ανοιχτοί στο να έρθουνε και άνθρωποι και είκοσι-πέντε χρονών και τα 

λοιπά, που απλά θέλανε να βελτιώσουνε τα Αγγλικά τους. Ή να τους δώσουμε ας 

πούμε υλικό, για να διαβάσουνε μετά στο σπίτι τους, ναι βέβαια. 

 

Ερ: Θοδώρα πιστεύεις αν σε περίπτωση, ας πούμε, στην περίπτωση που είχατε 

κάποιο ΑΜΕΑ παιδί, κάποια ΑΜΕΑ παιδιά, ‘ντάξει σε αυτό το κέντρο φιλοξενίας 

έτυχε να μην έχετε. Πιστεύεις θα μπορούσε να το υποστηρίξει ο οργανισμός εεε... 

εφόσον το παρατηρούσατε ας πούμε κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, 

εκπαιδευτικοί, θα μπορούσε… θα μπορούσε να σχεδιάσει στην δράση, να το 

ενσωματώνατε μέσα στις υπάρχουσες τότε δράσεις; 

Απ: Είμαι σίγουρη πως ναι. Είμαι σίγουρη πως ναι. Γιατί αυτά είναι τα standards τα 

οποία δουλεύουνε σε διεθνές επίπεδο. 

 

Ερ: Ακριβώς. 

Απ: Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να... 

 

 Ερ: Να το αφήσουνε, δηλαδή δεν... θα… θα το προσαρμόζατε, θα προσαρμόζατε τις 

δράσεις σας...  

Απ: Ακριβώς. 
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Ερ: Θα είχατε τα εργαλεία αντιμετώπισης. 

Απ: Και ευαισθητοποίηση παράλληλα του κόσμου ας πούμε πάνω στο πιθανό 

πρόβλημα. 

 

Ερ: Θα είχατε δηλαδή τα εργαλεία να...  να... 

Απ: Ναι, ναι, βέβαια, ήτανε σίγουρο αυτό. 

 

Ερ: Ναι. Ωραία. Εντάξει.  Ωραία ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάτι άλλο να 

προσθέσεις; 

Απ: Όχι, άμα  με θέλετε κάτι άλλο εσείς, όχι. Νομίζω ότι είμαι καλυμμένη. 

 

Ερ: Ωραία, Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. 

Απ: Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία.  

 

 

Συμμετέχοντας 10: 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Απ: Και πώς είναι οι συνθήκες ζωής, στο σχολείο εννοείς; Και η διάθεση των 

προσφύγων. Λοιπόν να σου πω, καταρχάς ότι σε αυτή τη δομή, αυτή η δομή άνοιξε 

τον Ιανουάριο, ξεκίνησε να λειτουργεί τέλη Ιανουαρίου. Αν θες να σου πω και για 

την προηγούμενη δομή που εργαζόμουν στα Λαγκαδίκια, έχω εμπειρία και από τις 

δομές. 

 

2. Ερ:  Ναι, φυσικά.. 

Απ: Αλλά, ίσως είναι καλύτερα να δώσω στοιχεία, συγκεκριμένα για αριθμό για την 

συγκεκριμένη δομή, για να μην μπερδευτείς. Λοιπόν, γράφτηκαν… έχουμε 

εγγεγραμμένα δέκα παιδιά, δέκα μαθητές, η μια μαθήτρια έφυγε μετακόμισε στο 

Κιλκίς, οπότε έχουμε εννέα μαθητές. Την τελευταία εβδομάδα έγιναν και άλλες 

μετακινήσεις. Τώρα άκουσες δυο παιδιά έφυγαν, επέστρεψαν πάλι και δεν ξέρουμε 

αν θα ξαναφύγουν. Χθες έφυγε άλλος ένας, δηλαδή ουσιαστικά τώρα έμειναν 

υποτίθεται επτά, αλλά… θα έρθουν άλλοι δυο, οπότε ο αριθμός είναι επτά με δέκα 

εκεί μέσα. Μετακινούνται, είναι τέτοιες οι συνθήκες ζωής τους, που μετακινούνται, 
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οπότε σπάνια είναι συγκεκριμένος ο αριθμός για όλη τη χρονιά σε ένα σχολείο. Εεε… 

οι συνθήκες ζωής στο σχολείο να σου πω, έτσι; Ήρθαν στο σχολείο με πάρα πολύ 

μεγάλη χαρά, απίστευτη χαρά, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα ήθελαν τόσο 

πολύ να εμπλέκονται και με τα ελληνόπουλα, με τους πρωινούς μαθητές, που μου 

ζήτησαν αν γίνεται να έρχονται και στο πρωινό σχολείο και στο μεσημεριανό 

σχολείο, στην ΔΙΕΠ. Φυσικά δεν γίνεται αυτό, απλώς στο εξηγώ για να καταλάβεις 

πόσο πολύ ήθελαν να έρθουν στο σχολείο. Εεε… τα συγκεκριμένα παιδιά γνωρίζουν 

πώς να φέρονται σε ένα σχολικό περιβάλλον, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών 

που δεν το γνώριζαν αυτό, δεν είχαν πάει ποτέ σχολείο ή πήγαν σχολείο ένα χρόνο, 

δύο χρόνια. Εεε… οι συνθήκες ζωής στο σχολείο για τα συγκεκριμένα παιδιά θεωρώ 

ότι είναι πάρα πολύ καλές, δηλαδή έχουν πεντακάθαρες τάξεις, πεντακάθαρες 

τουαλέτες, τους υπολογιστές τους τώρα πάνω στην αίθουσα που έχουνε… κάνουνε 

προσωπική χρήση του υπολογιστή και κατά την διάρκεια του μαθήματος, αλλά και 

μπορεί και στο διάλειμμα αν θέλουν να δουν κάτι, αυτά. Για τις συνθήκες ζωής. Εεε... 

έχουν φυσικά πρόσβαση στις μπάλες, να παίξουνε στο διάλειμμα έξω ποδόσφαιρο, 

μπάσκετ, βόλεϊ. Παίρνουνε μαζί τους το φαγητό τους γιατί εδώ  το κυλικείο δεν 

λειτουργεί το μεσημέρι, κλείνει μια η ώρα, οπότε παίρνουν μαζί τους ένα σνακ για να 

τρώνε, το οποίο το ετοιμάζουν από το σπίτι εεε... αυτά για το πρώτο ερώτημα. Στο 

δεύτερο... 

 

3. Ερ: Να ρωτήσω κάτι; 

Απ: Ναι. 

 

4. Ερ: Είπες ότι ορισμένα από αυτά τα παιδιά είναι προετοιμασμένα, ξέρουν πως να 

λειτουργούν σε μια σχολική αίθουσα. Από που την απέκτησαν αυτή την εμπειρία; 

Απ: Ναι, δηλαδή... Από καλή ανατροφή. Ναι έχουν καλή ανατροφή. 

 

5. Ερ: Ναι, από το πλαίσιο ας πούμε της λειτουργίας της δομής, από ΜΚΟ ή από τα 

εκπαιδευτικά  προγράμματα που εφαρμόζονται εκεί; 

Απ: Εγώ πιστεύω ότι είναι κυρίως από την… δεν γνωρίζω βέβαια τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που, δεν έχω άποψη για να σου πω, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει 

κάποιο, για να δω πως είναι οι συνθήκες εκεί, και πως γίνεται το μάθημα εεε... απλώς 

επειδή γνώρισα τους γονείς τους, γιατί κάναμε και ενημέρωση γονέων, είδα ότι 

ενδιαφέρονται πάρα πολύ οι γονείς τους για το σχολείο, ζητάνε εργασίες για το σπίτι, 

και οι γονείς τους το ζήτησαν  και τα παιδιά το ζήτησαν... 

 

6. Ερ: Οπότε είναι στο πλαίσιο της οικογένειας. 
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Απ: Ναι και ότι έχουν ακόμη τον σεβασμό στον δάσκαλο. Δηλαδή να μην ενοχλείς 

τον δάσκαλο, να μην μιλάς στην τάξη, να μην είσαι αγενής, να ακούς, να τον 

σέβεσαι, το έχουν αυτό στην νοοτροπία τους τα συγκεκριμένα παιδιά. 

 

7. Ερ: Κάτι άλλο που μου ήρθε τώρα. Στο πρωινό τμήμα θα μπορούσανε να 

εγγραφούνε, στο πρωινό μαζί κανονικά μαζί με τα υπόλοιπα ελληνόπουλα από του 

χρόνου; 

Απ: Δεν γνωρίζω αν η νομοθεσία το προβλέπει αυτό, για του χρόνου, γιατί  και εμείς 

τώρα αυτό συζητάμε, αλλά από ότι αντιλαμβάνομαι δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το 

νομικό πλαίσιο για να ενταχθούν στο πρωινό σχολείο. Μπορούν να πάνε, πιστεύω ότι 

του χρόνου θα μπούνε, κάποια παιδιά. 

 

8. Ερ: Θα τα καταφέρουνε κιόλας; 

Απ: Εξαρτάται πως θα λειτουργήσει. Τώρα ας πούμε τα παιδιά αυτά ξεκίνησαν τα 

μαθήματα τον Ιανουάριο, έχουν μάθει κάποια Ελληνικά. Αλλά δεν μπορούν να 

παρακολουθήσουν τώρα μάθημα  Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας στα Ελληνικά, 

δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε τμήμα ένταξης, ώστε να διδάσκονται την 

ελληνική γλώσσα σαν μια δεύτερη γλώσσα. 

 

9. Ερ: Ναι, βέβαια. Από Ιανουάριο ξεκινήσανε είπες; 

Απ:  Ναι, τέλη Ιανουαρίου κιόλας, δηλαδή ουσιαστικά αν βγάλεις και τις διακοπές 

του Πάσχα είναι τρεις μήνες. 

  

11. Ερ: Και είμαστε και σε Γυμνάσιο, οπότε τα παιδιά είναι πιο προετοιμασμένα. 

Απ: Ναι. 

 

12. Ερ: Η δεύτερη ερώτηση... Πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία; Αν είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν; Πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής 

του μαθήματος; Πόσο ενεργά συμμετέχουν; Και τι ελλείψεις υπάρχουν, αν υπάρχουν; 

Απ: Εεε... ναι ο αριθμός των μαθητών είναι αυτός που σου είπα, έχουμε δέκα 

εγγεγραμμένους μαθητές, και έρχονται εννιά γιατί η μία η κοπέλα έφυγε στο Κιλκίς 

εδώ και δυο μήνες, οπότε εννιά είναι ουσιαστικά τα παιδιά που έρχονται, αυτή τη 

στιγμή, έτσι. Εεε... πρόθυμοι να συμμετέχουν ναι, είναι πάρα πολύ, τώρα έμμεσα 

απάντησα και σε αυτό το ερώτημα προηγουμένως, να μην  σε κουράζω μετά στην 
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απομαγνητοφώνηση εεε... είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να συμμετέχουν στο μάθημα. Οι 

συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος. Λοιπόν εεε... από την εμπειρία μου στο 

συγκεκριμένο σχολείο, το μόνο που μπορώ να πω για τις συνθήκες διεξαγωγής του 

μαθήματος είναι ότι είναι, από την δική μου άποψη, εξαιρετικές. Εεε... τα παιδιά 

ρουφάνε σαν σφουγγάρι ό, τι τους λες εεε.... θέλουν ασκήσεις, δηλαδή τελειώνουμε 

πολύ γρήγορα την ύλη. Ένα βιβλίο, αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο είναι αυτό εδώ, 

είναι το πρώτο τεύχος, μας έδωσαν δυο τέτοια τεύχη, είναι εκατόν πενήντα... εκατόν 

εξήντα σελίδες. 

 

13. Ερ: Της τυπικής εκπαίδευσης… 

Απ: Όχι αυτό είναι το βιβλίο που δόθηκαν για τους πρόσφυγες. 

 

14. Ερ: Ααα… είναι άλλα. 

Απ:  Ναι, ναι. Είναι ειδικά βιβλία για τους πρόσφυγες και διδάσκονται την ελληνική 

ως ξένη γλώσσα. 

 

15. Ερ: Ααα… κατάλαβα, αυτό που είχε το πρόγραμμα για τους αλλοδαπούς. 

Απ: Το «Γεια σας». «Γεια σας»  λέγεται και είναι το ένα και το δυο. 

 

16. Ερ: Ναι, οκ αυτά προτείνονται. 

Απ: Αυτό το βιβλίο είναι εκατόν εξήντα σελίδες, το ξεκινήσαμε τέλη Ιανουαρίου και 

το τελείωσαν μετά το Πάσχα, πολύ γρήγορα. Γιατί  προχωράνε πολύ γρήγορα. Και 

τους έδωσα τώρα τον δεύτερο τόμο, δηλαδή ξεκινήσαμε το δεύτερο βιβλίο, το 

δεύτερο τεύχος. 

 

17. Ερ: Ναι, το «Γεια σας». 

Απ: Το ένα τεύχος, ναι. Λοιπόν, οπότε οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος είναι 

εξαιρετικές για μένα και το ίδιο αντιλαμβάνομαι ότι λένε και οι υπόλοιποι οι 

συνάδελφοι. Εεε... έτσι όπως συζητάμε στα διαλείμματα. Τώρα, υπάρχουν κάποια 

περιστατικά που, τώρα έμμεσα θα απαντήσω και σε επόμενη ερώτηση, δεν πειράζει.. 

18. Ερ: Δεν πειράζει. 

Απ: Υπάρχουνε κάποιες δυσκολίες, για παράδειγμα, το συγκεκριμένο παιδί που είδες 

προηγουμένως, είναι αναλφάβητος, δεν πήγε σχολείο, στη Συρία, και δεν ξέρει γραφή 
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και ανάγνωση σε καμία γλώσσα, οπότε η πρώτη γλώσσα που έμαθε να γράφει είναι η 

Ελληνική και η Αγγλική. Αγγλικά έμαθε από τις ΜΚΟ στην Ειδομένη  που ήτανε και 

μέσα στο camp. Έχω άλλους δυο μαθητές, δυο αδέρφια που είναι μέσα στην τάξη, 

ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που πήγανε σχολείο ο ένας ένα χρόνο και η άλλη δυο 

χρόνια, γιατί άλλαζαν τόπο κατοικίας λόγω του πολέμου. Μετά πήγανε στην Τουρκία 

και μετά ήρθαν... μείνανε και στην Τουρκία ένα χρονικό διάστημα και μετά ήρθαν 

στην Ελλάδα, ούτε αυτά τα παιδιά ξέρουν να γράφουν σε καμία γλώσσα, μόνο να 

μιλάνε, μιλάνε Αραβικά, μιλάνε Κουρδικά, αλλά δεν γράφουν σε καμία.  Οπότε το 

μάθημα πολλές φορές εεε... στο μάθημα πολλές φορές υπήρχαν τέτοιας φύσης 

δυσκολίες μόνο, δηλαδή όταν εγώ έγραφα κάτι στον πίνακα και τα υπόλοιπα παιδιά 

το έγραφαν στο τετράδιό τους, αλλά αυτά δεν μπορούσανε να ξεχωρίσουνε καν τι 

είναι αυτό που βλέπουν για να γράψουν. Ποια λέξη μου έλεγαν θέλετε να γράψουμε, 

έπρεπε να τους δείξω με το χέρι. Ενώ τα άλλα καταλάβαιναν, πλέον είχαν μάθει να 

διαβάζουν, έλεγαν την λέξη και την έβλεπαν και έγραφαν, τέτοιας φύσης δυσκολίες 

μόνο. 

 

19. Ερ: Διαφορετικού επιπέδου μαθητές όλοι μαζί. Άλλοι ξέρουν να γράφουν, ξέρουν 

την αραβική γλώσσα. 

Απ: Διαφορετικού επιπέδου, ναι. Άλλα ξέρουν και καλά Αγγλικά, αρκετά καλά 

Αγγλικά. Οπότε αυτοί που ξέρουν αρκετά καλά Αγγλικά εεε... βοηθούσαν πάρα πολύ 

στην αρχή, στην διερμηνεία. Πάρα πολύ με βοήθησαν. Γιατί υπάρχουν μαθητές που 

δεν ξέρουν καθόλου Αγγλικά. Οπότε ούτε Ελληνικά, ούτε Αγγλικά, εγώ δεν ξέρω 

Αραβικά, οπότε στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα. Έτσι πήραν πρωτοβουλία μαθητές 

που ξέρουν καλά Αγγλικά ή τουλάχιστον σε επίπεδο καθημερινής συνεννόησης και 

βοηθούσανε στην διερμηνεία.  Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που εεε... 

ελάχιστα Αγγλικά τους μιλάω μέσα στο μάθημα, τους μιλάω πιο πολύ Ελληνικά και 

λίγο την νοηματική και καταλαβαίνουνε πλέον, δυσκολεύονται να κάνουν 

αναπαραγωγή του λόγου, να μιλήσουν οι ίδιοι και να γράψουν, αλλά καταλαβαίνουνε 

πιο εύκολα πια. Οπότε θεωρώ ότι και τα παιδιά τα ίδια ευχαριστιούνται την... τον 

χρόνο που περνάνε στο σχολείο. 

 

20. Ερ: Ναι βέβαια, ναι. 

Απ: Οπότε σου απάντησα έτσι και στο πόσο ενεργά συμμετέχουν στο μάθημα οι 

πρόσφυγες. Λοιπόν θα σου πω γι΄ αυτό και κάτι άλλο ότι.... μαλώνουν πολλές φορές 

ποιος θα απαντήσει πρώτος. Έχουμε και τέτοια θέματα. Θέλουν ασκήσεις, να τους 

βάζω ασκήσεις που να τους τονώνει το ηθικό και να ξεχωρίζουν οι πρώτοι, ότι εγώ 

τελείωσα πρώτος, ότι εγώ απάντησα πρώτος και κοροϊδεύοντας και μεταξύ τους 

πολλές φορές, ααα εσύ δεύτερος, εεε... ναι το κάνουμε σαν παιχνίδι οπότε το 

ευχαριστιόνται έτσι και τα παιδιά και μου το ζητάνε κιόλας. Τώρα τι ελλείψεις 

υπάρχουν. Θεωρώ ότι εδώ είμαστε τυχεροί γιατί δεν έχουμε σημαντικές ελλείψεις, 
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γιατί μπορώ και χρησιμοποιώ την αίθουσα Πληροφορικής, που έχει πολλούς 

υπολογιστές και κάθε μαθητής έχει τον δικό του υπολογιστή, έχουμε πρόσβαση στο 

ιντερνέτ, οπότε χρησιμοποιώ και διδακτικό υλικό που δεν είναι από το βιβλίο, είναι 

διαδικτυακό, έχω συγκεκριμένες ιστοσελίδες και κάνουν και από εκεί ασκήσεις τα 

παιδιά, με οπτικοακουστικό υλικό. 

 

21. Ερ: Τέλεια. Αυτά έχουν προταθεί από το Υπουργείο, το υλικό; 

Απ: Ναι, έχουν προταθεί από το Υπουργείο και κάποια τα βρήκα μόνη μου, δηλαδή 

δεν έχουν προταθεί από το Υπουργείο, αλλά βρήκα πολλά στην Εκπαίδευση 

Μουσουλμανοπαίδων, έχει μια ιστοσελίδα και βρήκα και εκεί πολύ καλό υλικό και 

στο Φιλογλωσσία, βρήκα και εκεί υλικό, ναι. 

 

22. Ερ: Πάντως από ότι είδα παρεμπιπτόντως ότι και το « Γεια σας» από τέτοια 

προγράμματα ξεκίνησε, έτσι; Βγήκε δηλαδή και από την Εκπαίδευση 

Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών, από αυτό το πρόγραμμα και από την ένταξη των 

παιδιών Μουσουλμανοπαίδων, Τσιγγάνων, Παλιννοστούντων. 

Απ: Απλώς αυτό το βιβλίο σε μερικά σημεία ταιριάζει πιο πολύ σε παιδάκια 

Δημοτικού, οπότε κάποιες ασκησούλες μπορεί να μην τις κάνω. Αν κρίνω εγώ ότι... 

εε ναι εκείνο είναι υψηλότερου επιπέδου, πιο σύνθετα γραμματικά και συντακτικά 

φαινόμενα και λεξιλόγιο οπότε... από εδώ έχω διδάξει το 95% ας πούμε. Ένα 5%  

έκρινα ότι δεν χρειάζεται και δεν τους το έκανα ως άσκηση. Και επίσης υλικό που 

έβρισκα εγώ στο διαδίκτυο και τους εεε... ή το δούλευαν μόνοι τους με τα ακουστικά, 

σε ακουστικό υλικό ή και οπτικοακουστικό υλικό με βιντεάκια και μετά έκανα εγώ 

ερωτήσεις, τι ακούσατε, ποιος είναι ο τάδε, τι απάντησε ο τάδε, από που είναι και 

λοιπά και τους αρέσει και αυτό, γιατί όλα είναι, η αλήθεια είναι είτε είναι Έλληνας 

είτε είναι Σύριοι θέλουν την επαφή με τον υπολογιστή. Πολύ την θέλουνε. 

 

23. Ερ: Οπότε ελλείψεις δεν έχεις εντοπίσει. Και το θέμα με την γλώσσα έγινε μέσω 

των παιδιών. 

Απ:  Τι άλλο, τι άλλο; Τι άλλου είδους ελλείψεις θα μπορούσαμε να... 

 

24. Ερ: Πάσης φύσεως, από υλικοτεχνική μέχρι περιεχόμενο, μέχρι όλα. 

Απ: Να σου πω τώρα για παράδειγμα έχω ένα τετράδιο που το πήρε τώρα ο 

Μοχάμεντ, δεν έχω άλλο τετράδιο άμα έρθει τώρα άλλος μαθητής. Αλλά τετράδια 

μπορώ να βρω, δηλαδή μπορώ να πω στη Συντονίστρια να μου φέρει, θα μου φέρει. 

Στυλό μου έφερε, μολύβια μου έφερε, τέτοια έχουμε πολλά. 
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25. Ερ: Η Συντονίστρια από που τα βρίσκει, ξέρεις; 

Απ: Όχι. 

26. Ερ: Ποιος ξέρει, μάλλον μέσα από το camp, φαντάζομαι. 

Απ: Ναι, από το camp μου τα ‘φερε. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Η επόμενη ερώτηση είναι, ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ μαθητών στις δομές 

φιλοξενίας; Αν συμμετέχουν στο μάθημα; Αν παρατηρούνται φαινόμενα 

περιθωριοποίησης; και πώς τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι πρόσφυγες; 

Απ: Ναι, θα σου πω. Λοιπόν εδώ τώρα θα σου απαντήσω και από τα δυο σχολεία που 

έχω δουλέψει, γιατί είχαμε περιπτώσεις. Στο άλλο σχολείο που ήμουν είχαμε έναν 

μαθητή ο οποίος είχε εεε.... νοητική στέρηση. Δεν γνωρίζω ακριβώς πως 

διατυπώνεται ακριβώς η ασθένειά του εεε... αυτό που του δίνει την διαφορετικότητα 

ας πούμε, δεν είμαι ειδική για να ξέρω αλλά, φαινόταν το παιδί. Λοιπόν, δεν ήξερε να 

διαβάζει, δεν ήξερε να γράφει, σε καμία γλώσσα, ούτε μπορούσε να το κάνει, δηλαδή 

έπαιρνε το μολύβι και έκανε ζωγραφιές. Φυσικά και πολλές φορές τσακωνότανε με 

τα άλλα παιδιά γιατί τον κορόιδευαν, οπότε εκεί ήταν πολύ δύσκολη η δουλειά μας 

μέσα στην τάξη, γιατί έπρεπε να τον ηρεμήσουμε, αν νευρίαζε υπήρχε πρόβλημα 

επιθετικότητας, και έπρεπε εκεί να είχαμε ρόλο.. να καλύψουμε και τον ρόλο της 

ασφάλειας των παιδιών μέσα στην τάξη ή στο διάλειμμα. Εκεί ήταν πολύ δύσκολο. 

 

2.Ερ: Πόσο χρονών ήταν το παιδί αυτό; 

Απ: Γύρω στα δεκατέσσερα, κάπου εκεί. Έφυγε στα μέσα της χρονιάς και πήγε στο 

Δερβένι πήγανε, στο Ελπίδα. Οικογενειακώς μετακόμισαν εκεί μετά. Στο 

συγκεκριμένο το παιδί από την δική μου την μεριά τουλάχιστο αυτό που.. αυτό που 

μπόρεσα να προσφέρω ήταν να μην νευριάζει μέσα στην τάξη γιατί... δηλαδή να 

καλμάρω λίγο αυτά τα φαινόμενα της έντασης, λίγο με το χαμόγελο, λίγο με την 

επιβράβευση όταν έκανε κάτι καλό, στο διάλειμμα λίγο να το πλησιάσω, να του πω 

ένα αστείο ή λίγο να του μιλήσω, δεν ήξερε ούτε Αγγλικά. 

 

3. Ερ: Τον κάνανε παρέα οι υπόλοιποι; 

Απ: Μερικές φορές ναι. Αλλά συνήθως τον περιθωριοποιούσαν. 
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4. Ερ: Ναι, δεν ήταν ενταγμένα ας πούμε με τα υπόλοιπα παιδάκια. 

Απ: Μιλούσε, δεν ήταν απομονωμένος, δηλαδή δεν ήταν ένα παιδί απομονωμένο, 

αλλά εύκολα τσακωνόταν με τα άλλα τα παιδιά γιατί θα τον πείραζαν, κάτι.  Λοιπόν 

το παιδί που είδες προηγουμένως, εδώ, έχει τα δικά του θέματα. Εεε... πέρα από το 

ότι δεν είχε πάει ποτέ σχολείο, παρόλα αυτά ξέρει να φέρεται στο σχολικό 

περιβάλλον. Έχει καλή ανατροφή και ο αδερφός του το ίδιο, που πήγαινε στο 

Δημοτικό εεε... και είναι πάρα πολύ ευγενικός. Έχει μάθει, έχει δώσει όλη του την 

ενέργεια στον προφορικό λόγο, οπότε είναι ο μόνος που μιλάει έτσι Αγγλικά με 

άνεση και Ελληνικά. Είναι ο μόνος που όταν έρχεται το μεσημέρι μου λέει 

κατευθείαν κυρία να πάρω μια μπάλα, χωρίς να κομπιάζει, ενώ άλλοι μου τα λένε 

λίγα Ελληνικά, λίγα Αγγλικά, ή προσπαθούν να πούνε Ελληνικά και λίγο ντρέπονται 

ακόμη, αυτός τίποτα, άνετα χρησιμοποιεί τις γλώσσες. Εεε.... έχει διάφορα θέματα, τα 

οποία δεν μπορώ, επειδή δεν είμαι ειδική να διατυπώσω. Δηλαδή απομονώνεται 

πολλές φορές, παραπονιέται ότι δεν τον θέλουν οι  άλλοι οι μαθητές εεε... άλλες 

φορές μαλώνει με τα παιδιά και κάθεται μόνος του στο παγκάκι και ακούει μουσική 

εεε... έχω μιλήσει, όλοι έχουμε μιλήσει στα, στην τάξη, τους έχουμε μιλήσει για το 

ότι πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, ότι δεν κοροϊδεύουμε ποτέ τον άλλον, ότι 

ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και πρέπει να τα σεβόμαστε, συνέχεια 

τους τα, τους τα έχουμε πει αρκετές φορές όλοι οι συνάδελφοι εεε... και του έχουμε 

δώσει να καταλάβει κάποια πράγματα. Προηγουμένως ήρθε και μας είπε, δεν θέλω να 

πάω σε άλλο σχολείο, γιατί εκεί που θα πάω μπορεί τα άλλα τα παιδιά να μην με 

θέλουν και δεν θα έχω φίλους. Οπότε είναι ακόμα στην διαδικασία του επιλέγω που 

θα πάω με κριτήριο αν με θέλουν ή όχι. Και αυτό του εξηγούσε προηγουμένως η 

συνάδελφος, ότι με άλλα εκεί που θα πας θα ξέρεις να το δοκιμάσεις, γιατί μπορείς να 

κάνεις καλύτερους φίλους. Με πολύ... με πολύ συζήτηση και με πολύ επιμονή, με το 

συγκεκριμένο παιδί δουλεύουμε πάνω σε αυτό το ψυχολογικό κομμάτι. Τώρα στο 

γνωστικό κομμάτι, επειδή δεν γράφει μέσα στην τάξη κάτι.... 

 

5. Ερ: Δεν γράφει; 

Απ: Έχει μάθει να γράφει, αλλά έχει δυσκολία, δηλαδή γράφω πέντε λέξεις στον 

πίνακα, πέντε ουσιαστικά ας πούμε και τους λέω γράψτε τα και τα πέντε και με 

ρωτάει κυρία ποιο να γράψω; Του δείχνω με το στυλό στον πίνακα, θα το γράψει, 

οπότε αλλάξαμε τώρα τον τρόπο διδασκαλίας με το συγκεκριμένο παιδί, δηλαδή τι 

κάνω εεε.... απομονώνω ένα κομμάτι της διδακτικής ύλης, για παράδειγμα αν έχω 

διδάξει  δέκα λέξεις, λέμε τώρα, από λεξιλόγιο κρατάω τις δυο, του τις γράφω στο 

τετράδιό του και θέλει να κάνει αντιγραφή. 

 

6. Ερ: Εσύ του τα γράφεις στο τετράδιο. 
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Απ: Ναι του γράφω τις δυο λέξεις, τι του λέω γράψε στον πίνακα και όχι λέει θέλω να 

μου τις γράψεις στο τετράδιο, θέλει να το βλέπει, έτσι αισθάνεται ασφάλεια. Του 

γράφω λοιπόν στο τετράδιο τις δυο τις λέξεις για αρχή εγώ και μετά θέλει να μου... 

θέλει να του δείξω μέχρι που να κάνει την αντιγραφή. Με βάζει να του τραβήξω μια 

γραμμούλα και σε αυτό το κομμάτι, το τμήμα του τετραδίου, επαναλαμβάνει τις 

λέξεις και θέλει να του βάζω και εργασία για το σπίτι η οποία είναι πάντα αντιγραφή, 

μόνο αντιγραφή στα Ελληνικά. 

 

7. Ερ: Δεν θέλει άλλου είδους άσκηση ας πούμε. 

Απ: Δεν μπορεί ακόμα να κάνει κάτι άλλο. 

 

8.Ερ: Δεν μπορεί. 

Απ: Όχι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πιθανόν δηλαδή ο συγκεκριμένος μαθητής 

αν ήταν σε πρωινό σχολείο να είχε παράλληλη στήριξη. Θέλει δηλαδή να είναι 

κάποιος δίπλα του και να του εξηγεί συγκεκριμένα τι γίνεται εκείνη την ώρα, όχι ότι 

δεν αντιλαμβάνεται, αλλά μερικές φορές το χρειάζεται. Δηλαδή λίγο και οι 

κοινωνικές του δεξιότητες είναι κάπως μειωμένες, αλλά και στο γνωστικό κομμάτι 

θέλει ιδιαίτερη προσέγγιση. 

 

9. Ερ: Θέλει την ασφάλεια του, την επανάληψή του. 

Απ: Ναι και πολύ μικρή ύλη, δηλαδή λίγα πραγματάκια θέλει να βλέπει μπροστά του 

γραμμένα για να μπορεί να κάνει αναπαραγωγή, μόνο αντιγραφή όμως, δηλαδή ενώ 

τα υπόλοιπα παιδιά κλείνουν το ρήμα είμαι, είσαι, είναι, δεν μπορεί, δεν έχει μάθει να 

το κλείνει, αλλά αν του πεις προφορικά θα το πει. Θα πει εγώ είμαι, εσύ είσαι, αυτός 

είναι, να το γράψει όχι, δεν μπορεί να κάνει αυτό. Αν του γράψω εγώ είμαι, είσαι, 

είναι θα μου πει κυρία να το γράψω και εγώ δίπλα. Θα κάνει την αντιγραφή. Αλλά να 

το διαβάσει όχι.  

 

10.Ερ:Ναι,κατάλαβα. 

Απ: Απλώς δεν είμαι ειδική για να διατυπώσω ακριβώς τι συμβαίνει. 

11.Ερ: Ωραία οπότε περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Το που εστιάζεται κατά τη 

διάρκεια  του μαθήματος; Τι μεθόδους χρησιμοποιείται.... 

Απ: Εεε... συγγνώμη που σε διακόπτω. 
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12.Ερ: Ναι, ναι φυσικά. 

Απ: Το πως τον αντιμετωπίζουν οι άλλοι οι πρόσφυγες, σου είπα έτσι, και επιμένω σε 

αυτό ότι έχουν την τάση έτσι λίγο να κοροϊδεύονται  μεταξύ τους σε θέματα τέτοια. 

Δηλαδή δεν.... την διαφορετικότητα εύκολα την σχολιάζουν και την υπερτονίζουν 

κατά κάποιο τρόπο, αλλά υποθέτω ότι αυτή είναι μια τάση γενικά των παιδιών. 

 

13.Ερ: Πιο πολύ από τα αντίστοιχα ας πούμε τα ελληνόπουλα; Τα ελληνόπουλα; 

Απ: Εεε... δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί δεν έχω δουλέψει σε τμήμα πρωινό που να 

υπάρχει μέσα και άτομο με ειδικές ανάγκες, μαθησιακές. Δεν μπορώ να το ξέρω 

αυτό. 

 

14.Ερ: Πάντως τουλάχιστον στην παρούσα τάξη, το βλέπεις αυτό ας πούμε να 

συμβαίνει. 

Απ: Το οποίο βέβαια έχει περιοριστεί μετά από πάρα πολύ συζήτηση, σχεδόν έχει 

εξαλειφθεί. Σχεδόν. Δηλαδή πλέον είναι πολύ λίγα τα επεισόδια που θα εμφανιστούν 

έτσι και είναι εντελώς ήπια πια. Δηλαδή έχουν μάθει και αυτά ότι πλέον δεν πρέπει 

να ασχολούνται με τέτοια θέματα. Και επειδή είχε έρθει και ένας μεγαλύτερος 

μαθητής που σήμερα είναι πρώτη μέρα που δεν έρχεται σχολείο γιατί μετακόμισε στη 

Θεσσαλονίκη και αυτός ως πιο ώριμος και τον ακούνε περισσότερο οι άλλοι, τον 

ανέλαβε, έτσι λίγο τον πήρε υπό την προστασία του. Κάθισε δίπλα του, κάθονται μαζί 

και τον βοηθάει, οπότε από τότε έτσι η τάξη λίγο αποκαταστάθηκε πιο εύκολα. 

 

15. Ερ:  Και ο συγκεκριμένος δείχνει μεγαλύτερη ασφάλεια υποθέτω. 

Απ:  Ναι, ναι. Και τους είπε και ότι δεν κοροϊδεύουμε, τα είπε και αυτός, τους τα 

μετέφρασε και στα Αραβικά και λοιπά και τα πράγματα είναι... νομίζω ότι σχεδόν 

έχει εξαλειφθεί, σχεδόν έχει εκλείψει το φαινόμενο αυτό της περιθωριοποίησης. Πιο 

πολύ μόνος του μερικές φορές το εμφανίζει.   

 

16. Ερ: Ο ίδιος το προκαλεί. 

Απ: Ναι λίγο το προκαλεί μερικές φορές δηλαδή μπορεί να του πει κάτι ο άλλος, να 

θιχτεί, γιατί γενικώς είναι εύθικτος λαός, θίγονται εύκολα. Μπορεί να θιχτεί με κάτι 

και δεν με θέλουνε, θα απομονωθεί, θα πάει να καθίσει μόνος του. 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
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1. Ερ: Ναι, σαν δείγμα ανασφάλειας. 

Απ: Αντίδρασης, αντιδρά έτσι. Και έρχεται  πιο πολύ κοντά στους καθηγητές. Τώρα 

στο που εστιάζετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τι μεθόδους εφαρμόζετε, τι 

προτάσεις έχετε για τη βελτίωση του μαθήματος. Λοιπόν, εεε... στην έναρξη 

λειτουργίας του σχολείου εστίασα περισσότερο στο να αισθανθούν τα παιδιά καλά 

στο σχολείο, δηλαδή να νιώσουν ασφάλεια εδώ, γιατί και αυτά έρχονται σε ένα 

άγνωστο περιβάλλον, οπότε αρχικά το ενδιαφέρον μου εστιάστηκε στο πως θα 

νιώσουν τα παιδιά ασφάλεια στο σχολείο και πως θα μας εμπιστευτούν. Πιο πολύ 

πάνω σε αυτό το κομμάτι δούλεψα και με προσωπική συζήτηση, με το κάθε παιδί 

ξεχωριστά, αλλά και μέσα στην τάξη. Επειδή στην αρχή είχανε και μια δυσκολία και 

έναν δισταγμό στο να κινούνται ελεύθερα στο χώρο εεε... δουλέψαμε και πάνω σε 

αυτό και με τη βοήθεια της Θεατρολόγου που ερχόταν τότε, μαθαίναμε λέξεις και τα 

παιδιά κινούνταν σε αυτό τον χώρο, δηλαδή είναι η αυλή, πάνε όλοι στην αυλή, το 

κάναμε σαν παιχνίδι, λέγαμε την λέξη πόρτα, τρέχανε όλοι μαζί στην πόρτα... ποιο θα 

θυμηθεί πρώτο τι ονομάζουμε πόρτα. Πίνακας, έλεγα μια λέξη, τρέχανε όλα μαζί 

στον πίνακα, το κάναμε σαν παιχνίδι. Οπότε έτσι άρχιζαν να αισθάνονται και 

περισσότερο ασφάλεια στον χώρο. Μετά άρχισαν να γνωρίζουν τα ελληνόπουλα, 

τους πρωινούς μαθητές, του φέραμε και στη γιορτή της 25
ης

 Μαρτίου, να την 

παρακολουθήσουν και γνωρίστηκαν καλύτερα με τα πρωινά παιδιά εεε... μιλήσανε, 

παίξανε βόλεϊ, πήγαμε και στην ημερήσια εκδρομή του σχολείου μαζί τους, στον 

Άγιο Νικόλαο στην Νάουσα, με το ίδιο λεωφορείο, οπότε και αυτό ήταν πολύ καλή 

εμπειρία για τα παιδιά, και για τους Έλληνες και για τους πρόσφυγες, ήθελαν και οι 

Έλληνες.... 

 

2. Ερ: Όλοι μαζί. 

Απ: Ναι, ναι. Όχι όλη την ημέρα, αλλά παίξανε μαζί, μετά φάγανε ξεχωριστά. Τους 

δυσκολεύει λίγο το ότι δεν γνωρίζουν καλά Αγγλικά μερικές φορές κάποια από τα 

παιδιά  και τους δυσκολεύει λίγο στην επικοινωνία με τα ελληνόπουλα. Αρχικά 

λοιπόν η προσοχή μου εστιάστηκε στο να αισθανθούν τα παιδιά καλά και στη 

συνέχεια στο να μάθουν Ελληνικά για να μπορούν να επικοινωνούν. Οπότε κρατούσα 

βέβαια.... ξεκινώντας από το βιβλίο, έκανα κάποιες δικές μου παρεμβάσεις, 

θεωρώντας ότι πρέπει να μάθουν και πράγματα καθημερινά, δηλαδή βγαίνω έξω και 

ψάχνω να αγοράσω μισό κιλό ψωμί, θέλω να πάω στο ταχυδρομείο, τέτοιου είδους 

λεξιλόγιο, καθημερινότητας που δεν αναφέρονται στο βιβλίο. Οπότε προσπάθησα και 

μέσα από το μάθημα να καλύψω κάποιες καθημερινές τους ανάγκες, αν χρειαστούν 

και όταν χρειαστούν. Εεε... τι μεθόδους εφαρμόζετε, τώρα νομίζω ότι απάντησα σε 

αυτό προηγουμένως, να μην επαναλαμβάνω. Και τι προτάσεις έχετε για την βελτίωση 

του μαθήματος. Βοηθάνε πάρα πολύ οι συνδιδασκαλίες, δυο ειδικοτήτων. Βοήθησαν 

πάρα πολύ.  Όσες φορές εφαρμόστηκε είχε πολύ καλό αποτέλεσμα και μπορώ να πω 

ότι και οι συνάδελφοι το ευχαριστήθηκαν περισσότερο. 
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3. Ερ: Π.χ. όπως ανέφερες προηγουμένως ας πούμε Φιλόλογο μαζί με Θεατρολόγους. 

Απ: Ναι ή ο... η Αγγλικών, μαζί με την Πληροφορική που έχουνε σήμερα... 

 

4. Ερ: Ααα, είναι μαζί. 

Απ: Όχι σήμερα είναι Πέμπτη, έχουνε μαζί την Δευτέρα, την πρώτη ώρα. Είναι στο 

πρόγραμμα, δηλαδή προβλέπονται συνδιδασκαλίες στο πρόγραμμα, το εβδομαδιαίο, 

ναι, ναι. 

 

5. Ερ: Ααα, προτείνονται. Προτείνονται από… 

Απ: Ναι, προτείνονται συνδιδασκαλίες όταν είναι ανάγκη και έχουμε βγάλει ήδη 

συνδιδασκαλίες. Οπότε οι συνδιδασκαλίες βοηθάνε πάρα πολύ και άλλη μια πρόταση 

που έχω να κάνω και θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην βελτίωση του 

μαθήματος είναι οι διαρκείς επιμορφώσεις μας. Αυτές που παρακολούθησα, με 

βοήθησαν πάρα πολύ. 

 

6. Ερ: Υπάρχουν επιμορφώσεις. 

Απ: Ναι, υπάρχουν σεμινάρια... 

 

7. Ερ: Τι, τι πραγματεύονται; 

Απ: Εεε... για την εκπαίδευση προσφύγων, πάνω στην εκπαίδευση προσφύγων, 

κάναμε κάποια σεμινάρια, ημερήσια, με βοήθησαν πολύ και κάποιες ημερίδες που 

έγιναν επίσης με βοήθησαν πολύ. Οπότε φαντάζομαι ότι αν υπήρχε μια συνεχής ροή 

σεμιναρίων θα ήταν ακόμη καλύτερα. Βέβαια υποθέτω ότι αυτό θα γίνει του χρόνου, 

γιατί φέτος ήταν και η πρώτη χρονιά που λειτούργησε και δεν υπήρχε τόσο καλή 

οργάνωση σε αυτό το θέμα. Πιστεύω όμως ότι του χρόνου θα είναι πιο έτοιμοι. 

 

8. Ερ: Και εσείς μαζεύετε εμπειρία ως εκπαιδευτικό προσωπικό που το ξεκινήσατε. 

Απ: Ναι. 

 

9. Ερ: Επειδή δεν γνωρίζω αν τελικά έγιναν σεμινάρια, ημερίδες γύρω από τον 

πολιτισμό τους, για θέματα πολιτισμού;  
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Απ: Και αυτά αναφέρθηκαν, δηλαδή σεμινάρια που είχαν σχέση με τη διδασκαλία της 

Ελληνικής ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα και με την ψυχολογία των προσφύγων και 

με τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες.... και με τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες 

και  με την καταγωγή τους, είχε ναι... κάλυπτε ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων. Εεε... 

βέβαια κάποιο σεμινάριο που παρακολούθησα, συσχετιζόταν με την διδασκαλία της 

Αγγλικής ως ξένη γλώσσα, αλλά δεν είχε πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή πήρα και 

από εκεί πάρα πολλά στοιχεία, για την διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένη γλώσσα. 

Βρήκα δηλαδή πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία εγώ τα αξιοποίησα στα 

Ελληνικά μετά. Απλώς κράτησα την μέθοδο. 

 

10. Ερ: Τις μεθόδους. 

Απ: Ναι.  Βέβαια να σου πω ότι και πολλά από αυτά που μας είπαν στην αρχή για τις 

πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες, πολλά από αυτά τελικά που μας είπαν ότι θα είναι 

εμπόδια, δεν ήταν. 

 

11. Ερ: Δηλαδή αναφέρθηκαν ότι τελικά δεν ήτανε; 

Απ: Θα σου πω με ποια έννοια το λέω. Για παράδειγμα λέγανε στην αρχή ότι ξέρετε 

είναι ένας λαός που δεν θέλουν πολύ σωματική επαφή, να τους πιάνεις, όπως οι 

Έλληνες. Εεε... ή δεν κάνουν χειραψία στην γυναίκα, ποτέ. Το θεωρούν προσβλητικό, 

σε πληροφορώ ότι δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα, δηλαδή και εμείς ήμασταν στην 

αρχή λίγο φοβισμένοι. 

 

12. Ερ: Για την χειραψία. Και για το άγγιγμα ας πούμε, στις γυναίκες. 

Απ: Ααα, ναι. Μας έλεγαν ότι να κάνεις χειραψία είναι προσβλητικό και λοιπά. Σε 

πληροφορώ ότι πολύ γρήγορα προσαρμόστηκαν  στις ελληνικές συνήθειες και μόνα 

τους μας κάνουν χειραψία. Δηλαδή μόνα τους απλώνουν το χέρι και κάνουν 

χειραψία, γιατί ξέρουν ότι εμείς το εκτιμούμε. Οπότε κάποια από αυτά που 

θεωρήθηκαν ταμπού, τελικά δεν ήταν εμπόδια, απλώς δημιούργησαν ένα κλίμα 

φόβου κάπως, στην αρχή, ως πρώτη προσέγγιση, αλλά... εγώ τους είπα, κοιτάξτε να 

δείτε λέω... εμείς λέω οι Έλληνες λέω μας αρέσει πάρα πολύ όταν εκτιμάμε έναν 

άνθρωπο να είμαστε κοντά του και πιάνουμε εύκολα και γελούσανε και λέει το 

ξέρουμε, το καταλάβαμε και μετά μόνα τους έρχονταν στο σχολείο και μου έδιναν το 

χέρι τους. Ή όταν φεύγανε μου έδιναν το χέρι τους. Οπότε κάποια πράγματα που 

θεωρήθηκαν ταμπού, τελικά δεν είχαν καμία εφαρμογή, στην πράξη. Τώρα στο 

τελευταίο, εστιάζετε σε ζητήματα όπως εκμάθηση Ελληνικών, ναι, στο απάντησα. 

Στο σεβασμό της διαφορετικότητας, πάρα πολύ, σε αυτό δουλέψαμε πάρα πολύ. Και 

την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών και σε αυτό. Αυτό το δουλέψαμε πάρα 

πολύ και στην ενημέρωση γονέων που κάναμε. 
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13. Ερ: Τους μιλήσατε γύρω από αυτό. 

Απ: Ναι, πάρα πολύ. Ότι τα παιδιά πρέπει να προχωρήσουν, πρέπει να αισθάνονται 

καλά στο σχολικό περιβάλλον, τα καταφέρνουν, αν μπορέσουν να σπουδάσουν και 

αργότερα να πάνε στο  Πανεπιστήμιο, αναλόγως που θα βρίσκονται. Και χάρηκαν και 

τα παιδιά έτσι και αισθάνθηκαν έτσι μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση. 

  

14. Ερ: Και μπορεί να είναι και από τα σχέδια των γονέων. Δηλαδή να, όταν πάνε 

στην οποιαδήποτε χώρα τα παιδιά να πάνε και Πανεπιστήμιο. 

Απ: Εεε... δεν απάντησαν πάνω σε αυτό. Δηλαδή εγώ είπα για κάποια παιδιά, το 

πρότεινα εεε... χαμογέλασαν οι γονείς, δεν ξέρουν ακόμη, δεν νομίζω ότι είναι σε 

στάδιο να σκέφτονται τέτοια πράγματα ακόμη, γιατί δεν ξέρουν που θα μείνουν. 

Τώρα επεξήγηση των δομών και της λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας και της 

κοινωνίας. Ναι κάποια πράγματα για το πως λειτουργούν στην Ελλάδα, τους τα 

εξηγούμε έτσι με απλό τρόπο, ότι μπορεί να ενδιαφέρει την ηλικία τους. 

 

15. Ερ:  Έχει και αντίστοιχο μάθημα; 

Απ: Όχι, όχι. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι Ελληνική Γλώσσα, έξι ώρες,  

Αγγλικά, τέσσερις,  Μαθηματικά, τέσσερις, Γυμναστική, δύο αλλά δεν έχουμε 

Γυμναστή, είχαμε μέχρι το Πάσχα μετά δεν έστειλαν Γυμναστή. Και Πολιτισμός και 

Δραστηριότητες, δυο ώρες. Και δυο ώρες Πληροφορική. 

 

16. Ερ: Ααα, στον Πολιτισμό και Δραστηριότητες ενδεχομένως... στον Πολιτισμό... 

Απ: Σε αυτό κάνουμε μάθημα εικαστικό. Κάνουμε μια ζωγραφιά έξω στον τοίχο, θα 

σου δείξω μετά, κάνουνε μια ζωγραφιά στον τοίχο τα παιδιά. Ζητήματα υγιεινής. 

Τώρα σε αυτό ακριβώς ξεκινήσαμε με την Νατάσσα να δουλεύουμε... 

 

17. Ερ: Την Αγγλικό. 

Απ: Ναι. Τώρα θα μιλήσεις μετά μαζί της, ναι την Αγγλικό. Εκτυπώσαμε κάτι και 

θέλουμε λίγο τώρα να το τροποποιήσουμε, γιατί παρουσιάστηκαν κάποια θέματα, δεν 

ξέρω αν μπορώ να τα πω, θέματα καθαριότητας τουαλέτας. Ναι, αλλά επειδή δεν 

θέλουμε να τους κάνουμε συνέχεια παρατηρήσεις, δηλαδή δεν μπορώ να λέω 

συνέχεια keep the toilet clean, βρήκαμε έναν άλλο τρόπο, δηλαδή βρήκαμε 

φωτογραφίες, εικόνες μάλλον σχετικά με την στοματική υγιεινή, βούρτσισμα 

δοντιών, πως πρέπει να γίνεται σωστά και λοιπά και για την υγιεινή της τουαλέτας 



 

 182 

ώστε να μην φανεί σαν παρατήρηση και για να τους μείνει και κάτι περισσότερο και 

το προσαρμόζουμε τώρα αυτό στο αγγλικό λεξιλόγιο, δηλαδή μαθαίνουν έτσι και 

λέξεις στα Αγγλικά, για το βουρτσίζω τα δόντια μου, οδοντόβουρτσα, υγιεινή, όλο το 

λεξιλόγιο το καινούργιο και ταυτόχρονα το ελληνικό λεξιλόγιο. Οπότε αυτό το 

κάναμε συνδιδασκαλία, Ελληνικά και Αγγλικά μαζί. Οπότε το μήνυμα που θα τους 

μείνει, πιστεύω να έχει εφαρμογή. Εεε.... ζητήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 

όχι, δεν έχουμε μιλήσει για κάτι τέτοιο εεε... και δεν νομίζω να μιλήσουμε φέτος 

τουλάχιστον, για κάτι τέτοιο. Είναι ακόμα στη φά... είναι έχουν ακόμη την νοοτροπία 

εγώ είμαι αγόρι και εσύ είσαι κορίτσι και μάλιστα χθες είχαμε ένα τέτοιο επεισόδιο, 

ανάμεσα σε ένα αγόρι και σε ένα κορίτσι που είναι αδέρφια. Είναι δυο αδέρφια και 

κάτι της έλεγε στα Αραβικά και την ενοχλούσε την πείραζε, νευρίασε εκείνη, του 

δίνει ένα μικρό χαστουκάκι ελαφρύ εεε... γελάει αυτός μετά βλέπω της μιλάει έτσι 

πιο έντονα αλλά γελάνε κιόλας μεταξύ τους, τον... του λέω εγώ κοίταξε λέω δεν θα 

την πειράζεις την Ντιάνα, την αδερφή σου, είναι λέω καλό κορίτσι... μου λέει εγώ 

είμαι αγόρι, αυτή είναι κορίτσι. Πρέπει λέει, μου κάνει έτσι πιο πιο κάτω, να με 

ακούει. Το ΄χουν αυτό. Ή για παράδειγμα άμα προσβληθούν δυο κορίτσια, θα έρθουν 

τα αδέρφια τους, οι άντρες θα έρθουνε να παραπονεθούν, γι΄ αυτές, θα τις 

υποστηρίξουν. 

 

18. Ερ: Άμα γίνει κάτι. 

Απ: Έχει γίνει και κάτι τέτοιο ναι. Ας πούμε είχε γίνει μια εεε... ενοχλήθηκαν με κάτι 

που είπε κάποια στιγμή ένας συνάδελφος, που φυσικά δεν το είπε ο άνθρωπος 

προσβλητικά, αλλά τώρα ξέρεις με την χρήση των Αγγλικών και των Ελληνικών 

μπορεί κάτι να μην μεταφραστεί σωστά και μετά ήρθανε τα αδέρφια τους και 

παραπονέθηκαν. 

 

19. Ερ: Όχι τα ίδια. 

Απ: Όχι τα κορίτσια. Λοιπόν, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό στο πλαίσιο την 

τάξης πάντα,  ό, τι έχει σχέση με Δημοκρατία, με Ισότητα, με τον Σεβασμό, με το ότι 

δεν κοροϊδεύουμε τον άλλον, τον σεβόμαστε, είμαστε όλοι ισότιμοι, ο λόγος μας έχει 

αξία, πρέπει να μιλάμε γι’ αυτό που θέλουμε και να το διεκδικούμε, σε αυτό το 

πλαίσιο και για τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία, νομίζω ότι 

ήδη απάντησα. Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι που είναι εκτός 

ερωτηματολογίου. 

 

Ερ: Όχι, εγώ είμαι καλυμμένη. Εσύ θα ήθελες να προσθέσεις κάτι, που πιστεύεις ότι 

δεν είχε καλυφθεί. 
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Απ: Όχι δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Ίσως να σκεφτώ αργότερα, αλλά τώρα δεν 

μπορώ να σκεφτώ κάτι. Γιατί αν καθίσουμε να μιλάμε τώρα μπορεί να  μιλάμε με τις 

ώρες, αλλά τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ να σου πω κάτι. 

 

Ερ: Αυτό το θέμα με το ενδεχομένως από κάποιους άλλους συναδέλφους, έχει 

αναφερθεί  το ζήτημα αυτό με το πλήρης και με τους πλήρους και μειωμένου 

ωραρίου και ότι έρχονται ας πούμε πολλές φορές τα παιδιά αλλάζουνε και τέσσερις 

και πέντε καθηγητές. Και τώρα που μου ανέφερες ότι έμεινε χωρίς Γυμναστή, αυτό 

τι;  

Απ: Πώς να το χαρακτηρίσω αυτό Νατάσσα, αυτό που συνέβη φέτος; Κοίταξε, αυτό 

ήταν απαράδεκτο που έγινε, δημιούργησε τεράστια ανασφάλεια στους συναδέλφους 

και στα παιδιά γιατί έχουνε και ευαίσθητη ψυχολογία, επειδή αποχαιρετάνε συνέχεια 

κόσμο, με τις μετακινήσεις τους και αναγκάζονται να αποχαιρετάνε συνέχεια 

συναδέλφους στο σχολείο, τους δασκάλους τους. Εκεί που αισθάνονταν καλά με έναν 

καθηγητή, έφευγε και ερχότανε ένας άλλος. 

 

Ερ: Συνέβη δηλαδή και εδώ; 

Απ: Ναι φυσικά συνέβη. Δηλαδή ξεκινήσαμε τέλη Ιανουαρίου εεε... ήρθε Αγγλικών, 

Μαθηματικός και Γυμναστής, οι οποίοι ήρθαν με απόσπαση από Σέρρες. Όταν άνοιξε 

η... το σχολείο των Σερρών έφυγαν και οι τρεις στις Σέρρες. Εεε... ήρθε Θεατρολόγος, 

η οποία έφυγε αλλά όχι με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, έφυγε γιατί η κοπέλα 

για λόγους προσωπικούς μετακόμισε, εκτός Ελλάδας, μετακινήθηκε.  Οπότε μετά 

ήρθε καθηγήτρια Αγγλικών, ήρθε Μαθηματικός πριν μια εβδομάδα, δηλαδή είμασταν 

από το Πάσχα χωρίς Μαθηματικό... 

 

Ερ: Αα ήρθε Μαθηματικός, έφυγε... 

Απ: Ναι, έφυγε στις Σέρρες, όταν άνοιξε το σχολείο των Σερρών, μετά δεν ήρθε 

άλλος. 

 

Ερ: Και τώρα ήρθε. 

Απ: Και ήρθε πριν από μια εβδομάδα Μαθηματικός. 

 

Ερ: Δηλαδή μέσα Μαΐου; 

Απ: Ναι. Τις ώρες δηλαδή των Μαθηματικών τις έκανα εγώ. 
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Ερ: Μέχρι μέσα Ιουνίου δεν είναι το σχολείο; Για ένα μήνα; 

Απ: 23 Ιουνίου. Γυμναστής μου είπαν ότι δεν πρόκειται να έρθει άλλος, οπότε μένουν 

χωρίς το δίωρο της Γυμναστικής και Εικαστικός ήρθε πριν ενάμιση μήνα περίπου. 

Έμειναν δηλαδή πάνω από ένα μήνα χωρίς το μάθημα του Πολιτισμού και 

Δραστηριοτήτων... 

 

Ερ: Επειδή έφυγε. 

Απ: Τελείωσε τέλη Φεβρουαρίου η Θεατρολόγος και για ένα μήνα και περισσότερο 

ήτανε χωρίς Εικαστικό ή Θεατρολόγο. Είχαμε τον Φεβρουάριο, από την αρχή είχαμε 

μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Θεατρολόγο είχαμε όχι Εικαστικό. Αν είχαμε τέτοια 

προβλήματα, θα έπρεπε να έρχονται οι συνάδελφοι από τις Σέρρες, για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουν οικονομικό όφελος για δεκαπέντε ώρες την 

εβδομάδα.  Η Νατάσσα θα σου τα πει καλύτερα, γιατί τα έζησε πολύ καλά. Εγώ 

ξεκίνησα τον Οκτώβριο με εννιά ώρες την εβδομάδα. Θα πω τα δικά μου. Εγώ ήμουν 

στην πρώτη φάση προσλήψεων που έγινε, μέσα Οκτωβρίου εεε... δέκα Οκτωβρίου, 

στο πρώτο, στην πρώτη φάση προσλήψεων. Μας προσέλαβαν για δέκα ώρες την 

εβδομάδα, εννιά ώρες την εβδομάδα. Όμως ήμασταν όλοι εκεί δύο με έξι, δεν έφευγε 

κανείς στα Λαγκαδίκια γιατί δεν έβγαινε αλλιώς το πρόγραμμα και δεν μπορούσαμε 

έτσι να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των παιδιών, δηλαδή αν εγώ έπρεπε να κάνω μια 

ώρα μάθημα  και να φύγω ο συνάδελφος που θα έμενε μετά μόνος του δεν μπορούσε 

να τα βγάλει πέρα και με τις εφημερίες, για την ασφάλεια των παιδιών και με το 

μάθημα, οπότε μέναμε όλοι εκεί, δυο με έξι. Παρόλο που πληρωνόμασταν για εννιά 

ώρες την εβδομάδα. Λοιπόν και στην συνέχεια το εννιάωρο έγινε δωδεκάωρο, 

σύμβαση για δώδεκα ώρες την εβδομάδα και από τον Ιανουάριο, από μέσα 

Ιανουαρίου με προσέλαβαν με πλήρες ωράριο εδώ. 

 

Ερ: Οπότε ήσουν και εσύ στην αρχή με μειωμένου; Μετά έγινες πλήρους; 

Απ: (Νατάσσα) Κανένας δεν υπήρχε στην αρχή πλήρους, δεν υπήρχε. 

Απ: Ναι. Δεν υπήρχε πλήρους στην αρχή. 

 

Ερ: Ααα, το έκαναν κατά τη διάρκεια.  

Απ: Δηλαδή προβλεπόταν στον νόμο να υπάρχει ενός πλήρους ωραρίου, αλλά δεν 

είχε ενεργοποιηθεί στην πράξη. 
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Ερ: Και τον ενεργοποίησαν αργότερα; 

Απ: Ναι το ενεργοποίησαν τον Ιανουάριο ουσιαστικά, μετά τις γιορτές, έγιναν οι 

πρώτες προσλήψεις πλήρους ωραρίου. Αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. 

Οπότε έπειτα αυτό ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή, γιατί έπρεπε να είναι όλοι εκεί οι 

συνάδελφοι, για ποιο λόγο, γιατί στο διάλειμμα μπορούσαν δυο παιδιά να 

σκαρφαλώσουν στα κάγκελα με σκοπό να βγουν έξω  και έπρεπε να κάνεις την 

εφημερία σου να τους προσέχεις γιατί υπήρχαν και τέτοια φαινόμενα. Άλλα παιδιά 

στο διάλειμμα μπορεί να μάλωναν μεταξύ τους γιατί όπως σου είπα πριν είχαν την 

τάση έτσι πολλές φορές να μαλώνουν μεταξύ τους και να κοροϊδεύονται και φυσικά 

έπρεπε να είσαι και στο μάθημά σου μέσα στην τάξη. Μπορεί κάποιο παιδί στη 

διάρκεια του μαθήματος να ζητούσε να πάει στην τουαλέτα  και δεν πήγαινε στην 

τουαλέτα, μπορεί να έβγαινε έξω, οπότε έπρεπε πάντα να υπάρχει κάποιος έξω στο 

γραφείο, για ασφάλεια. Και αυτό δεν βγαίνει με μειωμένο ωράριο, έπρεπε να είναι 

κάποιος εκεί συνέχεια. 

 

Ερ: Και τώρα αυτό το κάνει ο υπεύθυνος δομής; 

Απ: Ναι. 

 

Ερ: Που είναι συνέχεια. 

Απ: Εγώ είμαι συνέχεια εδώ. Έχουμε και διδακτικό ωράριο, δηλαδή έχω και τις ώρες 

που διδάσκω και τις δυο με έξι. 

Απ: (Νατάσσα) Όμως έχει ο Υπεύθυνος Δομής και μαθήματα, άρα.... 

Απ: Ναι εντάξει έχουμε και διδακτικό ωράριο, δηλαδή έχω και τις ώρες που διδάσκω 

και το δυο με έξι. 

Απ: (Νατάσσα) Αλλά πάλι δεν υπάρχει κάποιος, όταν εσύ... όταν κάποιος πάει 

τουαλέτα  δεν υπάρχει έξω κάποιος. 

Απ: Σωστά, μπράβο Νατάσσα, ευχαριστώ. Όταν εγώ είμαι στην τάξη και κάνω 

μάθημα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει εδώ άλλος συνάδελφος, είμαι μόνη μου στο 

σχολείο, οπότε έχω το τηλέφωνό μου μέσα στην τάξη, την πόρτα συνήθως ανοιχτή, 

για να δω αν θα έρθει κανείς και δεν υπάρχει άλλος στο γραφείο, όχι.  

 

Ερ: Ουσιαστικά δυο έξι είσαι ο υπεύθυνος δομής και μετά οι υπόλοιποι 

αναπληρώνουν ας πούμε το πρόγραμμα. 

Απ: Ναι έρχονται ας πούμε, θα κάνουν μια ώρα δυο ώρες, ανάλογα, τρεις ώρες, πόσες 

έχουνε, μετά θα πάνε σε άλλο σχολείο. Ή σχολάνε, φεύγουν. Οπότε τυχαίνει την 
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τελευταία ώρα πολλές φορές είμαι μόνη μου στο σχολείο. Μειωμένο ωράριο και 

εξακολουθεί να είναι. Δηλαδή να σου πω ότι εγώ τώρα θεωρώ τον εαυτό μου, θεωρώ 

ότι είμαι, επειδή είναι τα παιδιά καλά και υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης, μου λένε ότι 

θα πάω στην τουαλέτα και ξέρω ότι θα πάει εκεί. Σε κάποιο άλλο σχολείο, δεν 

μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή μπορεί να σου πει, θα πάω στην 

τουαλέτα και να βγει έξω στην αυλή και να σκαρφαλώσει στο κάγκελο.  

Απ: (Νατάσσα) Μπορεί και να μην σου πούνε και τίποτα, να πεταχτούνε δυο έξω και 

να αρχίσουν τα τρέχουν. 

Απ: Μπράβο. Δεν το έζησα αυτό, αλλά άλλοι συνάδελφοι το έχουνε ζήσει και αυτό. 

 

Ερ: Ναι κατάλαβα. 

Απ: Πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος στο σχολείο, να είναι συνέχεια εκεί. Τώρα, εγώ 

για παράδειγμα, όταν είμαι στην τάξη και κάνω μάθημα έχω και λίγο το νου μου μην 

μπει κανένας άλλος στο γραφείο, είναι άδειο το σχολείο.  

 

Ερ: Ναι κατάλαβα. 

Απ: Είναι λίγο πρόχειρα τα πράγματα ακόμη,  υπάρχουνε ζητήματα τα οποία δεν 

έχουνε λυθεί. Έχεις να βοηθήσεις με κάτι άλλο έτσι να πω, αυτό που είπες με 

βοήθησε το σχόλιο προηγουμένως,  το είχα ξεχάσει αυτό με το ωράριο.  

Απ: (Νατάσσα) Εγώ εεε... για το ωράριο, ότι κάποιοι έχω ακούσει δεν ξέρω αν ισχύει 

και σε εσάς εεε... ουσιαστικά σας παρότρυναν να μείνετε παραπάνω από το 

εργασιακό σας ωράριο ώστε να λειτουργήσει στην αρχή η δομή, δηλαδή δεν σας 

έδιναν την άδεια να πείτε ότι, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος αν το παιδί πάθει κάτι, από τη 

στιγμή που δεν έχω το ωράριο μου εδώ. 

Λοιπόν δεν μας παρότρυναν, δεν μας πίεσαν να μείνουμε στο σχολείο περισσότερες 

ώρες από τις ώρες εργασίας, αλλά όλοι το κάναμε γιατί δεν μπορούσε αλλιώς να 

λειτουργήσει το σχολείο, δηλαδή το κάναμε με δική μας πρωτοβουλία, δεν 

μπορούσαμε να αφήσουμε τον συνάδελφο εκτεθειμένο και να φύγουμε, δηλαδή 

έβλεπες έναν συνάδελφο εεε.... σε κατάσταση... 

 

Ερ: Αμόκ. 

Απ: Ναι. Τι θα κάνω τώρα μόνος μου με δεκαπέντε παιδιά... 

Απ: (Νατάσσα) Θα μπορούσε όμως να είναι μια ειδικότητα και μετά μια άλλη 

ειδικότητα, όπου όταν έρχεται  η μια ειδικότητα μπορεί το τέταρτο να μην είναι εδώ 

και μετά να έρχεται η άλλη η ειδικότητα, δηλαδή μέχρι να έρθει από το άλλο σχολείο, 
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ο άλλος να πρέπει να φύγει και να πάει στο άλλο σχολείο, σε αυτή την περίπτωση, τα 

παιδιά είναι μόνα τους. 

Απ: Μα γι’ αυτό σου λέω, δεν βγαίνει το πρόγραμμα, γι’ αυτό τον λόγο 

αναγκαζόμασταν όσοι ήμασταν στο Γυμνάσιο, δηλαδή είχαμε πρόσληψη μόνο από 

την δευτεροβάθμια εεε... μέναμε δυο με έξι. Τώρα οι συνάδελφοι που είχαν 

πρόσληψη από την πρωτοβάθμια και συμπλήρωναν ωράριο  στην δευτεροβάθμια,  

έφευγαν, γιατί είχαν να πάνε και στο Δημοτικό. Αλλά εγώ, ο Μαθηματικός και ο 

άλλος ο Φιλόλογος και ήμασταν συνέχεια εκεί. 

Απ: (Νατάσσα) Μα δεν συμπλήρωναν μόνο εδώ αυτοί που ήταν εδώ.  

Απ: Δεν μιλάω για εδώ, στα Λαγκαδίκια. 

Απ: (Νατάσσα) Στα Λαγκαδίκια, μπορεί να συμπλήρωναν και αλλού, από 

δευτεροβάθμια, μπορεί να είχανε δυο δομές. 

Απ:  Έγινε και αυτό, ναι.  Αλλά εκείνη την ημέρα ήταν μόνο στη μια δομή, δεν 

άλλαζαν την ίδια μέρα σχολείο.  

Απ: (Νατάσσα) Φρόντιζαν τουλάχιστον να πάνε στη μια δομή. 

Ναι, ας πούμε η Μαθηματικός  ήταν και στις Συκιές, αλλά ήταν μια μέρα που πήγαινε 

μόνο στις Συκιές. Ή δυο μέρες. Δυο μέρες ήτανε μάλλον που πήγαινε μόνο στις 

Συκιές. Δεν έτυχε να έχουμε αλλαγή μέσα στη μέρα, σε δυο σχολεία από 

δευτεροβάθμια. Γι’ αυτό σου λέω θα έπρεπε να είναι πάντα κάποιοι εκεί. Δεν έβγαινε 

το πρόγραμμα όπως το έγραφε το ΦΕΚ, χωρίς να ενεργοποιηθεί. Και αυτό άργησε 

πάρα πολύ να γίνει και έγινε με μεγάλο αγώνα δικό μας, με μηνύματα στην 

Περιφέρεια, με μηνύματα στο Υπουργείο Παιδείας, με συναντήσεις με τον 

Περιφερειάρχη δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας  και κάπως έτσι πιέστηκαν και 

τελικά λειτούργησε, όπως λειτούργησε. 

 

Ερ: Και λειτούργησε ο Υπεύθυνος Δομής ας πούμε, το πλήρες ωράριο; 

Απ: Ναι. Που απλώς ενεργοποιήθηκε το ΦΕΚ ουσιαστικά έτσι. 

Απ: (Νατάσσα) Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί κάποιες δομές ήταν... δηλαδή είχαν 

μόνο ένα τμήμα, τη στιγμή που θα μπορούσαν να ενωθούνε τα τμήματα, να ενωθούν 

τα τμήματα... όχι τα τμήματα, να υπάρχουν περισσότερα τμήματα μέσα σε μια δομή. 

Τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για εσάς, αλλά εγώ έχω περάσει από δυο 

περιοχές στις οποίες υπήρχαν δομές  που είχαν απόσταση μεταξύ τους τέσσερα λεπτά 

με τα πόδια. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να μην πάνε τα παιδιά σε δυο σχολεία, 

να πάνε σε ένα. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έχεις εκπαιδευτικό να μετακινείται από το 

ένα στο άλλο και να δημιουργεί προβλήματα αυτό. Είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί σε μια 

δομή, κάνουνε αρκετά... αρκετό από το ωράριο τους και έτσι μπορούν να 
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συνεννοηθούνε και καλύτερα, να καλύψουν ο ένας τον άλλον, να γίνουν εφημερίες 

πραγματικά. 

Απ: Λες τώρα για Σταυρούπολη και Συκιές, που λειτουργούνε .... 

(Νατάσσα) Εγώ προσωπικά λέω για Καλοχώρι, Δημοτικό 1
ο
 με Δημοτικό 4

ο
 ήταν το 

άλλο και όπως επίσης και που άλλο το είχα αυτό.... και στις Σέρρες, ήταν δυο 

Δημοτικά που είχαν απόσταση πολύ μικρή μεταξύ τους. Αυτό τώρα μπορεί να έχει 

άλλους λόγους βέβαια που έγινε, ίσως για να μην φανεί ότι ένα Δημοτικό εμείς 

πήραμε και γιατί το δικό μας το Δημοτικό να δεχτεί τους πρόσφυγες και να υπάρχουν 

αντιδράσεις, να τα μοιράσουν σε διάφορα αλλά αυτό που μπορεί να δημιουργεί 

κοινωνικές αντιδράσεις, φαίνεται ότι πάνε πολλοί, σε πολλά, αλλά από την άλλη 

πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. 

 

Ερ: Ωραία ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Απ: Παρακαλώ. 

 

Συμμετέχοντας 11: 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στην δομή φιλοξενίας, 

που εργάζεστε, πώς είναι οι συνθήκες της ζωής τους και ποια είναι η διάθεση τους.  

Απ: Ωραία. Για τον ακριβή αριθμό των προσφύγων δεν μπορώ να σου απαντήσω, 

γιατί το νούμερο είναι κάτι που αλλάζει διαρκώς, οπότε δεν μπορώ να σου δώσω μια 

ασφαλή απάντηση. Εεε… οι συνθήκες ζωής είναι αρκετά καλές, δηλαδή υπάρχουνε 

τα ISO box ανά οικογένεια, τα οποία χρησιμοποιούν οι πρόσφυγες και επίσης υπάρχει 

και μια μικρή κουζινίτσα για να εξυπηρετούνται. Το camp είναι πάντα καθαρό και 

προσεγμένο και γενικά υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στις ανάγκες τους ή αν κάτι 

καινούριο ζητήσουν. Γι’ αυτό και η διάθεση των προσφύγων είναι πολύ φιλική, 

δείχνουν εμπιστοσύνη, σίγουρα υπάρχουν στιγμές που ζητάνε κάτι παραπάνω, 

γιατί… το γνωρίζεις, ναι, κάποιες αλλαγές ή κάποια πράγματα, ναι. Αλλά γενικά ναι, 

η διάθεση των προσφύγων είναι αρκετά καλή. 

 

2.Ερ: Μια χαρά. Εεμ… πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αν είναι πρόθυμοι να συμμετέχουνε, πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής 

του μαθήματος. Εεε… πως ενεργά συμμετέχουνε και αν υπάρχουνε, τι ελλείψεις 

υπάρχουνε; 
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Απ: Πάλι για τον αριθμό, είναι κάτι που συνεχώς αλλάζει, αφού αλλάζει ο πληθυσμός 

στο… στο site, στην δομή φιλοξενίας είναι λογικό ότι αλλάζουν πάρα πολύ και ο 

αριθμός των μαθητών μας, που εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

3.Ερ: Τώρα, επί του παρόντος, ας πούμε πόσους έχετε, ένα παράδειγμα, περίπου. 

Απ: Τώρα έχουμε γύρω στους εκατό, πάνω κάτω. Εεε… είναι πρόθυμοι να 

συμμετέχουν, όχι όλες βέβαια οι ηλικιακές ομάδες, γιατί αναλόγως την ηλικιακή 

ομάδα έχουμε και διαφορετική αντιμετώπιση και εμείς και διαφορετικά κίνητρα. 

Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε υπήρχε μια δυσκολία, να συμμετέχουν στην εκπαίδευση, 

γιατί όταν είσαι πάρα πολύ καιρό εκτός εκπαιδευτικών δομών είναι πολύ δύσκολο να 

επιστρέψεις σε αυτό. Και το πρόγραμμα μας απευθύνεται σε μεγάλη γκάμα ηλικιακή, 

δηλαδή ξεκινάμε από έξι και πάμε μέχρι και εκατό. Δεν έχουμε ηλικιακό όριο. 

 

4.Ερ: Ααα… πιάνετε και ενήλικες; 

Απ: Ναι, ναι. Οπότε απευθυνόμαστε σε μεγάλη γκάμα, γι’ αυτό είναι και 

διαφορετικές… διαφορετική η διάθεση τους. Δηλαδή, στην αρχή τα παιδιά δεν 

ξυπνούσαν, δηλαδή έπρεπε να τα εντάξουμε ξανά, να ξυπνάνε νωρίς, να μπουν σε ένα 

πρόγραμμα, αλλά… πλέον, μετά από κάποιο καιρό που τρέχει το πρόγραμμα μας, 

εεε… ναι. Ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά. Οι συνθήκ… 

 

5.Ερ: Οι γονείς;  

Απ: Και οι γονείς. 

 

6.Ερ: Οι γονείς σιγοντάρουνε; 

Απ: Ναι, λίγο. Ναι. Προσπαθούμε και αυτούς να τους εντάξουμε ξανά στην 

εκπαιδευτική τους, και αυτοί να έρχονται, αλλά και να ενδιαφέρονται για τα παιδιά 

τους. Δηλαδή, ότι δεν είναι εκτός, ότι πρέπει να ενδιαφέρονται, να ρωτάνε, να 

βλέπουν την πρόοδο, να βοηθάνε στα post conversation που κάνουμε σε θέματα 

συμπεριφοράς με τα παιδιά. Οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος εννοείς για 

τάξη;  

 

7.Ερ: Ναι, ναι. 

Απ: Υπάρχει κανονικά δομημένα τάξη. Υπάρχουν δηλαδή κτίρια τα οποία έχουν 

διαμορφωθεί, έχουμε θρανία εεε… υπάρχει κλιματισμός εννοείται  μέσα στην τάξη 
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για ζέστη, κρύο, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εεε… υπάρχουν κάποια βιβλία ή 

κάποια φυλλάδια που δίνονται. Κάτι άλλο θα ήθελες να μάθεις για τις συνθήκες;  

 

8.Ερ: Όχι. Νομίζω όχι. Μέσα στο camp γίνεται εννοείται. 

Απ: Ναι, ναι. Είναι μέσα στο… 

 

9. Ερ: Τις ώρες πριν της τυπικής εκπαίδευσης. Μετά;  

Απ: Τα παιδιά, με τους ενήλικες δεν έχουμε κάποιο… 

 

10.Ερ: Πρόβλημα. 

Απ: … εμπόδιο. Για τα παιδιά, ναι, εμείς είμαστε συνήθως σαν ενισχυτική 

διδασκαλία λειτουργούμε και κάνουμε με τα παιδιά κυρίως τις πρωινές ώρες, πριν 

πάνε στο σχολείο τους. Γιατί πηγαίνουν στα απογευματινά. 

 

11.Ερ: Ναι, 2-6. 

Απ: Ναι.  

 

12.Ερ: Και λειτουργείτε ενισχυτικό τμήμα με εκπαιδευτικούς ε; Του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. 

Απ: Ναι. του δημόσιου σχολείου. Ναι. 

 

13.Ερ: Το πόσοι συμμετέχουν περίπου… 

Απ: Πώς ενεργά συμμετέχουν ενεργά οι πρόσφυγες… εεε… πέρα από το κλασικό 

μάθημα, προσπαθούμε να εντάξουμε και πάρα πολλές δραστηριότητες, δηλαδή, 

κάναμε δραστηριότητες για τα δικαιώματα γενικά του ανθρώπου. Για τα παιδιά 

κάναμε hand washing day κάναμε teeth day. Όλα αυτά με διάφορες δραστηριότητες, 

οπότε προσπαθούμε να τα εντάξουμε και επειδή προσφέρουμε και μαθήματα 

πληροφορικής εεε… τα χρησιμοποιήσαμε για εφημερίδα, την οποία μόνοι τους οι 

πρόσφυγες κάνουν, δημιουργούν, οπότε σιγά σιγά προσπαθούμε να τους δίνουμε όλο 

και περισσότερες ευθύνες ή δραστηριότητες να αναλαμβάνουν για να ενταχθούν και 

αυτοί πέρα από το τυπικό μάθημα.  
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14.Ερ: Οπότε είναι και βιωματικά ας πούμε.  

Απ: Ναι, ναι, πολύ. Και μέσα στην τάξη και… πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και 

μεθόδους να χρησιμοποιούμε. Εεε… ελλείψεις, ας πούμε θα θέλαμε περισσότερα 

βιβλία, περισσότερα υλικά, ξέρεις πως είναι αυτά.  

 

15.Ερ: Τα βιβλία που χρησιμοποιείτε είναι δικά σας; 

Απ: Έχουμε κάποια… εεε… ναι, είναι από την ΜΚΟ αγορασμένα, αλλά θα θέλαμε 

ειδικά για το γκρουπ των ενηλίκων και αυτά, πιο συγκεκριμένα βιβλία και 

στοχευμένα… 

 

16.Ερ: Για τους ενήλικες. 

Απ: … ναι, στοχευμένα στο δικό τους age group.  

 

17.Ερ: Στους ενήλικες, δηλαδή, χρειάζεται come on. 

Απ: Ναι, ακριβώς. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Ωραία. Ποιο είναι το ποσοστό μαθητών ΑΜΕ… ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ 

μαθητών στις δομές φιλοξενίας, αν συμμετέχουν στο μάθημα, αν παρατηρούνται 

φαινόμενα περιθωριοποίησης και πως το αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι πρόσφυγες.  

Απ: Στο δικό μας το camp δεν έχουμε ΑΜΕΑ, με την έννοια δηλαδή ότι κάποιος έχει 

διαγνωστεί. Μπορεί να συναντάμε προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στην τάξη, που 

τα… διαχειριζόμαστε ή κάνουμε κάποια αναφορά σχετικά με την συμπεριφορά τους 

αν χρειαστεί, να απευθυνθούμε σε κοινωνική λειτουργό. Εεε… αλλά ΑΜΕΑ, με την 

έννοια ότι έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο αυτισμό, κάποια διάσπαση ή κάποιος έχει 

κάποιες κινητικές… ναι… όχι, δεν…  

 

2.Ερ: Δηλαδή, προβλήματα συμπεριφοράς ενδεχομένως, ε; 

Απ: Ναι. Κυρίως είναι προβλήματα συμπεριφοράς, που έχει να κάνει όχι ότι τα παιδιά 

έχουν κάποιο πρόβλημα στην νοητική τους ανάπτυξη. Πιο πολύ εμείς το εντοπίζαμε 

ότι αυτά που έχουν περάσει και συμβεί και λόγω του ότι ναι… 
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3.Ερ: Του πρόσφατου παρελθόντος. 

Απ: …έχουν μείνει εκτός σχολείου και  ότι οι συνθήκες ζωής το να ζεις τόσο καιρό 

εκτός, να είσαι σαν περιφερόμενος, είναι λογικό ότι δεν μπορεί να σου διδάξουνε 

κάποια συμπεριφορά.  

 

4.Ερ: Οπότε περισσότερο εκεί το εντοπίζεις. Όχι, ότι… 

Απ: Ναι, όχι ότι έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία. 

 

5.Ερ: Δεν υπάρχει και κάποια διάγνωση, εννοείται.  

Απ: Όχι, όχι.  

 

6.Ερ: Οπότε αυτά τα παιδιά, ας πούμε, τα προβλήματα συμπεριφοράς, έστω για αυτά 

τώρα, εεε… συμμετέχουν στο μάθημα ή… 

Απ: Ναι, συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. Έχουμε δει μεγάλη διαφορά από την 

πρώτη μέρα, ας πούμε που τα είδαμε μέσα στην τάξη μέχρι τώρα, τους βοήθησε πάρα 

πολύ, τα πλαίσια της σχολικής δομής τους βοήθησαν εεε… ναι και βλέπουμε πρόοδο 

σε αυτά.  

 

7.Ερ: Υπήρχαν… περιθωριοποίηση, αντιμετώπιζαν φαινόμενα περιθωριοποίησης από 

τους υπόλοιπους ας πούμε… 

Απ: Πιο πολύ bullying θα το έλεγα, γιατί τα παιδιά όπως γνωρίζεις είναι λίγο 

αυστηρά με αυτά. Οπότε αν έβλεπαν ένα παιδί που λίγο η συμπεριφορά του, τους 

φαινόταν περίεργη, λίγο υπήρχε ένα… το κοροϊδεύω. Ότι άρα αυτός είναι χαζός, 

είναι  τρελός, είναι η αγαπημένη τους λέξη αυτή, αυτός είναι τρελός, ναι. Αλλά όχι 

ότι μια μικρή απομόνωση και περιθωριοποίηση, όχι… αρκετή, αλλά προσπαθήσαμε 

μέσα από δραστηριότητες και τα activity που κάναμε να κάνουμε ομαδο-

συνεργατικές δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να έρθουν κοντά και να δουν ότι δεν 

εξαιρούμε κάποιον. 

 

8.Ερ: Μπράβο. Οπότε εκ του αποτελέσματος ας πούμε, μετά από ένα βάθος χρόνου 

αυτό… 

Απ: Ναι, έχουμε δει… ενώ είμαστε… το πρόβλημα μας είναι φρέσκο, δηλαδή είναι 

δυο μήνες. Οπότε ναι έχουμε ήδη διαφορά στην συμπεριφορά.  
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Ωραία, ευχαριστώ. Που εστιάζεστε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τι 

μεθόδους εφαρμόζετε και τι προτάσεις έχετε βελτιώσει στην ώρα του μαθήματος. Αν 

και ενδεχομένως έχεις απαντήσει σε… 

Απ: Ναι, τα έχω απαντήσει, αυτά που εστιάζουμε. Εστιάζουμε κυρίως στις ανάγκες, 

βλέπουμε δηλαδή ότι δεν είναι μόνο το γνωστικό κομμάτι, συνδυάζουμε γνωστικό, 

συμπεριφορά, κάποια skills, τα οποία πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά.  

 

2.Ερ: ... της ζωής.  

Απ: Ναι. Δεν είναι μόνο ότι θα μάθουν την πρόσθεση. Συνδυάζουμε πολλά πράγματα 

με αυτή. Και οι μέθοδοι που σου είπα, δεν είναι μια, χρησιμοποιούμε  πέρα από το… 

όχι μόνο το παραδοσιακό  στυλ ότι τώρα θα σου διδάξω, αλλά role playing, activity, 

καλλιτεχνικά δημιουργήματα εεε… ομαδο-συνεργατικά, πάρα πολλές, δηλαδή… 

 

3.Ερ: Το πρόγραμμα σπουδών δηλαδή έχει πολλά αντικείμενα. Αν θέλουμε να το 

ονομάσουμε… 

Απ: Είναι ευέλικτο. Ναι, το πρόγραμμα μας, είναι ευέλικτο. Κατ’ αρχάς  για τα παιδιά 

είμαστε και ενισχυτικά, οπότε δεν έχουμε μια ύλη που θα μας περιορίσει και  ότι 

πρέπει να τρέξουμε να την καλύψουμε, οπότε μπορούμε να κάνουμε την ενισχυτική 

διδασκαλία με πάρα πολλούς διαφορετικούς και πιο ενδιαφέροντες… εεε… τρόπους 

για τα παιδιά.   

 

4.Ερ: Χρησιμοποιείτε καλλιτεχνικά, ε; Είπες. 

Απ: Ναι, χρησιμοποιούμε και το παιχνίδι, μέσα.  

 

5.Ερ: Θέατρο; Role playing αν μπορείς να το εντάξεις. Και μουσική; 

Απ: Μουσική, ναι. Μέσα από τραγούδι και αυτά, ειδικά για τις πιο μικρές ηλικίες, 

στα έξι-εφτά, τους αρέσει πάρα πολύ και αντιδρούν καλύτερα και τα θυμούνται 

καλύτερα. Γιατί τα έξι-εφτά είχαν το πρόβλημα, σκέψου ότι αυτά τα παιδιά δεν πήγαν 

ποτέ σχολείο, ποτέ. Δεν πήγαν ούτε καν ένα νηπιαγωγείο. Οπότε και να κρατήσουν 

ένα μολύβι, τους είναι αρκετά δύσκολο.  
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6.Ερ: Αραβικά τους κάνετε; Τι πληθυσμό έχο… τι πληθυσμό έχετε;  

Απ: Έχουμε… ναι. 

 

7.Ερ: Δεν ξέρω καθόλου την σύσταση του… της δομής φιλοξενίας. 

Απ: Ναι. Το ποσοστό αλλάζει διαρκώς, δεν είναι ποτέ σταθερό. Αλλά ναι, είναι η 

πλειοψηφία νομίζω, ναι.  

 

8.Ερ: Αραβικά. 

Απ: Ναι, δεν είμαι σίγουρη να σου πω.  

 

9.Ερ: Εεε… αν, έχεις καμιά πρόταση για βελτίωση του μαθήματος;  

Απ: Πάντα κάνουμε προτάσεις και διοργανώνουμε έτσι μέρες και δραστηριότητες και 

προσπαθούμε να κάνουμε εκδρομές ή κάποιες άλλες ομάδες, όπως περιβαλλοντική… 

 

10.Ερ: Τους βγάζετε έξω να το κάνουν. 

Απ: Όχι ακόμη… γιατί ναι, χρειάζεται οργάνωση και… χρήματα, οπότε… αλλά είναι 

σκοπός μας και αυτός.  

 

11.Ερ: Ωραία, ωραία. Λοιπόν εστιάζετε σε ζητήματα όπως είναι, αν και πάλι έχεις 

αναφέρει ήδη, εκμάθηση ελληνικών, σεβασμός της διαφορετικότητας, ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών, επεξήγηση των δομών της ελληνικής και ευρωπαϊκής 

πολιτείας και κοινωνίας, ζητήματα υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια 

και την κοινωνία. Είναι πολλά.  

Απ: Ναι. Η εκμάθηση ελληνικών, έχουμε ελληνικά, οπότε εννοείται τους βοηθάμε 

στα ελληνικά, όπως ανέφερα και σεβασμό στην διαφορετικότητα, δηλαδή τα παιδιά 

που φέρονταν διαφορετικά και ίσως υπήρχαν ένα bullying, κάναμε ένα ολόκληρο 

μάθημα και αναπτύξαμε περισσότερο σε ομαδο-συνεργατικές δραστηριότητες για να 

έρθουν κοντά και να καταλάβουν αλλά κάναμε και ημέρα, αυτό που σου είπα των 

δικαιωμάτων. Είχε να κάνει με το… ημέρα κατά του ρατσισμού, κατά των φυλετικών 

διακρίσεων κυρίως, οπότε μιλήσαμε ότι δεν είναι κακό το να είσαι διαφορετικός. Η 

αυτοεκτίμηση των μαθητών ναι, με την… με τα μπράβο που παίρνουνε από τους 

καθηγητές και ότι όταν διοργαν… όταν ολοκληρώνουν κάτι, δεν έχει σημασία ούτε ο 

χρόνος, ούτε αν το έκανες 100% σωστά, οπότε νομίζω ότι αυτό τους κάνει να 
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αισθάνονται πολύ καλύτερα, κυρίως εξηγούμε τις δομές της ευρωπαϊκής πολιτείας, 

γιατί… οι περισσότεροι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, δεν έχει νόημα οπότε να 

τους εξηγήσουμε πως λειτουργεί η ευρωπαϊκή πολιτεία, κυρίως στοχεύουμε στις 

ευρωπαϊκές δομές και κοινωνίες και κάποια ήθη και πως λειτουργεί ο πολιτισμός 

τους. Ζητήματα υγιεινής, όπως σου είπα το πλύσιμο των χεριών, έχουμε κάνει και 

ημέρα πλυσίματος δοντιού και επεκτεινόμαστε τώρα και στην διατροφή είναι το 

επόμενο που θα προετοιμάσουμε. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ένα πολύ 

ευαίσθητο θέμα, το οποίο προσεγγίζουμε σιγά σιγά. Δηλαδή, τώρα θέλουμε να 

διοργανώσουμε μια ομάδα κυρίως για τις γυναίκες και για τις κόρες, για το τι τους 

ενδιαφέρει να μάθουν. Είναι θέματα περιόδου, είναι θέματα αντισύλληψης, αλλά 

επειδή ο πολιτισμός αυτός είναι λίγο πιο ευαίσθητος προσπαθούμε πολύ προσεκτικά 

να προσεγγίσουμε τέτοια θέματα, γιατί συνήθως δεν μιλάνε ανοιχτά γι’ αυτό. 

Σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων πάλι με τον σεβασμό της διαφορετικότητας, 

το κάναμε μαζί, όπως και τη θέση της γυναίκας μέσα σε… μέσα σε αυτό. Και όπως 

επειδή προσφέρουμε μαθήματα στις… και στις γυναίκες εεε… και δεν τις εξαιρούμε, 

και μόνο αυτό δείχνει έναν σεβασμό προς αυτές και προσπαθούμε  μέσα από αυτό να 

κάνουμε να σέβονται πρώτα τον εαυτό τους για να διεκδικήσουν σεβασμό και από 

τους υπόλοιπους. 

 

Ερ: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος, έχεις κάποιο άλλο σχόλιο, κάτι που θα 

ήθελες να πεις, πιστεύεις δεν αναπτύχθηκε παραπάνω ή το πώς…  

Απ: Όχι, από την μεριά μου είμαι εντάξει. Αν εσύ θεωρείς ότι κάτι… θέλεις… 

 

Ερ:  Όχι. Μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Απ: Ωραία.  Σε ευχαριστώ. 

 

 

 

Συμμετέχοντας 12:  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Λοιπόν η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στην δομή 

φιλοξενίας, που εργάζεστε, πώς είναι οι συνθήκες ζωής, ποια είναι η διάθεση των 

προσφύγων. 

Απ: Ωραία. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται ογδόντα-πέντε πρόσφυγες στο κέντρο 

προσφύγων Δερβένι Αlexil, αλλά στο παρελθόν ήταν πολύ μεγαλύτερο το πληθυσμό 
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εεε… ήτανε γύρω στα διακόσια ογδόντα άτομα, τα οποία είχαν μεταφερθεί σε ένα 

άλλο κέντρο προσφύγων εεε… Λοιπόν, οι συνθήκες ζωής στο Δερβένι Αlexil είναι… 

είναι πολύ δύσκολες, διότι το κέντρο αυτό δεν είναι κατάλληλο γενικώς για… εεε… 

γενικώς δεν είναι κατάλληλο σαν… πλαίσιο, σαν…  

 

2. Ερ: Για την στέγαση; Επειδή έχει σκηνές; 

Απ: Ναι. επειδή είχε σκηνές. Είχε πάρα πολύ κρύο το χειμώνα, οπότε δεν ήταν 

καθόλου κατάλληλο και για τα παιδιά εεε…  

 

3. Ερ: Η διάθεση των προσφύγων επηρεάζεται από αυτό; Από τις συνθήκες; 

Απ: Βεβαίως, είχαμε πάρα πολλά παράπονα και γι’ αυτό το λόγο βέβαια οι άνθρωποι 

αυτοί, το μεγαλύτερο πληθυσμό μεταφέρθηκε σε άλλο κέντρο προσφύγων, για το 

λεγόμενο winterization. 

 

4. Ερ: Μονιμοποίηση. 

Απ: Επειδή δεν ήταν κατάλληλο, έχει πολλά σπασμένα παράθυρα, πολλές τρύπες οι 

οποίες… έγινε μια προσπάθεια, αλλά δεν καλυφθήκανε όλες. Όλα αυτά… 

 

5. Ερ: Οπότε μεγάλος αριθμός μεταφέρθηκε από το Αλεξίλ σε άλλα camps. Και 

πλέον έχουμε αυτά τα ογδόντα κάτι άτομα; 

Απ: Σε άλλα… έχουμε αυτά τα ογδόντα πέντε άτομα, από τα οποία, ‘ντάξει, είναι 

ελάχιστα τα παιδιά και αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ μικρή 

ηλικία.  

 

6. Ερ: Η επόμενη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία; Αν είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν; Πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής 

του μαθήματος; Πόσο ενεργά συμμετέχουνε στο μάθημα; Τι ελλείψεις υπάρχουν;  

Απ: Ωραία. Εεε… λοιπόν για την πρώτη ερώτηση, σχετικά με τον προηγούμενο 

πληθυσμό που είχαμε εεε… ήτανε ο αριθμός περίπου εκατό δέκα με εκατό τριάντα 

παιδιά. 

 

7. Ερ : Παλιότερα, όταν ήτανε... 
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Απ: Παλιότερα, ναι. 

 

8. Ερ: Πόσοι ήταν τότε οι πρόσφυγες; 

Απ: Οι πρόσφυγες ήταν διακόσια εβδομήντα. 

 

9. Ερ: Συνολικά, ήταν διακόσια εβδομήντα; 

Απ: Ναι, συνολικά. Συνολικά, από τα οποία… 

 

10. Ερ: Και έχει εκατό… πόσα είπες; 

Απ: Τα παιδιά ήτανε 60% από τον πληθυσμό. Οπότε εκεί είχαμε μεγάλη συμμετοχή 

και τα παιδιά ήταν πολύ πρόθυμα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες, 

οποιεσδήποτε δραστηριότητες ήταν αυτές είτε θα είναι εκπαιδευτικές είτε θα είναι 

δημιουργική απασχόληση γενικώς, είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό συμμετοχής σε αυτά. 

Εεε… οι συνθήκες ζωής… 

 

11. Ερ: Οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος, αν γινόταν σε container… 

Απ: Οι συνθήκες ναι, ήταν σε container… εσωτερικός χώρος και εξωτερικός χώρος 

πολλές φορές, αναλόγως από τον αριθμό παιδιών που είχαμε. Αν είχαμε μεγάλο 

αριθμό παιδιών χωρίζαμε το μάθημα σε δυο τάξεις και χρησιμοποιούσαμε μια άλλη 

τέντα, η οποία ήταν δίπλα ακριβώς από το isobox μας. Εεε… βέβαια σε αυτό υπήρχε 

μια δυσκολία, γιατί το καλοκαίρι είχε πάρα πολύ ζέστη και τα παιδιά προτιμούσαν να 

είναι στο isobox και υπήρχε γενικώς… μια σύγκρουση μεταξύ παιδιών με αυτή την 

έννοια. Λοιπόν, σχετικά με το πόσο ενεργά συμμετείχαν στα μαθήματα είχαμε 

συμμετοχή σχεδόν κάθε μέρα… 

 

12. Ερ: Και οι εκατόν…; 

Απ: Όχι και οι εκατό, απλώς είχαμε ένα διαχωρισμό μαθήματος ηλικιακά στο οποίο 

είχαμε χωρίσει, είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα, τα μικρότερα παιδιά ξεκινούσαν πιο 

νωρίς, η τάξη των μικρότερων παιδιών ήταν γύρω στα… από είκοσι μέχρι είκοσι-

πέντε παιδιά, τα οποία ερχόντουσαν, από δεκαοχτώ μέχρι είκοσι-πέντε παιδιά την 

ημέρα μικρά. Όταν λέω μικρά εννοώ από έξι έως εννιά χρονών το μικρό τμήμα και το 

επόμενο ήταν από δέκα έως δεκατρία χρονών, στο οποίο… 
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13. Ερ: Το επόμενο τμήμα; 

Απ: Το επόμενο τμήμα ήταν περισσότερα τα παιδιά, δηλαδή είχαμε από είκοσι-πέντε, 

μέχρι τριάντα, τριάντα-πέντε παιδιά. 

 

14. Ερ: Ωραία. Και τι τους διδάσκατε; 

Απ: Είχαμε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, είχανε αγγλική γλώσσα, ελληνική γλώσσα, 

αραβική γλώσσα, αραβική και κουρδική γλώσσα… 

 

15: Ερ: Aπό πού είναι; 

Απ: Για τον πληθυσμό. Επειδή ήταν Συρία, περισσότεροι Κούρδοι από την Συρία, 

οπότε ήταν κουρδικά στην ουσία, κουρδική γλώσσα, μαθηματικά και γεωγραφία. Στα 

μεγαλύτερα παιδιά. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και επιθυμούσαν πάρα πολύ τα παιδιά 

να έρχονται στις δραστηριότητες, γιατί εκείνο το διάστημα δεν είχε ξεκινήσει και το 

κανονικό σχολείο και υπήρχε μεγάλη ανάγκη και τα παιδιά το απέδειξαν αυτό. 

 

16: Ερ: Και το καλύψατε εσείς, μέσω της ΜΚΟ. 

Απ: Ναι, ακριβώς.  

 

17: Υπήρχαν ελλείψεις; 

Απ: Ελλείψεις υπήρχαν, ναι. Θα έλεγα ότι υπήρχαν ελλείψεις με την έννοια 

καθηγητών τότε, γιατί είχαμε κάποιους εθελοντές, που ήταν δάσκαλοι στα τμήματα 

αυτά, οι οποίοι ξεκίνησαν το μάθημα και κάποια στιγμή έπρεπε να φύγουν και 

υπήρχε μια έλλειψη από αυτή την έννοια, υπήρχε ένα κενό μέχρι να βρούμε κάποιους 

από την κοινότητα ή από την οργάνωση μας να μπορεί να… να συνεχίσει το μάθημα 

των αγγλικών.  

 

18: Ερ: Ας πούμε πχ. για το αγγλικό μάθημα δεν είχατε προσλάβει εργαζόμενο 

αγγλικής φιλολογίας; 

Απ: Χρησιμοποιούσαμε εκείνο το διάστημα από την αρχή εθελοντές, οι οποίοι ήταν 

αγγλικής φιλολογίας, είχαν ξεκινήσει το μάθημα, απλώς η συγκεκριμένη δασκάλα 

ήτανε στο camp για ένα μήνα και έπρεπε να φύγει μετά.  
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19: Ερ: Οπότε αποχώρησε και… 

Απ: Οπότε αποχώρησε και μείναμε κάποιο διάστημα… 

 

20: Ερ: Και μετά τι κάνατε; 

Απ: Και μετά συνεχίσαμε εμείς το μάθημα με οδηγίες… με οδηγίες φιλολόγων 

αγγλικής γλώσσας. 

 

21: Ερ: Δεν πήρατε δηλαδή… 

Απ: Δεν πήραμε, γιατί και τότε ξεκίνησαν και τα παιδιά σχολείο και γενικώς το 

σταματήσαμε αυτό το μάθημα, διότι μεταφερθήκανε και μετά και δεν υπήρχε γενικώς 

ανάγκη γι’ αυτό.  

 

22. Ερ: Οπότε έτσι καλύφθηκε αυτό, από εθελοντές τα μαθήματα, έτσι. Και τα 

ελληνικά και τα μαθηματικά και η γεωγραφία, επίσης; 

Απ: Ελληνική γλώσσα είχαμε δικό μας… 

 

23: Ερ: Δάσκαλο. 

Απ: Δάσκαλο και κουρδική γλώσσα χρησιμοποιούσαμε δάσκαλο από την κοινότητα, 

δασκάλα από την κοινότητα, δυο δασκάλες, οι οποίες ήταν δασκάλες στο… 

 

24: Ερ: Στο επάγγελμα. 

Απ: Στο επάγγελμα, ναι. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Και οι άνθρωποι έμεναν μέσα στο κέντρο φιλοξενίας. Η επόμενη ερώτηση είναι 

ποιο είναι το ποσοστό ανάπηρων μαθητών στις δομές φιλοξενίας, , αν συμμετέχουν 

στο μάθημα, αν παρατηρούνται ή παρατηρούνταν τέλος πάντων φαινόμενα 

περιθωριοποίησης, πώς τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι πρόσφυγες, πώς τους 

αντιμετωπίζανε; ΑΜΕΑ, εάν υπήρχαν άτομα με ειδικές ανάγκες.  

Απ: Υπήρχαν άτομα με ειδικές ανάγκες οι οποίοι συμμετείχανε στις δραστηριότητες. 
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2. Ερ: Μικρά παιδιά; 

Απ: Μικρά παιδιά, είχαμε δυο μικρά παιδιά που ήταν ΑΜΕΑ εεε… εγώ προσωπικά 

δεν θεωρώ ότι υπήρχε κάποιο διαχωρισμό από τα παιδιά, από τα υπόλοιπα παιδιά, ίσα 

ίσα το αντίθετο υπήρχε μεγάλη βοήθεια για αυτά τα παιδιά και υποστήριξη και να 

συμμετέχουν στα μαθήματα και πολλές φορές τους έχουμε περιμένει να έρθουν τα 

συγκεκριμένα παιδιά όλοι, για να ξεκινήσουμε το μάθημα. Οπότε δεν υπήρχε, δεν 

αισθανθήκαμε γενικώς σαν ομάδα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να 

παρέμβουμε σε αυτό.   

 

3. Ερ: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ενταγμένοι δηλαδή από την αρχή και από την κοινότητα 

και παρακολουθούσαν μαθήματα. 

Απ: Ήταν ενταγμένοι... από την αρχή… ναι, ναι. 

 

4: Ερ: Ποια ήταν η δυσλειτουργία τους πιστεύεις; Τι είχανε αυτά τα παιδιά; Τι 

πιστεύεις ότι είχανε; 

Απ: Και τα δυο παιδιά ήτανε αδέλφια βασικά και είχανε πρόβλημα, αναπτυξιακό 

πρόβλημα, σωματικό. Σωματικά ναι. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει εάν είναι κάτι 

νοητικό, γιατί τα παιδιά ήταν πολύ καλά με την εκμάθηση τους, ναι. Ήταν σωματικό 

κυρίως. 

 

5.Ερ: Είχαν αργή ανάπτυξη; 

Απ: Αργή ανάπτυξη, γιατί ήταν παιδιά από αιμομιξία.  

 

6: Ερ: Ναι, ναι. Οι γονείς τους είναι συγγενείς; 

Απ: Είναι συγγενείς. Πρώτα ξαδέρφια.  

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Κατάλαβα. Η επόμενη ερώτηση είναι που εστιάζετε κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, σαν οργανισμός, σαν ΜΚΟ, τι μεθόδους εφαρμόζετε ή εφαρμόζατε τέλος 

πάντων τότε στο camp και τι προτάσεις έχετε για την βελτίωση του μαθήματος. Εάν 

έχεις κάποιες προτάσεις, μέσα από το μάθημα που γινότανε… 
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Απ: Εεε… μέσα στο μάθημα εστιαζόμασταν πιο πολύ στο… σεβασμό κυρίως, όχι 

τόσο στην εκμάθηση σαν… 

 

2. Ερ: Διαδικασία. 

Απ: Διαδικασία, όσο στον σεβασμό και στην συνεργασία μεταξύ μαθητών. Δεν 

δίνανε πολύ βάση στο να μάθουν κάτι τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 

όσο να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μαθαίνουν πώς να κάθονται σε ένα πλαίσιο 

στο οποίο υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Οπότε αυτό ήταν πολύ δύσκολο για αρχή, 

εεε… γι’ αυτό δίναμε πολύ βάση, κατά τη διάρκεια όλο το χρονικό διάστημα που 

ήμασταν εκεί στο να συνεργάζονται μεταξύ τους, να υπάρχει κάποια πειθαρχία στο 

μάθημα… 

 

3. Ερ: Στο ωράριο. 

Απ: Στο ωράριο, να συνηθίζουν να έρχονται στην ώρα τους, να ξέρουν, να 

καταλαβαίνουν ότι κατά την διάρκεια του μαθήματος δεν τρώμε, δεν χτυπάμε, δεν… 

συζητάμε και μιλάμε μεταξύ μας, αλλά προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε σε κάτι, σε 

αυτό που διδάσκει ο δάσκαλος ή η δασκάλα. Οπότε αυτό ήταν το πιο σημαντικό για 

εμάς. Πολλά από τα παιδιά δεν έχουν πάει καθόλου σε σχολείο, ούτε στην Συρία, 

οπότε δεν ήταν σημαντικό να μάθουν  κάτι, όσο να συνηθίζουν σε ένα πλαίσιο, στο 

οποίο υπάρχουν κανόνες. Σε οποιοδήποτε μάθημα θα ήταν αυτό. Στο τι προτάσεις 

έχουμε εεε… θα… εδώ, πάλι θα συμφωνήσω ότι θα είναι καλύτερα για τα παιδιά, γι’ 

αυτά τουλάχιστον που δεν έχουν πάει σε σχολείο, γιατί πολλά παιδιά ξεκίνησαν το 

σχολείο και τώρα μετά από ένα μήνα και δυο μήνες  ή δυο μήνες το σταμάτησαν, για 

λόγο μεταφοράς σε άλλο camp ή… διακόπτουν συνεχώς αυτή τη διαδικασία, ναι, την 

μετακίνηση τους συνεχώς από ένα κέντρο προσφύγων σε άλλο, θα… αυτό που θα 

ήταν καλύτερα για να βελτιώσουν το…  

 

4. Ερ: Το μάθημα;  Τι προτάσεις έχετε για την βελτίωση του μαθήματος. 

Απ: Είναι να έχουν ένα σταθερό πλαίσιο, δηλαδή να έχουν ένα πρόγραμμα για αρχή. 

Γιατί τα περισσότερα δεν έχουν πρόγραμμα, πολλές φορές απαιτούμε πράγματα, τα 

οποία δεν… δεν τα έχουν τα παιδιά. Ξεκινάει μια διαδικασία και διακόπτεται για 

άλφα ή βήτα λόγο. Και αυτό δυσκολεύει γενικώς αυτή τη διαδικασία, αλλά όπως και 

να ‘ναι, ένα από τα πράγματα που θα είναι καλύτερα να δίνεται μια βάση είναι το να 

συνεργάζονται μεταξύ τους, να υπάρχει πολύ… επικέντρωση, έμφαση στο να 

ξεκινήσουν να σέβονται μεταξύ τους, να σέβονται τους μεγαλύτερους τους, εκεί 

υπάρχει, υπήρχε ένα πρόβλημα από την αρχή με αυτό… 
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5. Ερ: Οπότε εκεί θα έδινε έμφαση… 

Απ: Εκεί θα έδινα έμφαση. Ναι. στο σεβασμό, στην πειθαρχία, στη σωστή 

συνεργασία μεταξύ μαθητών. 

 

6. Ερ: Ναι. Και μαθητών και δασκάλων.  

Απ: Και δασκάλων, ναι. 

 

7. Ερ: Οπότε πάνω κάτω έτσι αυτό έχει σχέση και με την επόμενη ερώτηση, που είναι 

αν στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας που κάνατε στους πρόσφυγες 

μαθητές, εάν εστιάζετε σε ζητήματα όπως είναι η εκμάθηση ελληνικών, όπως 

ανέφερες, ο σεβασμός της διαφορετικότητας,  ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους, 

επεξήγηση των δομών  και της λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας, 

ζητήματα υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, σεβασμού της θέσης της οικογένειας στην γυναίκα. Αν δηλαδή μέσα σε 

αυτά τα μαθήματα υπήρχαν αυτά τα ζητήματα, ας πούμε. 

Απ: Νομίζω γενικώς τα έχετε αναφέρει όλα, όλα αυτά που στοχεύαμε να κάνουμε και 

σχεδόν όλα τα έχουμε εφαρμόσει στο πλαίσιο, γιατί αυτά ήταν… αυτά ήταν τα 

θέματα που θέλανε έμφαση, οπότε εκμάθηση ελληνικών ναι, είχαμε μαθήματα και 

ακόμη έχουμε με παιδιά για ελληνική γλώσσα, γιατί υπήρχε ενδιαφέρον και από τα 

ίδια και από τους γονείς τους επίσης. Και σεβασμό και διαφορετικότητας επίσης 

είχαμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, είτε θα ήταν σε εκπαιδευτικό επίπεδο, 

είτε σε δημιουργικές δραστηριότητες και αυτοεκτίμηση των μαθητών, γιατί υπήρχε 

μια δυσκολία από την αρχή και πιστεύω ότι συνεχίζει και υπάρχει. Γιατί πιστεύω ότι 

πολλά παιδιά δεν έχουν αυτοπεποίθηση, πολλά παιδιά δεν τολμάνε να εκφράσουν τη 

σκέψη τους και γενικώς το τι αισθάνονται και σε αυτά τα παιδιά προσπαθούσαμε να 

δώσουμε λίγο περισσότερο έμφαση μέσω και άλλες δραστηριότητες, οπότε… επίσης 

επεξήγηση των δομών, της λειτουργίας της ελληνικής πολιτικής, πολιτείας και 

κοινωνίας, ωραία, αυτό πιστεύω ότι εν μέρει το έχουμε καλύψει με τις 

δραστηριότητες που οργανώναμε εκτός camp σε διάφορες φορείς στην Θεσσαλονίκη, 

όπου ο σκοπός ήταν να ενταχθούν με την ελληνική κοινότητα, με τα ελληνικά παιδιά, 

εεε… δηλαδή υπήρχε μεγάλο ενθουσιασμό και από τα παιδιά και ακόμη υπάρχει να 

συμμετέχουν, να πηγαίνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να δουν, να γνωρίσουν 

άλλα μέρη γενικώς, άλλα πλαίσια εκτός πλαισίου camp και να δουν άλλα παιδιά, να 

κάνουν άλλες δραστηριότητες, οπότε αυτό συνεχίζουμε και το κάνουμε. Ζητήματα 

υγιεινής, ναι, έχουμε δώσει πολύ βάση και συνεχίζουμε να δίνουμε βάση σε αυτό, 

διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη, γιατί όπως καταλαβαίνουμε γύρω στο πλαίσιο του 

camp, στο κέντρο προσφύγων το θέμα υγιεινής αυξάνεται ένα περισσότερο. Γιατί 

είναι μεγάλη ανάγκη, τα παιδιά είναι συνεχώς εκτεθειμένα και έχουν επαφή συνεχώς 

με διάφορα, με διάφορους κινδύνους, είτε θα είναι τώρα ας πούμε, είτε θα είναι 
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σκυλιά που μπαίνουν συνεχώς στο camp, είτε θα είναι άλλα παράγοντα, όπως είναι η 

έλλειψη καθαρισμού γενικώς και κακές συνθήκες, οπότε προσπαθούμε με κάποιες…  

 

8. Ερ: Εκστρατείες ευαισθητοποίησης,  

Απ:   Ευαισθητοποίηση, ναι, που οργανώνουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτά και να 

υπενθυμίζουμε, όχι επειδή δεν ξέρουν, να υπενθυμίζουμε όσο γίνεται ότι πρέπει να 

προσέχουμε σε αυτά. 

 

9. Ερ: Την καθαριότητα. 

Απ: Ναι, σε αυτό το πλαίσιο. Και επίσης την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είχαμε 

οργανώσει ένα campaign, στο οποίο μας βοήθησε μια κυβερνητική οργάνωση, στο 

οποίο δώσαμε περισσότερο βάση στην υγιεινή πάλι σχετικά με αυτή την θεματική, να 

εξηγήσουμε ποια είναι τα αποτελέσματα, ποιες είναι οι αιτίες και τα αποτελέσματα 

μετά για κάθε αρρώστια που υπάρχει σοβαρή στην οποία campaign συμμετείχαν 

κυρίως νέες γυναίκες και νέες μητέρες και έφηβες και ήταν κάτι πολύ… με μεγάλη 

επιτυχία θεωρώ και κάτι που χρειάζεται επανάληψη. Σεβασμό των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων έχουμε δώσει έμφαση, αν και από την αρχή δεν είχαμε πάρει πολύ 

θετικά σχόλια γενικώς από τους ανθρώπους, γιατί συζητούσαμε για ανθρώπινα 

δικαιώματα, όπου τα δικά τους βρίσκονται σε ένα πλαίσιο, στο οποίο καταπατούνται 

συνεχώς, οπότε δεν το προσπαθήσαμε πάρα πολύ, παρ’ όλα αυτά προσπαθήσαμε να 

αναπτύξουμε κάποιες θεματικές που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα 

βεβαίως, απλώς σε ένα πιο… interactive... 

 

10. Ερ: Διαδραστικό. 

Απ: Διαδραστικό τρόπο μέσω παιχνίδια, να φέρουμε ένα μήνυμα το οποίο έχει άμεση 

σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά… 

 

11. Ερ: Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δηλαδή που κάνατε… 

Απ: Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων… 

 

12: Ερ: … εντάσσετε και τέτοιες ενότητες. 

Απ: Ναι και η βοήθεια του σχολείου, το οποίο πάλι ήταν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, 

το οποίο είχε θεματικές, όλες ήταν θεματικές σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα 

των παιδιών, οπότε συζητήθηκαν πολλά θέματα, όπως είναι η θρησκεία, όπως είναι οι 
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εθνικότητες, οι διαφορές… ο ρατσισμός και όλα αυτά μέσω δραστηριότητες. Και 

σεβασμό της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία το έχουμε 

συζητήσει και αυτό μέσω τις δραστηριότητες που είχαμε με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση… επίσης, τώρα 

προγραμματίζουμε κάτι πολύ σχετικό με αυτό, για τον σεβασμό της γυναίκας, το 

οποίο πάλι θα χρησιμοποιήσουμε εξωτερικό συνεργάτη, μια μη κυβερνητική 

οργάνωση, η οποία θα δώσει γενικώς κάποιες πληροφορίες σχετικά με την 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αλλά σε σχέση πιο πολύ με τα παιδιά, παιδιά και 

γονείς, πατέρα, μητέρα και ο ρόλος, ο καθένα γενικώς και ο σεβασμός σε όλα αυτά 

πάλι interactive, διαδραστικό τρόπο.    

 

13. Ερ: Σε ποιους απευθύνετε αυτό το πρόγραμμα που ετοιμάζετε; Στα παιδιά…; 

Απ: Είναι σε παιδιά και γονείς. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν. Θα είναι μια 

δραστηριότητα σαν παιχνίδι δηλαδή για να καταλάβουν για τον ρόλο τον καθένα, 

στην οικογένεια γενικώς. 

 

14. Ερ: Παιδιά και γονείς μαζί, δεν τους διαχωρίζετε.  

Απ: Παιδιά και γονείς μαζί, αυτή ήταν η ιδέα. Τώρα προσπαθούμε να οργανώσουμε 

και το workshop.  

 

Ερ: Τέλος, έχεις κάποιο άλλο σχόλιο να κάνεις, κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις, 

που στα παραπάνω, σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών; Μια γενικότερη 

παρατήρηση;  

Απ: Μια γενικότερη παρατήρηση είναι ότι αυτό, από την εμπειρία μέχρι στιγμής, 

είναι ότι τα παιδιά το ζητάνε συνεχώς, επιθυμούν συνεχώς να είναι σε ένα πλαίσιο, το 

οποίο έχει ένα πρόγραμμα, οποιοδήποτε θα είναι αυτό, γιατί θα είναι αγγλικής 

γλώσσας, είτε θα είναι ελληνικής γλώσσας ή μαθηματικά το χρειάζονται και το 

αναζητάνε συνεχώς. Και θα ήθελα αυτό να μην σταματάει να υπάρχει, όσο γίνεται 

και να υπάρχει ένα προγραμματισμό στην καθημερινότητα τους, έχοντας στο νου ότι 

τώρα κλείνουν και τα σχολεία και τα παιδιά θα είναι πάλι εκτεθειμένα, δεν θα έχουν 

κάτι να κάνουν, δεν θα έχουν σταθερό, εεε… οπότε πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού και θα είναι… θα είναι πολύ θετικό γι’ αυτούς και δεν 

γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουν για πόσο καιρό ακόμη θα είναι σε αυτό το πλαίσιο. 

 

Ερ: Στο πλαίσιο του camp. 
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Απ: Ναι. Και επίσης θα είναι πολύ καλό και θετικό επίσης να χρησιμοποιούν και τους 

φορείς, να ξεκινήσουν πιο πολύ να χρησιμοποιούν τους φορείς στην Θεσσαλονίκη, 

γιατί το αναζητάνε και τα παιδιά, αναζητάνε συνεχώς εκδρομές και να ξεφεύγουν από 

το πλαίσιο του camp, οπότε και δραστηριότητες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός 

του camp στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι πολύ θετικό για τα παιδιά κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού, εφόσον πλησιάζει. 

 

Ερ: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. 

Απ: Να είσαι καλά.  

 

 

Συμμετέχοντας 13:  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες  βρίσκονται στην δομή φιλοξενίας, 

που εργάζεστε, πώς είναι οι συνθήκες ζωής, ποια είναι η διάθεση των προσφύγων. 

Απ: Ωραία. Κατ’ αρχήν για να ξεκαθαρίσουμε το τι γίνεται με την Αντιγόνη. Η 

Αντιγόνη είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που δουλεύει από το 1993 

πάνω στους τομείς του ρατσισμού, της οικολογίας, της ειρήνης και της μη βίας. Το 

προσφυγικό ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι πλέον με το οποίο ασχολούνται οι 

περισσότερες οργανώσεις, σχεδόν όλες και μέσα σε αυτό καλούμαστε και εμείς να 

κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, επειδή η Αντιγόνη τα τελευταία πέντε χρόνια, από το 

2015, ’13 εεε… ‘13… τέσσερα χρόνια μπράβο, κάνει εκπαιδευτικές δράσεις με άδεια 

του Υπουργείου Παιδείας μέσα σε σχολεία, εκπαιδευτικές δράσεις μη τυπικής 

εκπαίδευσης, βιωματικά εργαστήρια στην ουσία, τα οποία έχουν διάφορες θεματικές 

και τα οποία τα επιλέγουν τα σχολεία, δηλαδή οι θεματικές είναι: αναπηρία, 

ρατσισμός, ισότητα φύλων, δικαιώματα του παιδιού, ισότητα της… όχι, την είπα την 

ισότητα φύλων, διαφορετικότητα και διακρίσεις και τα σχετικά και bullying. Μέσα σε 

αυτό έχουμε γνωρίσει σχεδόν, όχι σχεδόν όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης, και τα 

περισσότερα του νομού Θεσσαλονίκης, γιατί είμαστε κάθε μέρα σε διάφορα σχολεία, 

είμαστε πολλοί εκπαιδευτικοί και κάνουμε πολύ στοχευμένα πράγματα. Επειδή, 

λοιπόν είμαστε και με την άδεια του Υπουργείου και με πολύ καλή συνεργασία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των γραφείων Αγωγής Υγείας 

μας γνωρίζουνε κάποιοι καθηγητές και κάποιοι από αυτούς τώρα είναι στις θέσεις 

των ΣΕΠ στις ΔΙΕΠ και συγκεκριμένα η Όλγα η Καλομενίδου από τον ΔΙΕΠ  της 

Ελπίδας στο Δερβένι, όταν πρωτοξεκίνησα το σχολείο, τον Νοέμβριο μας πήρε 

τηλέφωνο με πάρα πολύ άγχος και με πολύ μεγάλη πίεση να μας πει ότι είναι πολύ 

δύσκολο το έργο που έχουν αναλάβει οι ΔΙΕΠ, γενικά με τα παιδιά και πιστεύουν ότι 

το έργο της Αντιγόνης θα μπορούσε να διευκολύνει κατά πολύ την δική τους δουλειά. 
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Οπότε συναντηθήκαμε πολύ στοχευόμενα, συγκεκριμένα μιλώντας για το κέντρο του 

Δερβενίου, Ελπίδα το λέμε επίσημα, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μας είπε 

ποιες ήταν οι ανάγκες του σχολείου, μιλούσαμε για το δημοτικό μόνο, τα παιδιά 

φιλοξενούνταν στο 67
ο
 δημοτικό είναι εγγεγραμμένα εικοσιτέσσερα παιδάκια στο 

δημοτικό από τα οποία δεν τα παρακολουθούν φυσικά… ναι, δεν παρακολουθούν 

όλα, είναι γύρω στα είκοσι παιδιά, τα οποία πηγαίνουν στο δημοτικό και μας είπε ότι 

έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με διαμάχες, με διαπληκτισμούς, μαλώνουν, παίζουν 

ξύλο μεταξύ τους, δεν σέβονται πολύ τον συνάνθρωπο τους, δεν σέβονται το σχολείο 

και ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα στο θέμα της ειρηνικής επίλυσης 

συγκρούσεων, έτσι το ονομάσαμε, αφού μας είπε ποιες ήταν οι ανάγκες, βάλαμε και 

εμείς κάτω να δούμε στο ποιες είναι οι δικές μας γνώσεις, πάνω σε αυτό, μάθαμε 

περισσότερα πάνω σε αυτό, διαβάσαμε, ζητήσαμε την έγκριση, την πήραμε και 

ξεκινήσαμε να κάνουμε το πρόγραμμα ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων στο σχολείο 

του δημοτικού. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι δάσκαλοι μας είπαν  ότι είδαν 

μια τρομερή αλλαγή στα παιδιά και η αλλαγή δεν ήταν ότι ξαφνικά από την μια μέρα 

στην άλλη σταματήσανε να παίζουνε ξύλο, γιατί πολλές φορές αυτό το ξύλο, γι’ 

αυτούς ήτανε και παιχνίδι, αλλά στο ότι μάθανε να καταλαβαίνουνε τι θα πει ότι στο 

σχολείο, όταν ερχόμαστε δεν ερχόμαστε για να προσβάλουμε κάποιον, δεν ερχόμαστε 

για να κάνουμε κακό, τι κάνει το σχολείο, τι μας προσφέρει, τα παιδιά δεν ήξεραν 

καν, πολλά από αυτά δεν είχανε πάει σχολείο και δεν ήξεραν τι θα πει σχολείο και 

επειδή οι καθηγητές τους, είναι πολύ στοχευμένα εκεί στο να τους κάνουν, να τους 

μάθουν ελληνικά, να τους κάνουν μαθηματικά, κάποιοι λίγο ξεχνάνε το κομμάτι το 

ότι πρέπει να… να εκπαιδεύσουμε στα παιδιά το  τι θα πει κάθομαι, χτυπάει 

κουδούνι, το κάνουνε φυσικά, αλλά εμείς ήμασταν εκεί για να κάνουμε καθαρά και 

μόνον αυτό. Μέχρι τα Χριστούγεννα λοιπόν πηγαίναμε στο δημοτικό, εγώ μπορώ να 

σου μιλήσω πλέον επίσημα  από εδώ και πέρα για το γυμνάσιο, γιατί μετά τα 

Χριστούγεννα ξεκινήσαμε στο γυμνάσιο, υπήρχε ένα πρόβλημα με το σχολείο του 

δημοτικού, γιατί μετά μας ζητούσαν μια έγκριση, την οποία εμείς δεν μπορούσαμε να 

την έχουμε και την ζητήσαμε από το Υπουργείο, το Υπουργείο κάνει γενικά πέντε- 

έξι μήνες να μας απαντήσει. Δεν την πήραμε ποτέ έτσι όπως την θέλανε ούτως ή 

αλλιώς, εεε… και ήταν στο χέρι τους να προχωρήσουν τα πράγματα, δεν τα 

προχωρήσανε και είπαμε από την στιγμή που δεν προχωράτε εσείς, δεν μπορούμε να 

βοηθήσουμε κάπως αλλιώς και πήγαμε στο γυμνάσιο πάλι με την προτροπή και με 

την πολύ μεγάλη ανάγκη για βοήθεια από την ΣΕΠ που ήταν στο… στην Ελπίδα και 

πάλι… 

 

2. Ερ: Ποιο γυμνάσιο; 

Απ: 2
ο
 Γυμνάσιο Σταυρούπολης. Λοιπόν, στο 2

ο
 Γυμνάσιο  Σταυρούπολης τώρα είναι 

εγγεγραμμένα δέκα παιδιά, είναι πάνω στο Λαγκαδά στην στροφή Καρατάσου. 
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3. Ερ: Που έχει ένα γυμναστή εκεί, τον Γιώργο; 

Απ: Δεν έχω ιδέα. Ο Γιώργος είναι, δεν ξέρω αν λέμε τον ίδιο Γιώργο, στην ΔΙΕΠ ή 

στο πρωινό σχολείο; 

 

4. Ερ: Στην ΔΙΕΠ. 

Απ: Στη ΔΙΕΠ είναι και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο ο Γιώργος. Ναι, και είναι 

πολύ, πολύ… 

5. Ερ: Μπράβο ναι, του έχω πάρει συνέντευξη…  

Απ: … είναι πολύ… το γουστάρει τρελά αυτός. Λοιπόν ξεκινήσαμε, στο γυμνάσιο 

ήταν να ξεκινήσουμε Γενάρη μέχρι να πάρουν και αυτοί τις άδειες, γιατί δεν ήταν να 

πάρουμε μόνο εμείς την δική μας άδεια από το Υπουργείο, θέλουν και αυτή την 

έγκριση, ξεκίνησε καλές… τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη πλέον το πρόγραμμα εκεί 

μετονομάστηκε σε επίλυση συγκρούσεων, ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, 

εμψύχωση για τη σχολική ομάδα και διαχείριση απώλειας και θυμού. Γιατί εκεί τα 

παιδιά βίωναν πολύ έντονα και εκδήλωναν μάλλον, πολύ έντονα συναισθήματα με 

την απώλεια των φίλων τους, γιατί φεύγουνε πολλοί, όχι απώλεια λόγω θανάτου, 

αλλά το ότι φεύγει πολύς κόσμος έξω και δεν ξέρουνε αν πρέπει να χαρούνε ή αν 

πρέπει να κλάψουνε. Όταν έφευγαν συμμαθητές τους δεν πατούσαν μετά στο σχολείο 

και εκτός αυτού υπήρχαν πολλές στιγμές συναισθηματικών εκρήξεων, στο… δεν 

ξέρετε εμείς τι περάσαμε και περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα και αυτό και εκείνο, και 

βόμβες, και βάρκες και νερά και πνιγμοί και τα σχετικά. Οπότε λοιπόν 

προσαρμόσαμε το πρόγραμμα μας στην… στο camp της Ελπίδας φιλοξενούνται 

τώρα, γύρω στα εκατό άτομα, ήταν περισσότερα, ήταν περίπου εκατό ογδόντα, 

διακόσια, αλλά έχουν φύγει πολλές οικογένειες. Τώρα, γιατί είναι τα πρόσφατα τα 

δεδομένα, είναι γύρω στα εκατό άτομα, από τα οποία σου είπα ότι εικοσι-τέσσερα 

παιδιά είναι εγγεγραμμένα στο δημοτικό και δέκα παιδιά στο γυμνάσιο. Από τα δέκα 

τώρα για να μιλήσω για το γυμνάσιο παρακολουθούν τα πέντε με εφτά παιδιά. Δεν 

πηγαίνουν και τα δέκα δηλαδή πλέον είτε γιατί έχουν φύγει κάποια, βέβαια αυτά τα 

έχουμε βγάλει από τα δέκα, δηλαδή τα παιδιά που ήταν εγγεγραμμένα και έχουν 

φύγει, δεν υπάρχουν πλέον στην λίστα εεε… είτε γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο 

της σχολικής διαρροής σε όλες μα όλες τις ΔΙΕΠ, ότι και να κάνουμε  ότι και 

εργαστήρι και παιχνίδι να τους κάναν όλη μέρα πάλι δεν πήγαιναν τα παιδιά όλα. 

 

5. Ερ: Οπότε η εμπειρία σου βασίζεται σε αυτά τα δύο, έτσι; Μέχρι τα Χριστούγεννα 

στο 67
ο
… 

Απ: Στο 67
ο
… 
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6. Ερ: … και από τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα στο 2
ο
 γυμνάσιο. 

Απ: και έπειτα στο 2
ο
 γυμνάσιο.  Ακριβώς,  αυτό, στην συγκεκριμένη…

 

 

6. Ερ: Σε αυτά τα δυο συγκεκριμένα…  

Απ: Σε αυτά τα δυο. 

 

7. Ερ: … που είναι τα σχολεία με τα οποία συνεργάζεστε, τα παιδιά έρχονται από την 

Ελπίδα. 

Απ: Από την Ελπίδα, ακριβώς. Με την συγκεκριμένη ΔΙΕΠ.  

 

8. Ερ: Όχι σε όλα; 

Απ: Όχι, μόνο στη συγκεκριμένη ΔΙΕΠ.  

 

9. Ερ: Όχι, μόνο στις συγκεκριμένες ΔΙΕΠ. 

Απ: Τώρα πως είναι οι συνθήκες ζωής. Στο camp είναι πολύ σούπερ τα πράγματα,  

είναι πολύ καλά τα παιδιά είναι πολύ προστατευμένα σε ένα πάρα πολύ όμορφο 

χώρο, τους βοηθάνε πάρα πολύ οι οργανώσεις και έχουν φτιάξει… έχουν 

διακοσμήσει πολύ ωραία το κτίριο, τους αρέσουν τα εργαστήρια που κάνουνε, 

περνάνε πολύ καλά λένε τα παιδιά, πολύ καλά στα πλαίσια ενός camp φυσικά. Πως 

είναι οι συνθήκες ζωής στο σχολείο, είναι ένα πολύ ωραίο σχολείο και το ένα και το 

άλλο, θα μιλήσω για το γυμνάσιο τώρα και τα δυο κάνουν γενικά σχολεία κάνουν 

πολύ εξαιρετική δουλειά, εεε… έχουν πολύ ωραία προγράμματα που συνεχίζουν με 

ενισχυτική διδασκαλία, οπότε τα παιδιά της… της ΔΙΕΠ βλέπουν και τα παιδιά του 

πρωινού σχολείου συνεχίζοντας την ενισχυτικής τους εεε… τα πρωινά, το πρωινό 

σχολείο έχει αποδεχτεί απόλυτα την κατάσταση με τα παιδιά του απογευματινού και 

τους έχουν δεχτεί και ούτε ζημιές τους κάνουνε και  ότι οι μεν και οι δε κάνουν κακό 

στον άλλο, ή λένε κάτι κακό. Το… η παράκληση των παιδιών της ΔΙΕΠ, του 

γυμνασίου συγκεκριμένα, θέλανε να πάνε στο ίδιο σχολείο μαζί με αυτά τα παιδιά, 

δεν θα ήθελαν να είναι χώρια και φυσικά αυτό που λέμε, στο ότι εμείς χαιρόμαστε 

πάρα πολύ, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το σχολείο, γιατί δεν έχουμε δει τόσα 

ωραία σχολεία ούτε στην Τουρκία ούτε στην χώρα που ήμασταν, αλλά… δεν το 

νιώθουμε και δικό μας. Δεν είναι το σχολείο μας, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που τους 

κάνει να μην το νιώθουν δικό τους, εμείς ούτως ή αλλιώς δεν παρεμβαίνουμε στο 

σχολικό έργο, δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένος ο ρόλος για τον οποίο πηγαίνουμε, 

πηγαίνουμε για να κάνουμε αυτά τα εργαστήρια και δεν… ούτε λέμε στους 
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δασκάλους και στους καθηγητές πώς να συμπεριφερθούνε, πάρα μόνο αν έγκειται 

στο δικό μας κομμάτι, ούτε στο τι μπορούν να κάνουν παραπάνω για να βοηθήσουν 

τα παιδιά, πέρα από τις δικές μας συμβουλές από αυτά που έχουμε βιώσει. 

 

9. Ερ: Ποιες ώρες πάτε και μέρες; 

Απ: Το σχολείο λειτουργεί από τις 14:00 μέχρι… 

 

10. Ερ:  Μέχρι τις 18:00. 

Απ: …τις 18:00 ακριβώς και εμείς πηγαίνουμε 14:00 με 16:30. Και πηγαίνουμε κάθε 

Δευτέρα και Πέμπτη. 

 

11. Ερ: Δευτέρα και Πέμπτη. Όχι Δευτέρα έως Πέμπτη. Δυο μέρες. 

Απ: Δευτέρα και Πέμπτη. Δυο φορές την βδομάδα. Τα παιδιά θα θέλανε να 

πηγαίνουμε κάθε μέρα, εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να πηγαίνουμε λόγω του 

μεγάλου όγκου εκπαιδευτικών εργαστηρίων που έχουμε, γιατί εξυπηρετούμε όλο τον 

νομό Θεσσαλονίκης. Και Δευτέρα και Πέμπτη που πάμε είναι πολύ μεγάλο 

κατόρθωμα εεε… τα παιδιά μας περιμένουν πως και πως, είναι πάρα πολύ 

ευχαριστημένα από το πρόγραμμα γιατί στην ουσία κάνουμε βιωματικά παιχνίδια, 

βιωματικές δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας πολυμέσα, δηλαδή 

προτζέκτορες, ηχεία, ηχητικά στοιχεία και πολλά παιχνίδια για να… ξεκινήσαμε με 

το θέμα της ευαισθητοποίησης για την σχολική κοινότητα, τι είναι το σχολείο μας, να 

το δούμε, να το αγαπήσουμε, να το διακοσμήσουμε, να το προσαρμόσουμε έτσι όπως 

θέλουμε σε συνεργασία με τους καθηγητές, οι καθηγητές συμμετέχουνε σε δράσεις, ή 

αν δεν θέλουν να συμμετέχουν είναι παρόντες μέσα στην τάξη πάντα και σε 

συνεργασία φυσικά, με την απόλυτη συνεργασία της… της ΣΕΠ, των ΣΕΠ στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι δυο τώρα, εεε… ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό, στη 

συνέχεια δουλέψαμε και συνεχίζουμε να δουλεύουμε πολύ το θέμα της ομάδας, το τι 

θα πει ομάδα, λειτουργούμε σαν ομάδα γιατί όταν δεν υπάρχει ομάδα η μεμονωμένη 

δράση δεν βοηθά και σκοπός όταν δουλεύουμε σαν ομάδα, αν κάποιος δεν 

συνεργάζεται σπάει η ομάδα, έχουμε φτιάξει την αλυσίδα της τάξης, κάνουμε όλες τις 

δραστηριότητες μας ομαδικά, ώστε αυτές… οι δραστηριότητες δεν επιτυγχάνουν, 

γιατί  κάποιος δεν ήθελε, βαρέθηκε εεε… δεν κατάλαβε τι γίνεται, μέσα από την 

αποτυχία αυτή καταλαβαίνουμε στο πως είναι όλο το σύστημα της ομάδας και  έτσι 

αντίστοιχα της… του σχολείου, της οικογένειας, της κοινωνίας στο πόσο όταν 

κάποιος δεν δουλεύει τόσο καλά έχουν επιπτώσεις όλοι, με σκοπό να αναλάβουν λίγο 

και την… και την ευθύνη των πράξεων τους, μέσα στα παιχνίδια το παίζουμε… 

ασχολούμαστε πολύ με αυτό, με το ότι πρέπει να έχεις ευθύνη των πράξεων σου, 

πρέπει να έχεις ευθύνες όταν κάνεις κάτι, για να χαλάσεις την ομάδα να το 
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παραδεχτείς εεε… και συνήθως δεν ξέρουνε ότι μπορούμε να το εντοπίσουμε αυτό, 

δηλαδή έχουμε δραστηριότητες… κάνουμε παιχνίδια στα οποία ο καθένας έχει από 

έναν διαφορετικό μαρκαδόρο και πρέπει να συμπληρώσεις κάποια πράγματα και 

επειδή εμείς ξέρουμε ποιανού είναι ο μαρκαδόρος, αυτοί δεν έχουν καταλάβει ότι ο 

καθένας έχει διαφορετικό, στο τέλος βλέπουμε ποιος έκανε κάτι και  ποιος πήγε και 

μουτζούρωσε το έργο του προηγούμενου για να κοροϊδέψει και αναλαμβάνοντας 

πλέον την ευθύνη λέγοντας τους, ότι κοίταξε… στην πρώτη φάση δεν παραδέχονται 

το τι έγινε, κοίτα  όμως, ο δικός σου μαρκαδόρος είναι αυτός και τότε μπαίνουν σε 

διαδικασία να σκεφτούν ότι τελικά έχω συνέπειες για τις πράξεις μου. Εεε… ποια 

είναι η διάθεση των παιδιών τώρα, τα παιδιά στην αρχή ήταν πολύ ενθουσιασμένα με 

το σχολείο, στην πορεία δεν ξέρω γιατί έχουν αυτό το… συναίσθημα, το ότι 

βαρέθηκα, δεν θέλω να πάω, δεν μαθαίνω τα γερμανικά που ήθελα να μάθω, δεν με 

εξυπηρετεί γιατί εγώ θέλω να κάνω πειράματα, να κάνω ποδήλατα, μας λένε διάφορα 

δηλαδή, θέλω να πηγαίνω σινεμά, θέλω, θέλω, θέλω. Εεε… πρέπει να ξυπνάω πιο 

νωρίς, πρέπει να έχω ένα πρόγραμμα, μου λένε να διαβάσω και εγώ δεν 

καταλαβαίνω. Αυτά που πηγαίνουν είναι πάρα πολύ χαρούμενα, στο πρόγραμμα το 

δικό μας που έρχονται είναι πολύ ευτυχισμένα τα παιδιά και γενικά Δευτέρες και 

Πέμπτες έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή από τις καθημερινές, στις οποίες… 

 

12.Ερ: Από τις υπόλοιπες μέρες; 

Απ: Ναι, από τις υπόλοιπες μέρες, γιατί εμείς δεν κάνουμε μάθημα. Κάνουμε… 

μαθαίνουμε μέσα από παιχνίδια.  

 

13. Ερ: Και είναι μέσα και η καθηγήτρια; 

Απ: Είναι μέσα πάντα. 

 

14. Ερ: Γιατί κανονικά αυτή είναι η διδακτική ώρα ας πούμε, υποτίθεται… 

Απ: Σε όλα τα εργαστήρια, όχι μόνο στις ΔΙΕΠ, σε όλα τα εργαστήρια των 

προγραμμάτων των εκπαιδευτικών, πρέπει να είναι παρόντες και οι εκπαιδευτικοί. 

Γιατί σε όλους τους φορείς, οι οποίοι μπαίνουν στα σχολεία, είτε είναι με άδεια του 

υπουργείου είτε όχι, πρέπει να υπάρχει επίβλεψη του καθηγητή και δεύτερον στα δικά 

μας τα εργαστήρια, επειδή δουλεύουμε σαν ομάδα ο δάσκαλος… 

15. Ερ: Επιλέγεται και ο δάσκαλος. 

Απ: Ναι. Ο καθηγητής… 
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16. Ερ: Είναι μέλος της ομάδας. 

Απ: …είναι βασικό μέλος της ομάδας, όχι απλά μέλος. Και όταν δεν συμμετέχουνε 

φαίνεται ότι τα παιδιά νιώθουν πιο αποξενωμένα από τον δάσκαλο σε σύγκριση με 

αυτούς, οι οποίοι συμμετέχουν στις ομάδες. Δηλαδή, εεε… στο γυμνάσιο μέσα στα 

πλαίσια όλων των δραστηριοτήτων, γιατί όπως σου είπα ξεκινήσαμε με το θέμα 

του… του σχολείου, μπήκαμε στο θέμα της ομάδας και συνεχίζεται με το θέμα της 

ομάδας και τώρα είμαστε στο κομμάτι ακόμη της αποδοχής της διαφορετικότητας, 

του ρατσισμού, της αναπηρίας, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την αναπηρία, που θα 

στο πω ίσως στην επόμενη σου ερώτηση, εεε… και τώρα είμαστε στο κομμάτι και 

της διαχείρισης του άγχους και του θυμού και της απώλειας εεε… ξέχασα τι ήθελα να 

σου πω, γιατί το ξεκίνησα όλο αυτό… 

 

17. Ερ: Για τους καθηγητές και την ανοχή τους… 

Απ: Μπράβο ναι. Σε ένα κομμάτι  που μιλούσαμε για την αναπηρία, που κάναμε και 

ασκήσεις και παιχνίδια και βλέπαμε κάποια βίντεο για την αναπηρία, μια καθηγήτρια 

των αγγλικών τους, κάνει… νοηματική και είναι στο επίπεδο της διερμηνείας πλέον, 

δηλαδή έχει την άδεια και τα σχετικά και το οποίο τα παιδιά δεν το ξέρανε, εγώ το 

ήξερα και της ζήτησα αν θέλει, επειδή είναι το κομμάτι, δεν συμμετείχε στην 

δραστηριότητα, στο αν θέλει όμως θα μπορούσε να μας πει περισσότερα πράγματα 

γιατί ξέρει και την κάλεσα εεε… περίμενα η ίδια να έρθει να συμμετέχει, παρόλα 

αυτά την κάλεσα εγώ να… ναι, να συμμετέχει, μας είπε κάποια πράγματα και τα 

παιδιά στο τέλος, γιατί ξεκινάμε όλες οι ομάδες, δουλεύουμε πάντοτε σε κύκλο, όλες 

οι ομάδες ξεκινάνε με μια συναισθηματική συζήτηση, για το πώς νιώθουμε, το πώς 

είμαστε, γιατί και πως και καταλήγουνε πάντοτε σε μια αξιολόγηση της ημέρας, 

προσωπική αξιολόγηση και αξιολόγηση της ομάδας. Οι αξιολογήσεις δεν γίνονται με 

ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε, γίνονται με το να… ζωγραφίσουν που είναι ο εαυτός 

τους πάνω σε μια σκάλα, ή με διάφορα ανθρωπάκια που τους δίνω… είναι διάφορες 

τεχνικές αξιολόγησης, προσωπικής αξιολόγησης, αυτό-αξιολόγησης. Στο ποιο 

παιδάκι τους αντιπροσωπεύει ή με ζάρια συναισθημάτων, ή με κύβους ιστοριών, ή με 

φατσούλες διάφορες και πρέπει να επιλέξουμε με μια θεατρική κίνηση, κάθε φορά 

και με διαφορετικό τρόπο και μας είπαν εκείνη την ημέρα ότι… θαύμασαν πάρα πολύ 

την καθηγήτρια τους και την εκτίμησαν πολύ περισσότερο τώρα που μάθανε ότι 

ασχολείται με την αναπηρία. Δηλαδή τους έκανε κατευθείαν να εκτιμήσουνε και μας 

είπαν ότι τώρα την σεβόμαστε, δεν ξέρω αν εννοούσαν ότι πριν δεν την σέβονταν, 

αλλά… σίγουρα ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Εμείς επιμένουμε γενικά να είναι οι 

εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη, πολλές φορές δεν θέλουνε να συμμετέχουν οι ίδιοι 

εεε… δεν θέλουν εννοώ, δεν θέλουν να μπουν σε διαδικασία να μιλήσουνε, επειδή 

μιλάμε πολύ και για εμάς, θέλουνε να παρατηρούν απέξω, γιατί μπορεί να σκέφτονται 

ότι τα παιδιά ντρέπονται να τους ακούνε, δεν ξέρω, αυτό είναι δικό τους… εεε… δικό 

τους θέμα.  
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18. Ερ: Διερμηνέα χρησιμοποιείται, έτσι; 

Απ: Εννοείται, πάντα. Είναι πολύ βασικό πράγμα η παρουσία της διερμηνέως, έχουμε 

γυναίκα, γιατί ήταν περισσότερα και τα κορίτσια και βολε… και εξυπηρετεί γενικά 

και στα κορίτσια και στα αγόρια η… γυναίκα διερμηνέας. Όλα τα παιδιά είναι 

αραβόφωνα, είναι… όλοι είναι Σύριοι ήταν και κάποια παιδιά Κούρδοι και η 

διερμηνέας βοηθάει απίστευτα πολύ στο να μας μεταφράζει και τους μεν και τους δε. 

Τα παιδιά νιώθουν πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια στο να μιλήσουνε στην μητρική τους 

γλώσσα. Σχεδόν όλα μιλάνε αγγλικά και μπορούμε να συνεννοηθούμε σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο, παρ’ όλα αυτά  και δεν επ… και δεν θέλω εγώ να μιλάμε 

αγγλικά, γιατί πηγαίνουν σε ένα σχολείο, στο οποίο μαθαίνουν την ελληνική, οπότε 

εγώ τους μιλάω στα… 

 

19. Ερ: Ελληνικά. 

Απ: …ελληνικά, ναι, ναι. Και ήταν και δική μου προϋπόθεση ότι δεν μπορώ να πάω 

και να κάνω μαθήματα στα αγγλικά, γιατί τα παιδιά θα ακυρώσουν τελείως το 

μάθημα των ελληνικών. Θα λένε τότε αφού μας μιλάνε όλοι αγγλικά, γιατί να τα 

μάθουμε; Και φυσικά, επειδή ακριβώς μιλάμε για πολύ ευαίσθητα θέματα πολλές 

φορές, το θέμα των εμπειριών τους, πάνω σε ρατσισμό, πάνω σε διακρίσεις, πάνω 

στην ισότητα, πως νιώθουν, τι πιστεύουνε, κάνουνε θεατρικά, δουλεύουμε το 

θεατρικό παιχνίδι πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ τι λένε εάν δεν υπάρχει 

διερμηνέας και αντίστοιχα στο θέμα της αυτό-αξιολόγησης,  ή της αξιολόγησης της 

ομάδος, για το πώς ένοιωσα, γιατί νοιώθω έτσι, σε ποια θέση βρίσκομαι, τι πιστεύω, 

τι δεν πιστεύω, είναι πολύ βασικό να μπορούν να το πουν έτσι όπως νοιώθουν, ναι. 

Αυτά. Σε κάλυψ… δεν ξέρω εάν σε κάλυψα με την πρώτη ερώτηση, ωραία. 

 

20. Ερ: Φυσικά. Πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν 

είναι πρόθυμοι να συμμετέχουνε, πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος. 

Πόσο ενεργά συμμετέχουνε στο μάθημα και αν υπάρχουνε, τι ελλείψεις υπάρχουνε; 

Απ: Νομίζω σου είπα στο πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν, από τους δέκα που είναι 

εγγεγραμμένοι στο γυμνάσιο, τώρα πλέον είναι οι πέντε. Παλιότερα ήταν 

εγγεγραμμένοι είκοσι ερχόντουσαν δεκαπέντε παιδιά, τώρα από τους δέκα έρχονται 

οι πέντε, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 90% κορίτσια και το 10% αγόρια. Είναι 

πρόθυμοι να συμμετέχουν στην δική μας δράση πάρα πολύ και μάλιστα επειδή εεε… 

κάθε φορά εφευρίσκουμε και τρόπους για να το κάνουμε και πιο δημιουργικό, είχαμε 

αποφασίσει σαν ομάδα, ότι τους εξυπηρετεί περισσότερο να καθόμαστε κάτω οπότε 

τους προμήθευσα με χαλιά, στρώνουμε όλη την αίθουσα με χαλιά, καθόμαστε όλοι 

κάτω, χωρίς παπούτσια και όλες οι δράσεις γίνονται σε πιο οικείο περιβάλλον. Όταν 

νοιώθουν οι ίδιοι ότι δεν θέλουν να το κάνουν, δεν τα στρώνουμε, δηλαδή είμαστε σε 

τέτοια εεε… κατάσταση, είναι πολύ πρόθυμοι να συμμετέχουνε. Στο μάθημα επειδή 
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ακριβώς προσαρμόζεται και στις δικές τους ανάγκες, δηλαδή στο κομμάτι αυτό του 

ότι εγώ σκέφτηκα να σε ρωτήσω αν τους βολεύει περισσότερο να το κάνουν έτσι, 

γιατί ίσως είναι πιο οικείο δέχτηκαν πάρα πολλοί. Εεε… τους αρέσει γιατί 

δουλεύουμε σε κύκλο, γιατί δουλεύουμε ομαδικά, γιατί δεν χρησιμοποιούμε θρανία, 

δεν είμαστε ο ένας μπροστά  από τον άλλον, δεν θα ξεχωρίσει αυτός που διάβασε και 

ποιος δεν διάβασε και… το σχολείο εξυπηρετεί πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίο σχολείο 

με προτζέκτορες εγκατεστημένους, computer και ηχοσύστημα απευθείας που τα 

χρησιμοποιούμε κάθε φορά γιατί τα παιδιά και γενικά εγώ δουλεύω πολύ με τα video, 

με video και με εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Τι να το μεταφράζω εγώ και φυσικά είναι 

πολύ περισσότερο να το λέω εγώ στα ελληνικά και να το μεταφράζει διερμηνέας, 

πάντοτε υπάρχει αυτός ο… αυτή η χρονο-καθυστέρηση που  κουράζει τους πάντες. Η 

εικόνα είναι πολύ μπαμ εεε… πολύ άμεση, βοηθάει πολύ στα παιδιά να καταλάβουν 

ότι αυτό που λέω είναι όντως πραγματικότητα, δηλαδή εγώ έχω πάρα πολλά video 

εεε… για το θέμα της διαφορετικότητας, για το θέμα του ρατσισμού και των 

διακρίσεων και είναι πολύ… πιο άμεσο να το δουν σε ένα video παρά να τους το πω 

εγώ. Συμμετέχουνε πολύ, υπάρχουν μέρες που τα παιδιά μπορεί να είναι πιο 

κουρασμένα, μπορεί να βαρεθούν από κάτι, γιατί έχει πιο πολύ συζήτηση από ότι 

παιχνίδι. Εεε… μας λένε βέβαια, ότι ξέρετε κοιμήθηκα αργά ότι είμαι κουρασμένη, 

ότι, ότι, ότι, μας ζητάνε συγγνώμη αν νοιώθουν ότι δεν είναι πολύ ευπρεπείς απέναντι 

μας, δηλαδή όταν χασμουριούνται, αν προσπαθούν να κάνουν, να ξεκουραστούν και 

να κοιμηθούν εεε… αλλά εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γενικά, πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι από την στάση τους, από την αποδοχή που μας έχουνε δείξει από… 

θα στο πω και μετά και από το πώς λειτουργούν και μεταξύ τους. Τώρα στο τι 

ελλείψεις υπάρχουνε, δεν νομίζω ότι είμαι αξία να κρίνω εγώ για τις ελλείψεις, 

νομίζω το Υπουργείο ξέρει πολύ καλύτερα τι ελλείψεις υπάρχουν εεε… για μένα 

ήταν μια πολύ βιαστική κίνηση το να δημιουργηθούν οι ΔΙΕΠ, απλά να βάλουμε 

κάπου τα παιδιά, είναι τελείως ένα σύστημα διαχωρισμού, που τα παιδιά το 

καταλαβαίνουνε. Πιστεύω θα μάθαιναν πολύ πιο γρήγορα και πολύ περισσότερο και 

θα πολύ καλύτερα αν έμπαιναν σε τάξεις σε σχολικές, δεν χρειάζεται να είναι σε 

υπεράριθμες τάξεις ήδη μέσα στο κέντρο, ας ήταν αντίστοιχα σε σχολεία πιο 

αποκεντρωμένα, στα οποία είναι δέκα παιδιά, δυο, πέντε εδώ, πέντε εκεί, πέντε σε μια 

άλλη τάξη, θα καταλάβαιναν τι θα πει ας πούμε σέβομαι το κουδούνι, στην αρχή ήταν 

πάρα πολύ δύσκολο στο δημοτικό να καταλάβουν τα παιδιά ότι όταν χτυπάει 

κουδούνι μπαίνω μέσα. Δηλαδή, οι δασκάλες τους μαζεύανε, έλα μέσα, αυτά 

βγαίνανε και πώς να γίνει μια δουλειά, όταν τα παιδιά δεν έχουν καταλάβει ακριβώς 

τι γίνεται, δεν ξέρουμε τι τους λένε στο σπίτι εεε… πολλοί γονείς ήταν πολύ 

διστακτικοί με το θέμα του σχολείου στο να μην πάνε, γιατί αν μάθουν ελληνικά 

μπορεί να μας κρατήσουν εδώ και τι θα κάνετε εκεί. Φοβόντουσαν ότι θα τους μιλάμε 

για θρησκείες, ότι θα τους προσηλυτίσουμε, ότι θα ξεχάσουν την γλώσσα που μιλάνε, 

ότι, ότι, ότι, ότι θα βλέπουνε έκτροπα δεν ξέρω εγώ τι, της… του δυτικού κόσμου και 

δεν θα τα πρόλαβαν να τα υπερασπιστούν. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι σίγουρα 

κρατικές ότι οι άνθρωποι, οι καθηγητές είναι τελείως αβοήθητοι εκεί, πολλοί από 

αυτούς πιστεύω ότι ίσως δεν είναι και εκπαιδευμένοι στο να δουλέψουνε με 

διαπολιτισμικές ομάδες, δεν έχουνε τι θα πει διαπολ… δεν ξέρουνε τι θα πει 
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διαπολιτισμική προσέγγιση, δεν έχουνε σκεφτεί  ποτέ πως διδάσκω ελληνικά σε 

αλλόφωνους, μαθηματικά σε αλλόφωνους, αγγλικά σε αλλόφωνους, πληροφορική σε 

αλλόφωνους εεε… και προσπαθούν να κάνουνε ότι μπορούν, τώρα από εκεί και πέρα, 

είναι θέμα… όλος ο σχεδιασμός λάθος, όλες οι προτεραιότητες λάθος και σίγουρα 

πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, πολλά, πολλά, πολλά. 

Προτεραιότητα πρέπει να είναι και τα μαθηματικά που κάνουν και τα ελληνικά και τα 

αγγλικά εεε… αλλά στα παιδιά δίνεται, προσπαθείτε να δίνετ… προσπαθούν να 

δίνεται μια πολύ ξηρή γνώση, ενώ θα μπορούσε να είναι πολύ πιο δημιουργικό και 

πιο διαδραστικό το παιχνίδι… το… η διαδικασία της μάθησης τους. Ειδικά αφού δεν 

μιλάνε την ίδια γλώσσα, ε;  

 

21. Ερ: Ναι. Και χωρίς διερμηνέα. 

Απ: Εννοείται… και χωρίς διερμ… καλά, αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό. 

Κανένα σχολείο δεν έχει διερμηνέα. Εμάς πολλές φορές μας περιμένουνε σαν 

σωτήρες, μας το λένε βέβαια, ότι αν γίνεται να… πέντε, δέκα λεπτά να ξεκλέψουμε 

από τον χρόνο σας για να χρησιμοποιήσουμε την βοήθεια της διερμηνέως και να τους 

μεταφράσουμε κάποια πράγματα, ειδικά στο δημοτικό. Στην αρχή στο δημοτικό 

περισσότερη ώρα τους μιλούσαν μέσω της διερμηνέως παρά κάναμε εργαστήρια. 

Κάτι το οποίο και για εμάς ήταν προβληματικό, κάτι το οποίο το συζητούσαμε το ότι 

δεν είμαστε η ‘Μετάδραση’, δεν προσφέρουμε εεε… υπηρεσίες διερμηνέως εεε… και 

επίσης η διερμηνέας έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό όριο που μπορεί να 

μεταφράζει, ε; Δηλαδή, εγώ ξέρω τα όρια του καθενός και ξέρω στο πότε κουράζεται, 

ξέρω στο ότι ο άλλος δεν μπορεί να μεταφράζει δυο ώρες συνεχόμενα είτε μιλάνε 

παιδάκια είτε μιλάνε ενήλικες, ξέρω το πώς θα της μιλήσω, τον τόνο μου, τον ρυθμό 

μου, εκεί ο κόσμος μπορεί να ανατρέχει, να μιλάει πολύ γρήγορα, να τα λέει όλα μαζί 

και δεν είναι δουλειά μας.  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ μαθητών στη… στο σχολείο, αν συμμετέχουν 

στο μάθημα, αν παρατηρούνται φαινόμενα περιθωριοποίησης και πως τους 

αντιμετωπίζουν οι άλλοι πρόσφυγες μαθητές. 

Απ: Ωραία. Στο δημοτικό δεν… δεν είχαμε εντοπίσει κάποιον που να έχει κάποια…  

 

2. Ερ: Στο 67. 

Απ: Ναι, στο 67
ο
 ακριβώς. Παρόλα αυτά η ΣΕΠ μπορεί να σου πει καλύτερα, στο αν 

υπήρχε κάποιος και εγώ δεν το είχα εντοπίσει, δεν ξέρω, υπήρχαν κάποια παιδιά με… 

μου είχανε πει ότι υπάρχει ένα παιδί με διάσπαση προσοχής, τουλάχιστον ίσως να 
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ήταν δική τους διάγνωση και κάποιο παιδί που μπορεί να είχε νοητική στέρηση, αλλά 

στις δραστηριότητες τις δικές μας δεν εντοπίσαμε κάτι και επειδή ήταν στα μικρά 

τμήματα, στην πρώτη δημοτικού και εμείς δεν κάναμε την πρώτη δημοτικού, είχανε 

περισσότερο ανάγκες στις μεγαλύτερες τάξεις εεε… δεν μπορώ να σου πω. Στο 

γυμνάσιο όμως που δουλεύω και περισσότερο και πολύ μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, μέσα σε αυτά τα δέκα παιδιά υπάρχει ένα παιδί εεε… ο οποίος έχει 

νοητική στέρηση, δεν ξέρω αν είναι επίκτητη ή αν είναι από την γέννηση του, νομίζω 

ότι υπάρχει ένα… μια ελαφρά νοητική από την γέννηση του, παρόλα αυτά επειδή 

αυτό το παιδί δεν πήγε ποτέ σχολείο, ήταν κλεισμένο μέσα στο σπίτι, μας είπε η ΣΕΠ, 

γενικά και στο camp ήταν κλεισμένο μέσα στο… στη σκηνή, στο δωμάτιο του, δεν 

ήθελαν να πολυβγαίνει, φοβόντουσαν για αυτόν, δεν ήθελαν να πάει με τίποτα 

σχολείο και έκαναν πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο, γιατί πήγε μια εθελόντρια και τον 

βοήθησε πολύ, και στο… δεν ήξερε πώς να πιάσει το μολύβι εεε… τον βοήθησε πάρα 

πολύ στο να ενταχθεί λοιπόν, εμείς τον γνωρίσαμε απευθείας μέσα στο σχολείο. Ένας 

λοιπόν από τους δέκα, μπορώ να πω ότι είναι, αυτός για τον οποίο εγώ, του έχουμε τη 

μεγαλύτερη αδυναμία και αυτός, για τον οποίον νιώθω πιο περήφανη από όλους, γιατί 

κάνει τρομερή προσπάθεια να είναι μέλος της ομάδας εεε… παρόλο που το γνωστικό 

του επίπεδο είναι πιο χαμηλό από τους υπόλοιπους, δεν ξέρει να γράφει αραβικά, δεν 

ξέρει αγγλικά, προσπαθεί πάρα πολύ να μιλήσει στα αγγλικά, είναι πάρα πολύ καλός, 

είναι πολύ βοηθητικός, συμμετέχει σε όλες τις δράσεις, του εξηγούμε… συζητάμε 

πάντοτε με όλη την ομάδα και σε αυτόν εξηγούμε περισσότερο λίγο για το τι πρέπει 

να κάνει. Πιθανόν το παιδί δεν μην έπαιρνε ποτέ πρωτοβουλίες, δεν έχει εύκολα δική 

του άποψη εεε… και δεν νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό της ελαφρά νοητικής 

στέρησης, όσο στο κομμάτι ότι δεν είχε ποτέ τον ρόλο στο να αναλάβει 

πρωτοβουλίες, αλλά είναι ένα παιδί με καλή ζωή, δηλαδή δεν ήρθε και να 

συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ήξερε πώς να κάτσει σε ένα θρανίο εεε… 

 

3. Ερ: Απλά ήταν απομονωμένος. Ντρεπόταν ενδεχομένως γι’ αυτή… 

Απ: Από την οικογένεια, μας είπε η ΣΕΠ, ότι από την οικογένεια υπήρχε μια 

απομόνωση, στο σχολείο ο ίδιος, επειδή ήταν αγόρι… ήταν αγόρια-κορίτσια στο ίδιο 

ποσοστό στην αρχή συμμετείχε μια χαρά. Ήταν και ο αδερφός του μάλιστα στους 

συμμαθητές του, ήταν μια χαρά, συμμετείχε στις δράσεις, ακούει στα μαθήματα, 

προσπαθεί πάρα πολύ το παιδί να καταλάβει με το όποιο… με τον όποιο τρόπο 

μπορεί εεε… συμμετέχει και στο μάθημα μου είπανε πολύ, προσπαθεί δηλαδή να 

συμμετέχει. Τώρα, το πολύ θετικό είναι στο ότι τα παιδιά τον έχουνε αντιμετωπίσει 

πάρα πολύ καλά και γιατί το λέω αυτό. Γιατί το τελευταίο διάστημα που έχουν 

μειωθεί οι μαθητές στους πέντε, τα τέσσερα είναι κορίτσια και το ένα είναι αγόρι. Ο 

ένας που είναι αγόρι είναι αυτός. Νομίζω ότι κάνει κάτι που δεν θα το έκανε εύκολα  

κανένα αγόρι και κανένα κορίτσι, έρχεται μόνος του, δεν έχει δηλαδή την παρέα των 

αγοριών, γιατί αυτοί  δουλεύουν πολύ σαν ομάδα, κορίτσια-αγόρια, υπάρχουν 

άλλες… άλλος κώδικας επικοινωνίας μεταξύ κοριτσιών, άλλος μεταξύ αγοριών και 

λίγο οι συμπεριφορές μεταξύ τους είναι ευαίσθητες, γιατί είναι και σε μια ηλικία της 
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εφηβείας, που πολλά παρεξηγούνται και από το σπίτι δεν ξέρω τι τους λένε εεε… 

έρχεται μόνος του πάντα, δεν έχει πει ποτέ δεν θα έρθω γιατί δεν είναι κανένας άλλος 

και τα κορίτσια προσπαθούν πάρα πολύ να τον βοηθήσουν στις δραστηριότητες, του 

εξηγούνε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με πολύ ωραίο… με ωραία ανοχή στο τι 

πρέπει να κάνει, τον βοηθούν να συμμετέχει στα παιχνίδια, δεν έχουν αγανακτήσει, 

δεν έχουν ποτέ πει αμάν, και γιατί και πως. Στα διαλείμματα δεν είναι… δεν παίζουν 

μαζί του αλλά… βασικά όταν παίζουν, παίζουν μαζί του, όταν δεν παίζουνε και 

μιλάνε δεν χωράει σε γυναικείες συζητήσεις φυσικά, νομίζω ότι και ο ίδιος ντρέπεται 

γενικά να πάει, αλλά είναι τρομερός και ο τρόπος που το διαχειρίζεται ο ίδιος αλλά 

και η ομάδα πως τον έχει αποδεχτεί. Εγώ κάθε φορά του λέω μπράβο και για τον 

τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να συμμετέχει και νοιώθει απίστευτα υπερήφανος 

όταν του λέμε μπράβο και κάθε φορά συγχαίρω και την ομάδα και μάλιστα πλέον 

χειροκροτάνε τους εαυτούς τους  στο πόσο ωραία δουλειά έχουν κάνει με το θέμα να 

αποδέχονται τους… εεε… όλους μέσα στην ομάδα και πόσο μάλλον αυτούς που 

μπορεί να μην καταλαβαίνουν με τον ίδιο τρόπο, αυτοί οι οποίοι, μπορεί  να μην 

έχουν τις ίδιες ικανότητες με όλους, παρόλα αυτά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο να πω το 

κομμάτι της διαφορετικότητας που κάναμε και της αποδοχής στην διαφορετικότητα 

και του ρατσισμού εεε… και γι’ αυτό ήθελα να μιλήσω για την αναπηρία, τα παιδιά 

δεν ήξεραν τι θα πει αναπηρία στο γυμνάσιο, τι είναι ανάπηρος. Υποπτεύονταν, 

μάλλον δεν είχαν ξανά ακούσει αυτή τη λέξη εεε… τους εξηγήσαμε, είναι αυτός που 

δεν έχει τις ίδιες δεξιότητες με εμάς και τότε άρχισαν να μας λένε, α, έχουμε δυο 

ανθρώπους που δεν περπατάνε, έχουμε ακούσει… δεν έχουμε δει πολλούς 

ανθρώπους που δεν βλέπουνε ή πολλούς ανθρώπους που δεν μιλάνε ή που δεν 

ακούνε, αλλά από τα λίγα που έχουμε εντοπίσει. Κάποιοι έχουν δει, κάποιοι δεν 

έχουν δει, γενικά μας είπαν ότι δεν πολύ κυκλοφορεί κόσμος με αναπηρίες έξω, όχι 

για το θέμα του ρατσισμού, μάλλον για το ότι δεν έχει πολύ πρόσβαση σε πολλά 

πράγματα, δηλαδή προφανώς δεν υπάρχουν στις υπηρεσίες εεε… άτομα… δεν 

υπάρχουν προφανώς επιγραφές braille, μάλλον δεν υπάρχουν νοηματική… αυτό. 

Εεε… ήτανε το πιο συγκινητικό και το πιο δυνατό κομμάτι γι’ αυτούς, μας είπαν ότι 

από όλα όσα έχουμε κάνει το κομμάτι της αναπηρίας και της ευαισθητοποίησης στην 

διαφορετικότητα είναι αυτό που τους άγγιξε περισσότερο εεε… κλαίγανε σε 

κάποια… κλαίγανε, ναι, δακρύζανε και συναισθηματικά φορτίζονταν σε κάποια 

βίντεο που βλέπαμε τα οποία video δεν ήταν σοκαριστικά, ήτανε κοινωνικά 

πειράματα και κοινωνικές διαφημίσεις για την διαφορετικότητα εεε… είχανε θυμάμαι 

πολύ χαρακτηριστικά βουρκώσει όλοι και δεν είχανε να πούνε καμία κουβέντα μετά 

για το περιστατικό ενός γιου, ο οποίος συμμετείχε στο ironman στο μεγαλύτερο, αυτό 

με το τρέξιμο και τον μαραθώνιο και το κολύμπι, μαζί με τον πατέρα του, γιατί αυτός 

ήταν τετραπληγικός, και έκανε ο πατέρας του στην αρχή, στην ουσία τις μετακινήσεις 

γι’ αυτόν και τους φάνηκε πολύ μεγαλειώδες να… να προσπαθεί κάποιος τόσο πολύ 

για κάποιον άλλον, εεε… ενθουσιάστηκαν με την γραφή braille, ενθουσιάστηκαν με 

την νοηματική, ενθουσιάστηκαν με το ότι μπήκαν στην θέση να καταλάβουν πώς 

νοιώθει κάποιος, ο οποίος δεν καταλαβαίνει το ίδιο με εμάς, δεν… δεν περπατάει 

τόσο εύκολα όσο εμείς και τα σχετικά. 
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4. Ερ: Το παιδί αυτό μαζί με τις τέσσερες κοπέλες, με τα τέσσερα κορίτσια σε ποια 

τάξη βρίσκονται; 

Απ: Εεε… είναι μια τάξη το γυμνάσιο όλο. Γιατί είναι μόνο πέντε παιδιά, δέκα παιδιά 

όλα είναι στην ίδια τάξη. Είναι όλα δεκατεσσάρων χρονών. 

 

5. Ερ: Και όταν υπήρχαν και τα αγόρια, οι συμμαθητές. Ποια ήταν η αντιμετώπιση; 

Είχες πετύχει εσύ και αγόρια; 

Απ: Όχι, όχι ποτέ. Ναι και τα αγόρια, ναι, φυσικά. Στην αρχή ίσως ήταν περισσότερα 

και τα αγόρια. Αγόρια-κορίτσια, αγόρια στην αρχή ήταν περισσότερα εεε… ήταν 

πολύ εντάξει απέναντι του. Όλοι ήταν πολύ φιλικοί μαζί του, εεε… παίζουνε μαζί 

του. 

 

6. Ερ: Δηλαδή, και τα αγόρια και τα κορίτσια, τώρα ας πούμε που έχουν μείνει 

κορίτσια θα μπορούσαν να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, επομένως… 

Απ: Ναι, αλλά συνεχίζει να είναι αρκετά καλά. Αυτό που βοηθάει πολύ, είναι ότι 

μάλλον και στο camp είναι πολύ δεμένα τα παιδιά. Είναι λίγα άτομα, εκατό άτομα 

είναι πολύ λίγα. Δηλαδή… από τα χίλια που είχαν στα Διαβατά εεε… τα εκατό είναι 

ένας υπέροχος αριθμός για να γνωρίζονται οικογένειες μεταξύ τους, για να είναι 

δεμένα τα παιδιά μεταξύ τους, από ότι ξέρουμε παίζουνε στο camp μεταξύ τους 

οπότε… είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. 

 

7. Ερ: Και έχουν και εκεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από 

ΜΚΟ. 

Απ: Κάνουνε και εκεί από τις ΜΚΟ. Ναι. 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Που εστιάζεστε κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή των εργαστηρίων αυτών 

των βιωματικών που κάνετε, τι μεθόδους εφαρμόζετε και τι προτάσεις έχετε για την 

βελτίωση του μαθήματος, αν έχετε βέβαια. 

Απ: Ωραία. Εστιάζουμε όπως σου είπα στο… κομμάτι της ομαδικής δουλειάς, στο 

κομμάτι της ευθύνης και των υποχρεώσεων, στο ότι έχουμε ευθύνη για κάποια 

πράγματα, εεε… μάλλον των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων συγγνώμη, εεε… 

σε κάθε κουβέντα μας και σε κάθε εργαστήριο βασιζόμαστε στα ανθρώπινα 
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δικαιώματα και όχι τόσο στο ότι έχω δικαιώματα, δικαιώματα, δικαιώματα όσο και 

στο ότι αυτά συνοδεύονται από υποχρεώσεις εεε… είναι πολύ βασικό να 

καταλάβουνε τα παιδιά και όλοι και στους ενήλικες το ίδιο κάνουμε στο ότι ο λόγος 

για τον οποίο βρίσκονται εδώ είναι ακριβώς τα… η διακήρυξη των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και το ότι προστατεύονται με το καθεστώς του πρόσφυγα από τα κράτη, 

γι’ ακριβώς αυτό το λόγο, που αυτή τη φόρμα, αυτό το χαρτί που υπογράψανε οι 

χώρες καταφέρνουν να προστατεύονται να έχουν την διαμονή τους, την διατροφή 

τους, το σχολείο, όπως και εμείς  όλοι προστατευόμαστε στο να μην έχουμε 

δικτάτορες, να μην εκτιθέμεθα σε σκλαβιά, σε βασανιστήρια και τα σχετικά. Εεε… η 

μέθοδος που χρησιμοποιούμε είπαμε είναι η βιωματική μάθηση, εργαστήρια μη 

τυπικής εκπαίδευσης, στα οποία συμμετέχουνε και οι δάσκαλοι, αν θέλουν φυσικά, 

είναι παρόντες τουλάχιστον υποχρεωτικά, δεν χρησιμοποιούμε την κλασσική 

εκπαιδευτική μέθοδο με βιβλία λοιπόν και… ποιες είναι οι προτάσεις μας για την 

βελτίωση; Νομίζω ότι θα… θα ήταν πολύ πιο ωραία να είχαμε περισσότερο χρόνο, να 

ήτανε δηλαδή, όπως υπάρχουν στα σχολεία, το κομμάτι των projects, να υπάρχουν 

περισσότερο, γιατί στην ουσία πηγαίνοντας εμείς παίρνουμε χρόνο από τα μαθήματα, 

από τις διδακτικές ώρες, να υπάρχει περισσότερος χρόνος για τέτοιες δράσεις και οι 

οποίες δράσεις όμως να είναι εναρμονισμένες με το σχολικό πρόγραμμα. Δεν είναι 

ότι πήγαμε εμείς εκεί, κάναμε κάτι, φύγαμε, τελείωσε, τα ξεχάσαμε όλα.  Στο ότι 

μιλάμε για ομάδα, στο ότι είναι ωραίο να δουλεύουμε σαν ομαδούλες, να καθόμαστε 

όλοι σαν τάξη στην ομάδα, στο να επικεντρωνόμαστε πάντοτε στην λίγο πιο 

λειτουργική μάθηση, στο κομμάτι στο ότι δεν είναι όλα στείρα γνώση, αλλά… ας 

εκπαιδευτούν και οι δάσκαλοι στο κομμάτι του… ψάξε και νέους τρόπους να 

προσεγγίσεις τους μαθητές. Δεν είσαι αυθεντία, δεν σε έβαλε κάποιος εκεί απλά για 

να μην πεις αυτό που ήταν να πεις και να φύγεις και δεν κρίνω φυσικά το έργο των 

δασκάλων, λέω από την δική μας την πλευρά τι θα μπορούσε να γίνει. Μετά είναι όλο 

ένα κομμάτι προσέγγισης του προσφυγικού, πολύ μεγάλη, μια πολύ μεγάλη συζήτηση 

το τι γίνεται τελικά με την ενσωμάτωση τους, στο τι… στο πως δουλεύουμε με 

αυτούς τους ανθρώπους τελικά, δηλαδή το να πούμε ότι κάνουμε σχολεία, αλλά να 

τους βάζουμε χώρια στα σχολεία, ή το να λέμε ότι κάνουμε δράσεις ενσωμάτωσης 

όταν δεν έχουν καμία επαφή με παιδιά της ηλικίας τους, τι να το κάνω;    

 

2. Ερ: Τα ελληνόπουλα ας πούμε; 

Απ: Ναι. Πώς θα νοιώσουν το τι θα πει…; Και αυτά τα παιδιά είναι έφηβοι ε; Είναι 

παιδιά που θέλουνε να βγούνε, θέλουνε να γνωρίσουνε κόσμο, θέλουνε να πάνε την 

βόλτα τους, προστατευμένα μεν, μην εκτεθούμε στις οικογένειες τους, αλλά το 

σημαντικό δεν είναι μόνο ας πούμε, να δούνε ένα μουσείο, είναι να δούνε που 

πηγαίνουν οι νέοι της πόλης, δηλαδή στην παραλία που πάνε, που περπατάνε, στο 

λιμάνι που κάθονται, δεν σου είπα να τους πάμε στα μπαράκια και στα κλαμπάκια, 

αλλά στο να δούνε που κυκλοφορεί ο κόσμος, τι κάνουν οι νέοι, μας ρωτάνε πολλές 

φορές, τι κάνουν τα παιδιά της ηλικίας μας; Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ ωραίο 

εεε… μια πρωτοβουλία που πήρανε ένα σχολείο της Κρήτης, που κάνει ένα project με 
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ένα σχολείο της Κομοτηνής για τις θρησκείες, θέλανε να γνωρίσουνε εεε… και 

παιδιά πρόσφυγες, μουσουλμάνους, γιατί κάνουμε ένα σχολείο της Κομοτηνής 

μουσουλμανικής μειονότητας και ήρθαν για μια επίσκεψη, τα παιδιά της Κομοτηνής 

δεν κατάφεραν να έρθουν, αλλά ήρθαν παιδιά της Κρήτης από το Ρέθυμνο και 

οργανώσαμε εμείς, δηλαδή με το project το δικό μας εεε… μια πάρα πολύ ωραία 

ημέρα, που τα παιδιά είχανε το περιθώριο να αποφασίσουνε αυτοί τι θέλουνε να 

κάνουνε, σκεφτήκανε ότι θέλανε να κάνουνε μια παρουσίαση της χώρας τους, να 

παίζουν μουσική, να τραγουδήσουν ένα τραγούδι και να κάνουν ένα κολλάζ, γιατί 

τους αρέσει πολύ τα καλλιτεχνικά εεε… κάνανε το ίδιο και τα παιδιά της Κρήτης και 

ήτανε πολύ αμήχανα. Και τους λέω από το να κάνουμε παρουσιάσεις και να μιλάμε 

και, και, και, να τους βάλουμε απέναντι, κάθισαν από την μια πλευρά η μια,  οι μεν, 

από την άλλη πλευρά οι δε και να συνομιλήσουν, να ρωτήσουν οι μεν τους δε 

πράγματα, τι θέλουνε και σιγά σιγά ξελύθηκε η γλώσσα τους, ρωτούσαν εεε… στο τι 

κάνουν την ελεύθερη τους ώρα και τα παιδιά της Κρήτης και τα παιδιά από την 

Ελπίδα. Εεε… είπανε τα παιδιά της Κρήτης ότι περιμέναμε να δούμε μια πολύ 

διαφορετική εικόνα, περιμέναμε να δούμε παιδιά  πολύ πιο μαζεμένα, παιδιά που δεν 

θα φοράνε τα ρούχα που φοράτε εσείς, γιατί στην ουσία, τι είναι; Είναι παιδιά 

κανονικά που φοράνε… κανονικά, φυσιολογικά όπως όλοι, που απλά τα κορίτσια, 

πολλά κορίτσια φοράνε μαντήλα, όχι όλα. Κατά τα άλλα είναι παιδιά που θέλουν να 

είναι στην μόδα, που θέλουν να περιποιούνται τον εαυτό τους, οι δε, λέγαμε, 

φοβόμασταν πάρα πολύ στο τι θα ρθείτε, τι θα μας πείτε και τι θα κάνουμε και 

κατέληξε πολύ συγκινητικά, αγκαλιάζονταν, φιλιόντουσαν, θέλανε πολύ να κάνουνε 

ένα project μαζί, τώρα κάνουν ένα τραγούδι μαζί, το ηχογραφούν και οι μεν και οι δε 

ή τα ελληνόπουλα, τα παιδιά της Κρήτης ένα τραγούδι στα συριακά, αυτό που 

τραγούδησαν τα παιδιά στην ημέρα εκεί της συνάντησης και τα παιδιά από την 

Ελπίδα το ελληνικό τραγούδι της Κρήτης. Και τα δυο τραγούδια μιλάνε για την 

αγάπη…  

 

3. Ερ: Και μιλάνε μεταξύ τους με κοινωνικά μέσα δικτύωσης; 

Απ: Δεν μιλάνε. Όχι, δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουνε μέσα δικτύωσης, 

αλλά, κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αλλά μέσω των καθηγητών τους αποφάσισαν να 

κάνουν κάτι κοινό. Αυτά. 

 

4. Ερ: Ωραία, ωραία. Ναι. Εστιάζετε… αν και ορισμένα τα έχεις ήδη απαντήσει… 

Απ: Τα απαντήσαμε, ναι. Εμείς δεν κάνουμε μαθήματα ελληνικών, δεν κάνουμε 

εκμάθηση της γλώσσας εεε… τα θέματα μας είναι ευαισθητοποίηση λοιπόν εεε… 

 

5. Ερ: Σεβασμός της διαφορετικότητας, που εστιάζεις… 
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Απ: Σεβασμός της διαφορετικότητας πάρα πάρα πολύ βασικό, ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης, δεν είναι ακριβώς στοχευμένα σε δράσεις, στην ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης, όσο στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης της ομάδας και στην ενίσχυση 

της προσωπικής μας αυτοεκτίμησης μέσω της αυτοαξιολόγησης. Δηλαδή, είναι πολύ 

βασικό, το λέμε σε όλες τις ομάδες με τις οποίες δουλεύουμε,  στο να κάνουμε μια 

προσωπική εκτίμηση, στο τι κάνω εεε… και αν τελικά αυτό που κάνω με γεμίζει, 

νοιώθω ωραία, άρα ανεβαίνει η αυτοεκτίμηση μου, εάν αυτό που κάνω έτσι όπως 

λειτουργώ στην ομάδα με γεμίζει και βοηθάει και την ομάδα μου, άρα νοιώθω ωραία 

μέσα στην ομάδα, γιατί αν δεν νοιώθω μέσα στην ομάδα ωραία, δεν θα θέλω να είμαι 

μέλος αυτής της ομάδας εεε… επεξήγηση των δομών  και της λειτουργίας της 

ελληνικής πολιτείας και της κοινωνίας, δεν κάνουμε ακριβώς αυτό. Επεξηγήσαμε για 

το τι γίνεται με το ελληνικό σχολείο, για την λειτουργία της ελληνικής πολιτείας και 

της κοινωνίας λέμε κάποια πράγματα με αφορμή τις δραστηριότητες, αλλά έχουμε πει 

πολλές φορές στην ΣΕΠ και στους δασκάλους της ΔΙΕΠ, ότι… είναι κάτι που 

κάνουμε και στα Διαβατά, ότι πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν τι θα πει Ευρώπη, να 

καταλάβουν τι γίνεται στην Ελλάδα, ότι η Ελλάδα είναι Ευρώπη, γιατί λένε θα πάω 

στην Ευρώπη, θα πάω στην Ευρώπη, δεν ξέρουν που έχουν έρθει, τι κάνουμε στην 

Ελλάδα, τι θα πει ψηφίζουμε, τι θα πει ισότητα, τι θα πει ισονομία, τι θα πει 

δικάζομαι, τι είναι η αστυνομία, γιατί τα παιδιά δεν έχουν καν διαμορφώσει γνώση, 

έχουν την γνώμη που κουβαλάνε από την Συρία, από την Τουρκία πολλές φορές 

εεε… και τους έχουμε πει πολλές φορές και γενικά τους έχουμε κάνει πολλές 

προτάσεις το τι θα μπορούσαν να κάνουνε, όσο μας παίρνει και όσο δεν πιστεύουν 

ότι παρεμβαίνουμε στο έργο τους. Στα ζητήματα υγιεινής, όχι δεν κάνουμε κάτι εμείς, 

παρά μόνο εκεί που έγκειται στο δικό μας κομμάτι, δηλαδή στο θέμα με τις… με τα 

χαλιά που σου έλεγα, είχαμε πει ότι είναι πολύ ωραίο να χρησιμοποιήσουμε τα χαλιά, 

πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να προσέχουμε την προσωπική μας υγιεινή, να μην 

προσβάλουμε την ομάδα, να μην νοιώσουμε εμείς εκτεθειμένοι… σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση, δεν έχουμε κάνει, αλλά έχουμε πει ότι θα μπορούσαμε να αγγίξουμε 

πολύ λίγο το κομμάτι αυτό, γιατί είμαστε πολύ… και σαν Αντιγόνη εεε… πολύ 

ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης εεε… και μάλιστα 

με αφορμή τις έμφυλες ταυτότητες τώρα, που κάνουμε στο σχολικό… στα σχολικά 

εργαστήρια  της τυπικής εκπαίδευσης, βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη 

ανάγκη να συζητήσουν για σεξουαλικά θέματα, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά 

αυτή. Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, κατεξοχήν, σεβασμού της θέσης της 

γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία, επίσης κατεξοχήν, μιλάμε πάρα πολύ για 

την… για την ισότητα των δυο φύλων εεε… και όχι με το μόνο, ποια είναι η θέση της 

γυναίκας και ποια είναι η θέση του άντρα, ότι δεν είναι η θέση του άντρα, φέρνω τα 

λεφτά, είμαι το αφεντικό και η θέση της γυναίκας είμαι η μαμά, προσέχω τα παιδιά, 

μόνο αυτό. Στο τι συμβαίνει, τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γινόταν στην χώρα τους, τι 

γίνεται γενικά στον κόσμο, στο τι σημαίνει ισότητα, τι σημαίνει ισότητα των φύλων, 

σε αυτό το κομμάτι είχαν πάρα πολλά πράγματα να πουν τα παιδιά, κάνανε θεατρικά 

και συνεχίζουν να μιλάνε γι’ αυτό το κομμάτι πολύ εεε… λένε πάρα πολλά πράγματα 

για το τι πιστεύουνε, για το πως πρέπει να είναι, συμφωνούνε πολύ με το την ισότητα 

των δυο φύλων, πρακτικά δεν ξέρω πως είναι τα πράγματα εεε… και γενικά με το 
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οτιδήποτε αφορά, εστιάζουμε στο οτιδήποτε αφορά στον σεβασμό, στην 

διαφορετικότητα, στα δικαιώματα, στον όχι ρατσισμό και στην μη βία. 

 

6. Ερ: Του χρόνου θα συνεχίσει η δράση σας; 

Απ: Δεν ξέρουμε του χρόνου αν συνεχίσουν οι ΔΙΕΠ, καταρχήν εεε… δεν ξέρουμε αν 

θα είναι κομμάτι των σχολείων ή αν θα είναι και πάλι σαν ΔΙΕΠ, εμείς πολύ 

ευχαρίστως, είχαμε κάνει πρόταση να το κάνουμε και σε άλλες ΔΙΕΠ αυτό… 

 

7. Ερ: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν υπήρχε… 

Απ: Εεε… δεν υπήρξε, είπανε στα Διαβατά ας πούμε, στον Άγιο Αθανάσιο, από το 

σχολείο του Αγίου Αθανασίου, επίσης δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο πλέον εκεί εεε… 

τους το είχαμε προτείνει…  

 

8. Ερ: Έχει απογευματινή ζώνη λυκείου; 

Απ: Έχει και απογευματινή ζώνη λυκείου στο… τέτοιο, από ότι ξέρω, εγώ δεν έχω 

πάει, δεν ξέρω. Μου είπανε ότι έχει και δυο παιδιά στο λύκειο; Εγώ ήξερα ότι είναι 

σίγουρα γυμνάσιο. Εεε… δεν ανταποκρίθηκαν ποτέ οι ΣΕΠ, τώρα μεγάλος φόρτος 

εργασίας, και εμείς δεν μπορούμε να επιμένουμε συνέχεια, γιατί είναι κάτι, συνήθως 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμείς το προτείνουμε και από εκεί και πέρα περιμένουμε 

την πρωτοβουλία του σχολείου. Πλέον στα σχολεία της τυπικής ανάπτυξης, τα 

πρωινά σχολεία δηλαδή, το ξέρουν όλοι, γιατί προτείνεται από το Υπουργείο και από 

τα γραφεία της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας, οπότε μας παίρνουν τα 

σχολεία τηλέφωνο και αν ξέρουμε εμείς… ή ξέρουμε εμείς σχολεία που μπορεί να 

τους προτείνουμε πολύ ευχαρίστως, αλλά από εκεί και πέρα δεν θέλουμε να 

παρέμβουμε. Τους το είπαμε μια, δυο, τρεις, τους συναντήσαμε, τους στείλαμε mail. 

Αυτό. Αλλά έχουμε όλη την καλή διάθεση, νομίζουμε ότι πήγε εξαιρετικά καλά, 

νομίζω ότι και οι ίδιοι μπορούν να σας πούνε τα … να σου πούνε τα αποτελέσματα 

και στο πως δούλεψε όλο αυτό, και στο πως δουλεύει η ΔΙΕΠ, και στο πως δούλεψε 

το πρόγραμμα και πιστεύω ότι και οι ίδιοι το προτείνουν σαν καλή πρακτική, γιατί 

μέσα σε αυτό το κομμάτι συνειδητοποιήσαμε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ… εεε… 

πώς να το πω, κολυμπάνε μόνοι τους μέσα στην θάλασσα, τους έχουνε βάλει μέσα 

στις ΔΙΕΠ χωρίς υποστήριξη και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επειδή οργανώνουμε 

σεμινάρια διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης από τον Αύγουστο του 2016 με τον 

κύριο Μπισάρ, ο οποίος είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος διαπολιτισμικός 

διαμεσολαβητής και επίσημος διερμηνέας αραβικής στην βόρεια Ελλάδα. Εεε… 

αυτός είναι λοιπόν ο κύριος, ο οποίος μας κάνει τα… που υλοποιεί τα εργαστήρια 

αυτά, τα σεμινάρια μάλλον και έχουμε εκπαιδεύσει πάρα πολύ κόσμο και σε 

διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές και σε διερμηνείς, και ψυχολόγους και εθελοντές 
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και άτομα που εμπλέκονται μέσα σε δομές φιλοξενίας και κάναμε αντίστοιχα… 

σκεφτήκαμε όταν πρωτοξεκινήσαμε με το δημοτικό, να ασχοληθούμε με το 

εκπαιδευτικό κομμάτι, οπότε κάναμε δυο σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, τα οποία 

είχαν πολύ μεγάλη απήχηση και οι εκπαιδευτικοί ζητάνε συνεχώς να κάνουνε και 

άλλα εεε…  

 

9. Ερ: Στους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν στις ΔΥΕΠ; 

Απ: Και σε ΔΥΕΠ κάνουμε την… το μισό αφιερώνεται σε εκπαιδευτικούς που 

δουλεύουν σε ΔΥΕΠ και σε ΣΕΠ και σε σχολικούς συμβούλους, το άλλο μισό σε 

εκπαιδευτικούς που δουλεύουν στην ζώνη της  πρωινής, στην πρωινή ζώνη της 

τυπικής ανάπτυξης, γιατί τα παιδιά τα οποία δεν μένουν σε camps και μένουν μέσα 

στην πόλη σε ξενοδοχεία ή σε σπίτια πηγαίνουν σε τυπικά σχολεία και… υπάρχει 

ανάγκη και από αυτούς τους εκπαιδευτικούς, να δούνε πως διαχειριζόμαστε την 

διαπολιτισμική αυτή διαφορετικότητα. 

 

10. Ερ: Και πόσο μάλλον… σε μια τάξη που έχουν και τα υπόλοιπα, είκοσι, είκοσι-

πέντε παιδιά ας πούμε  και υπάρχει αυτό, όντως… 

Απ: Και αυτό έγινε φυσικά, με την υποστήριξη της Δευτεροβάθμιας και της 

Πρωτοβάθμιας, δηλαδή ήτανε και οι ίδιοι καλεσμένοι, ήτανε και οι ίδιοι 

προσκεκλημένοι και συμμετείχανε και αυτοί. Και στείλανε και οι ίδιοι στα… στα 

σχολεία την αίτηση.  

 

11. Ερ: Για τα τμήματα του σαββατοκύριακου, που κάνεις στα Διαβατά, έχεις κάποια 

εικόνα; 

Απ: Δεν τα κάνω εγώ μόνο, δεν τα κάνω εγώ, τα κάναν οι συνάδελφοι μου, κάναν 

δημιουργική απασχόληση σε παιδιά από πέρυσι το καλοκ… από πέρυσι τον 

Φεβρουάριο που ξεκίνησε το… το camp. Τα παιδιά δηλαδή πλέον, οι συνάδελφοι μου 

γνωρίζουν άψογα τον κόσμο που είναι εκεί από την αρχή εεε… η δημιουργική 

απασχόληση τους αφορά σε δραστηριότητες στο να μην μαλώνουνε, να παίζουνε… 

συγγνώμη, ειρηνικά, αλλά παραπάνω λεπτομέρειες δεν μπορώ να σου δώσω, ξέρουν 

καλύτερα τα παιδιά. Και ίσως και να είναι μέσα αν θέλεις, να τους φωνάξεις. Αυτά. 

Ερ: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.  

Απ: Αυτά. Να είσαι καλά. Εγώ είμαι η Μπεσίρη Ανδρομάχη, είμαι εκπαιδεύτρια της 

Αντιγόνης…  
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Συμμετέχοντας 14:  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στην δομή φιλοξενίας, 

που εργάζεστε, πώς είναι οι συνθήκες ζωής και ποια είναι η διάθεση των προσφύγων. 

Απ: Τετρακόσια άτομα περίπου ήτανε, ο πληθυσμός στο Καλοχώρι και ξεκινήσαμε 

Μάιο περίπου, με την εγκατάλειψη από την Ειδομένη, μετά από δυο βδομάδες 

ξεκινήσαμε… στο Καλοχώρι. Οι συνθήκες ζωής φυσικά ήτανε… όχι καλύτερες γι’ 

αυτό που αναμέναμε όλοι μας, γιατί υποτίθεται έγινε η εγκατάλειψη της Ειδομένης 

για να πάνε σε πιο καλύτερες καταστάσεις της ζωής. Ήταν μια αποθήκη που είχε 

κάποια βασικά και τα υπόλοιπα θα τα φτιάχνανε και τα φτιάχνανε καθ’ όλη τη 

διάρκεια μέχρι και την τελευταία μέρα, που… πάλι εγκαταλείψανε και το Καλοχώρι, 

το αδειάσανε, το φτιάχνανε. Διάθεση… όπως καταλαβαίνεις, αυτοί οι άνθρωποι 

κάνανε ένα ταξίδι και φτάσανε μέχρι την πηγή, μέχρι τα σύνορα για να φύγουνε. 

Κανένας τους δεν ήθελε να μείνει Ελλάδα. Κάποιοι το ξανα-σκέφτηκαν μετά, μετά 

από την περίοδο που βλέπανε ότι αργεί το relocation, το reunification, ‘ντάξει κυρίως 

relocation, γιατί reunification  είχαν περισσότερες πιθανότητες και θα πήγαιναν στις 

οικογένειες τους.  

 

2.Ερ: Η δεύτερη ερώτηση αφορά το… πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αν είναι πρόθυμοι να συμμετέχουνε, πώς είναι οι συνθήκες 

διεξαγωγής των… του μαθήματος ή των μαθημάτων. Πως ενεργά στο μάθημα 

συμμετέχουνε και αν υπάρχουνε και τι ελλείψεις υπάρχουνε; 

Απ: Συνήθως, στις… ας πούμε, τυπικές τάξεις, γιατί... ήταν στα πλαίσια της μη 

τυπικής εκπαίδευσης, δεν είχε ξεκινήσει ούτε το Υπουργείο το πρόγραμμα του, ούτε 

τίποτα. Εμείς θεωρούσαμε και το πρόγραμμα ότι είναι σημαντικό, τα παιδιά να ξανά 

ξεκινήσουν την διαδικασία του σχολείου. Ένα πρόγραμμα, μια τάξη, φυσικά 

ξεκινούσαμε από τα απαραίτητα που μας λείπανε. Δεν υπήρχε μια δομημένη τάξη. 

Εφόσον ήταν μια καινούρια εγκατάσταση και εμείς μόλις είχαμε πάει εκεί πέρα, 

προσπαθούσαμε να δούμε άδειες, να δούμε πως θα έρθουν τα container για να 

ξεκινήσουμε. Container δεν μας ήρθανε, με αποτέλεσμα αυτοσχεδιάσαμε. Όπως και 

στην Ειδομένη βρήκαμε ένα χώρο, τον σημαδέψαμε ότι αυτός είναι δικός μας και 

ξεκινήσαμε με κουβέρτες και πατώματα για να κάνουμε το μάθημα εξωτερικό. Οι 

συνθήκες ευτυχώς βοηθούσανε, πίνακες είχαμε μαζί μας και αρχίσαμε να βλέπουμε 

την διάθεση. Φυσικά τα παιδιά, τους ενδιαφέρουν να έχουν μια τέτοια διάθεση, τους 

έλειπε το σχολείο, όλα τους ήθελαν να συμμετέχουν. Λόγω του μικρού ποσοστού, 

του μικρού αριθμού προσωπικού, στην ομάδα μου είχαμε μια Παιδαγωγό, έναν 

Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, έναν Κοινωνικό Λειτουργό… και έναν Οδηγό. Έτσι 

κανονίσαμε ο Οδηγός να κάνει τις γυμναστικές και όλοι οι υπόλοιποι κάναμε 

μαθήματα. Αγγλικά, Ελληνικά, Μαθηματικά, Ζωγραφική, όσο πιο δομημένα θα 

μπορούσες να κάνεις σε ένα τέτοιο μέρος. Ένας στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε 



 

 224 

μια συνέπεια στα παιδιά στο πρόγραμμα, που αυτό ήταν και από την πλευρά των 

παιδιών αλλά και από την δικιά μας δύσκολο. Σε μια εγκατάσταση που δεν είναι 

έτοιμη για να μείνει, όταν βάζεις κόσμο θα έχεις συνέχεια αναταραχές και 

προβλήματα. Το να μην δουλεύουνε τα μπάνια, να μην… το φαγητό να μην είναι 

σωστό, όλα αυτά ήταν μια μικρή κοινότητα που αλληλοεπιδρούσε ανάλογα με τα 

προβλήματα της ημέρας και πως ήταν η νύχτα. Άμα η νύχτα είχε κρύο ας πούμε, δεν 

θα μπορούσαν να σηκωθούν τα παιδιά να ξυπνήσουν, γιατί κοιμόντουσαν πολύ αργά. 

Αυτό σημαίνει ότι το μάθημα πήγαινε πιο αργά. Σε γενικές γραμμές όμως όταν 

δούλευε το μάθημα είχαμε από δώδεκα παιδιά μέχρι τριάντα-πέντε, πενήντα και άμα 

σκεφτείς συνήθως ότι στις δομές αυτές είχαμε τα τρακόσια εμείς άτομα, εκατό 

πενήντα, διακόσια ήταν τα παιδιά και οι έφηβοι. Δεν μπορούσαμε φυσικά να 

καλύψουμε τις ανάγκες ολωνών.  Ό,τι μπορούσαμε βάση του χώρου που είχαμε.  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση; Ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ μαθητών 

στις δομές φιλοξενίας, αν συμμετέχουν στο μάθημα, αν παρατηρούνται φαινόμενα 

περιθωριοποίησης και πως τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι πρόσφυγες. 

Απ: ‘Ντάξει, γενικότερα αυτό που έχω δει σε αυτό το πληθυσμό είναι η ενότητα που 

έχει η οικογένεια και πόσο… πώς να το πω, είναι συνδεμένοι, υποστηρίζουν ο ένας 

τον άλλον. Από παιδιά με αναπηρίες, δυστυχώς είχαμε, δεν μπορούσε να γίνει κάτι 

εξατομικευμένο, όσον αφορά γι’ αυτά τα παιδιά, όταν καταλαβαίνεις ότι ήταν ένας 

για το μάθημα και είχαμε τόσο πληθυσμό δεν ήταν. Πάντα προσπαθούσαμε να μην 

περιθωριοποιούνται, που δεν υπήρχε κάποιο τόσο μεγάλο πρόβλημα… 

 

2. Ερ: Είτε κινητικό είτε…;  

Απ: Όχι. Δεν υπήρχε πρόβλημα περιθωριοποίησης από τα παιδιά προς τα παιδιά με 

αναπηρία εεε… τα πειράγματα σε αυτή την ηλικία, όπως καταλαβαίνεις είναι, παντού 

το βλέπεις και χωρίς να έχει κάποια αναπηρία κάποιο, θα υπήρχε ένα πείραγμα και 

δεν υπήρχε, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πειράγματα ήταν συγκεντρωμένα στα 

παιδιά με αναπηρία. Είχαμε γύρω στα έξι, οχτώ παιδιά με αναπηρία και σε ένα 

πληθυσμό από εκατό-πενήντα παιδιά είχαμε έξι. 

 

3. Ερ: Αυτή ήταν η αναλογία.  

Απ: Αυτή που είχαμε εμείς.  

4. Ερ: Και συμμετείχανε στο μάθημα τα παιδιά; Συμμετέχουνε; 
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Απ: Προσπαθούσαμε να συμμετέχουν και θέλανε να συμμετέχουν. Δεν υπήρχε 

κάποιο… απλά όπως καταλαβαίνεις κάποια παιδιά με δυσκολίες θέλουν 

περισσότερη… προσοχή, συμμετοχή και μπορεί κάπου αυτό να χανότανε κάπου στην 

διαδικασία. Συμμετείχανε συνέχεια, αλλά κάποια είχανε πολύ μεγαλύτερα 

προβλήματα για να μπορούν να κάνουν γνωστικά.  

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Που εστιάζετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τι μεθόδους εφαρμόζετε και τι 

προτάσεις έχετε για την βελτίωση του μαθήματος, γι’ αυτά τα παιδιά… 

Απ: Έτσι, πως ήταν η δομή, επειδή στο τέλος πριν κλείσει η δομή, τότε  ήρθαν και οι 

αίθουσες, με αποτέλεσμα έχοντας την αίθουσα θα μπορούσαν να ήταν πιο δομημένο 

και να μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα. 

 

2. Ερ: Σε ένα καλύτερο πλαίσιο. 

Απ: Υπήρχε ήδη η γλώσσα, μιλούσανε την γλώσσα τη δικιά τους, άρα η ένταξη δεν 

θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα, και όπως σου είπα, δεν υπήρχε πείραγμα μόνο προς τα 

παιδιά που είναι ΑΜΕΑ, θα υπήρχε ένα γενικό πείραγμα, προς όλα. Άρα, θα 

προσπαθούσα να τα εντάξω, θα προτιμούσα να τα εντάξω στην ίδια τάξη με τα άλλα 

και να ακολουθούνε και αν υπήρχε μια παράλληλη στήριξη από την μητέρα, από 

κάποιο συνοδό, αυτό θα βοηθούσε γενικότερα. Και είχαμε ανθρώπους που… μητέρες 

και γονείς, που συμμετείχανε στο μάθημα, δηλαδή μαζί με τα παιδιά τους  κάναν και 

αυτοί και βοηθούσαν και σε όλη την διαδικασία, άρα ήταν μια ουτοπική διαδικασία 

μεταξύ των συμμετοχών. Η διαδικασία από το μάθημα, τα υλικά, τους χώρους και 

όλα αυτά, αυτά ήταν οι αντικειμενικές δυσκολίες, όταν δουλεύεις σε ένα τέτοιο πεδίο. 

 

3. Ερ: Οπότε και προτάσεις και για την βελτίωση του μαθήματος, εστιάζονται σε 

αυτά, στα υλικοτεχνικά. 

Απ: Ναι, γιατί αλλιώς θα μπορούσες να δουλέψεις πολύ πιο άνετα και στο 

προσωπικό, να έχεις παραπάνω προσωπικό και να μπορείς να καλύψεις όλο τον 

πληθυσμό. Όταν ήμασταν τέσσερα άτομα εμείς τι να καλύψουμε. Ένα σχολείο έχει 

τριακόσια άτομα και πάλι έχει εικοσιπέντε καθηγητές. 

 

4. Ερ: Τα υλικοτεχνικά τα περιμένατε από το Υπουργείο ή ήταν θέμα της οργάνωσης;  

Απ: Ήταν… από όλα παίζανε, δηλαδή για να μπει ένα container σε ένα καταυλισμό, 

θα έπρεπε να παρθούν οι άδειες, θα έπρεπε να βρεθεί το container… αντιμετωπίσαμε 
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και προβλήματα ότι δεν υπήρχαν και container, λόγω της ζήτησης που υπήρχε, δεν 

βρίσκαμε να αγοράσουμε και container, δεν ήτανε δηλαδή… τα λεφτά μπορεί να 

υπήρχαν. Μετά αφού υπήρχαν τα λεφτά ήταν το θέμα το πολιτικό, με την εναλλαγή 

των υπευθύνων από έναν στον άλλον, έπρεπε να αλλάζουνε άδειες, να πάρεις ξανά 

άδεια, να γίνει υλικο-τεχνική δομή και σχεδιασμός… είναι ένα γραφειοκρατικό 

σύστημα, που βλέπαμε να…  

 

5. Ερ: Οπότε δεν είναι αφορούσε εεε… μόνο… 

Απ: Καθαρά τα υλικά, ναι. Θα μπορούσες όλα να πεις ότι θα γίνεται, θα έρθουνε, πως 

θα βρεθούνε.  

5. Ερ: Ωραία. Ευχαριστώ. Και… η επόμενη ερώτηση είναι, αν εστιάζετε σε ζητήματα 

όπως εκμάθηση ελληνικών, σεβασμός της διαφορετικότητας, ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών, επεξήγηση των δομών  και της λειτουργίας της 

ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας, ζητήματα υγιεινής, σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού της θέσης της 

γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία. 

Απ: Όλα. Εκτός της σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που είναι ένα θέμα που ούτε και τα 

ελληνικά σχολεία δεν το αγγίζουνε και εμείς μη έχοντας και την γλώσσα οι ίδιοι, 

αλλά και λόγω της κατάστασης έτσι πως ήταν οι ομάδες, ήταν ένα θέμα που δεν 

ακουμπήσαμε. Όσον αφορά την… πως είναι το ελληνικό σχολείο, μια εισαγωγή, αυτό 

γινόντουσαν σε ομάδες γονέων. Γιατί  πρώτα έπρεπε αυτοί να το καταλάβουν και 

μετά να περάσει στα παιδιά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν κάτι βασικό και οι 

άρσεις σαν… με όλες τις ιδιότητες που έχει, συνέχεια κάναμε προγράμματα για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα της γυναίκας, για την υγιεινή, για όλα. 

Όλα αυτά γινόντουσαν μέσα από ψυχο-κοινωνικές παρεμβάσεις, για να είναι πιο 

ενδιαφέρον, να έχει το ερέθισμα το παιδί, έτσι ώστε να συμμετέχει. 

 

6. Ερ: Ναι, κατάλαβα. Πόσο… τι ηλικίες είχε; Συγγνώμη. Τι ηλικίες είχατε; 

Απ:  Όλες.  

 

7. Ερ: Όλες, ε; Μέχρι δεκαοχτώ ή μέχρι ας πούμε εικοσι-δυο, εικοσι-πέντε;  Τι… 

ακριβώς…;  

Απ: Είχαμε δεκαεφτά σίγουρα, αλλά είχαμε και τους συνοδούς. Γιατί όπως σου είπα, 

συμμετείχαν και οι μητέρες και κάνανε μάθημα μαζί με τα παιδιά.  
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8. Ερ: Μάθαιναν και αυτοί δηλαδή. 

Απ: Ναι, ναι, κανονικά. Είχαν το τετράδιο, είχα ειδικά μια μητέρα, η οποία είχε το 

δικό της τετράδιο. Είχα άλλες που συμμετείχαν απλώς στην διαδικασία και βλέπανε, 

βοηθούσανε τα παιδιά τους, αλλά έβλεπες ότι και αυτά μαθαίνουν και αυτές 

μαθαίνουν και πατεράδες, αλλά είχαμε μια που μου είχε μείνει, η οποία είχε το δικό 

της τετράδιο και έγραφε και αυτή μαζί με τα παιδιά. 

 

Ερ: Και τέλος. Έχεις κάποιο άλλο σχόλιο, κάτι που θα ήθελες να πεις, που δεν 

αναπτύχθηκε παραπάνω, για όλη αυτή τη κατάσταση της εκπαίδευσης των 

προσφύγων είτε της εκπαίδευσης των ΑΜΕΑ προσφύγων από την δική σου οπτική; 

Οτιδήποτε, αν πιστεύεις κάτι που θα ήθελες να… 

Απ: Γενικότερα για μένα είναι… καλύτερα να γίνεται το μάθημα μέσω της ένταξης 

και μέσω από την χρήση των τεχνών. Είναι πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο άμεσα, 

βλέπεις τους στόχους να κατακτάς και υπάρχουν τόσα πολλά προγράμματα. Και 

προγράμματα που έχουν δοκιμαστεί, έχουν δουλευτεί και απλώς τα έχουμε ξεχάσει 

και τώρα προσπαθούμε να τα ξανα-επαναφέρουμε, όπως είναι: Κινηματογράφος, 

Ζωγραφική, Μουσική, όλες αυτές οι τέχνες έχουν την παιδαγωγική του Φρενέ ας 

πούμε, που τα ενσωματώνει και βάζει το παιδί να δουλέψει με ωραία ερεθίσματα. Και 

το βλέπεις το κίνητρο του είναι πολύ πιο υψηλό και άμα δεν υπήρχε η διαφοροποίηση 

μεταξύ προσφύγων και ντόπιων θα υπήρχε και καλύτερη ένταξη, θα γινότανε διπλή 

δουλειά και για τα δικαιώματα του ενός και για τα δικαιώματα του άλλου. Γιατί τα 

δικαιώματα είναι κάτι γενικό. Όλοι έχουμε δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Το 

θέμα είναι πως θα καταλάβουν αυτά τα παιδιά και των ντόπιων αλλά και των 

προσφύγων ότι κανένας από τους δυο δεν πρέπει να υπερβαίνει το δικό του κύκλο 

από τα δικαιώματα και να μπαίνει μέσα στον κύκλο του άλλου. Και έχοντας σε δυο 

ταχύτητες να δουλεύουν τα σχολεία και τα σχολεία τώρα από το Υπουργείο δουλεύει 

χωρίς διερμηνείς βάζει τα παιδιά… χώρια που έτσι πως έκαναν το πρόγραμμα έχεις 

ένα παιδί που ξεκινάει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα σε ένα σχολείο. Θα 

μου πεις έτσι και αλλιώς και εμείς από τις 9 μέχρι τις 2 πηγαίναμε στο σχολείο, ναι 

αλλά 9 με 2, έχει μετά την ώρα του να παίξει, να διαβάσει, να κάνει οτιδήποτε. Αυτή 

τη στιγμή στα κέντρα προσφύγων, όσα υπάρχουν και γενικότερα στις δομές έχεις από 

το πρωί μέχρι το απόγευμα σχολείο. Το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να μισήσουν 

το σχολείο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ή άμα είναι να τους 

κάνουμε, όπως έχουμε τους ντόπιους να πηγαίνουν σχολείο, μετά να πηγαίνουν τρία 

φροντιστήρια, το καθένα για κάποιο μάθημα που κάνει για το σχολείο, το ένα το 

άλλο, δεν μένει χρόνος για το παιδί. Εμείς δοκιμάσαμε την ταινία σαν θέμα 

εκπαίδευσης, δημιουργήσαμε ένα ντοκιμαντέρ, τα παιδιά περάσανε από όλη την 

διαδικασία, χρειάστηκε να μάθουνε, να κάνουνε τις ερωτήσεις τους, άρα τους βάλαμε 

να κάνουν γλώσσα, τους βάλαμε να κάνουν έρευνα. Φυσικά ήταν πολύ δύσκολο 

λόγω του πεδίου. Αλλά πάλι υλικο-τεχνικά, τι χώρους θα έχεις, πως θα πάρεις άδειες, 

τι θα κάνεις, αλλά άμα λύσεις τα τεχνικά ζητήματα, μέσα από την παραγωγή ενός 
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ντοκιμαντέρ, μιας ταινίας ή ενός οδηγού, ή να φτιάξουν τα δικά τους βιβλία, τα 

παιδιά θα είχαν το ερέθισμα και το κίνητρο κιόλας να διαβάσουν, να ερευνήσουν, να 

ψάξουν, να γράψουν χωρίς να το σκέφτονται και χωρίς να νομίζουν ότι είναι σχολείο. 

Είναι μια ωραία δημιουργική διαδικασία.  

 

Ερ: Αυτό μια γενικότερη πρόταση και για τα παιδιά… αυτό… και για το προσφυγικό 

και για τα ελληνόπουλα. 

Απ: Ήδη γινότανε, προγράμματα έχουμε και το compass που γίνεται στα σχολεία, το 

οποίο όμως, δυστυχώς το θυμούνται, όταν έρχεται η ώρα της αξιολόγησης και λίγο 

πριν, τον επόμενο μήνα έχουμε δώδεκα παρεμβάσεις. Γιατί είναι η ώρα της 

αξιολόγησης, οπότε πρέπει να δείξουμε τι κάναμε. Άρα υπάρχουν τόσα εργαλεία 

έτοιμα, επικυρωμένα από το Υπουργείο, γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε υλικό, το 

οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν εργαλεία έτοιμα 

που θα μπορούσαν να μπουν μέσα και να δουλέψουν συνεχόμενα. Όχι να τα κάνουμε 

για να πούμε ότι τα κάναμε. Έτσι ώστε να βάλεις τα παιδιά να δουλέψουν μαζί και 

γίνονται τέτοιες δράσεις σε διάφορους οργανισμούς κάνουν, από τέχνες, από ταινίες 

και το μουσείο κινηματογράφου κάνει τέτοιες δράσεις και οι άρσεις και οι πράξεις, 

όλοι προσπαθούν να κάνουν τέτοιες δράσεις για να υπάρχει ένταξη, γιατί όπου και να 

πάνε αυτά τα παιδιά των προσφύγων, είτε τα ΑΜΕΑ, θα πρέπει να ξέρουν τι σημαίνει 

να είσαι σε μια διαφορετική ολότητα, σε μια διαφορετική κοινωνία, θα πρέπει να 

προσαρμοστούν, να μην ξεχάσουν το δικό τους πολιτισμό, ένα βασικό αυτό, που δεν 

το θέλουμε από κανέναν και να μπορέσουν να ενταχθούν ενεργά και κατάλληλα σε 

ένα καινούριο πλαίσιο.  

 

Ερ: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Νίκο. 

 

Συμμετέχοντας 15:  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στην δομή φιλοξενίας, 

που εργάζεστε και πώς είναι οι συνθήκες ζωής και ποια είναι η διάθεση των 

προσφύγων. 

Απ: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα εκατό δέκα άτομα περίπου εεε… οι συνθήκες ζωής 

είναι αρκετά καλές, γιατί είναι σε ένα κλειστό κτήριο, το οποίο έχει εεε… 

διαμορφωθεί έτσι, είναι παλιό εργοστάσιο, όπου έχει διαμορφωθεί σε μικρά δωμάτια, 

όχι μικρά, σε μεγαλούτσικα δωμάτια, κάθε οικογένεια έχει ένα δωμάτιο, έχουνε κοινά 

μπάνια και κουζίνες, αλλά όλα είναι καινούρια. Τα… κρεβάτια, οι κουβέρτες, όλα… 

οι κουζίνες, τα μπάνια είναι όλα καινούρια εεε… βέβαια, εννοείται ότι όταν 
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μοιράζεσαι το μπάνιο και την κουζίνα αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά σε 

σχέση… σε σύγκριση με άλλα… camps, είναι νομίζω οι καλύτερες συνθήκες που θα 

μπορούσαν να έχουνε. Τώρα, η διάθεση… η διάθεση, όπως και σε κάθε πληθυσμό 

τυχαίο ποικίλλει, είναι άλλοι άνθρωποι,, οι οποίοι είναι εεε… πιο ανοικτοί, πιο 

χαρούμενοι, πιο αισιόδοξοι και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πιο… εεε… 

 

2. Ερ: Κλειστοί. 

Απ: … καταθλιπτικοί. Εεε… σε γενικές γραμμές, αυτό που βλέπω εγώ όμως, επειδή 

είμαι εδώ από τον Οκτώβριο, από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα, βλέπω μια αλλαγή στην 

διάθεση, κατ’ αρχήν υπάρχει πάντοτε αλλαγή στο κλίμα όταν φεύγει κάποια 

οικογένεια. Αυτό είναι από την μια ένα χαρούμενο γεγονός, από την άλλη είναι ένα 

στενάχωρο γεγονός, δηλαδή χαίρονται που φεύγουν οι φίλοι τους και πηγαίνουν 

κάπου καλύτερα. 

 

3. Ερ: Στην χώρα που επιλέξανε, ας πούμε. 

Απ: Στην χώρα που επιλέγανε, αλλά οπωσδήποτε στεναχωριούνται που τους χάνουνε 

και πιάνει και η αγωνία εγώ τι κάνω, εμένα τι θα γίνει η σειρά μου. Αυτό πάντοτε 

υπάρχει. Οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την διάθεση και αυτό που βλέπω, την 

αλλαγή που βλέπω από την αρχή μέχρι τώρα, είναι ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να 

δείχνουν σημάδια ιδρυματοποίησης. Γιατί είναι πάρα πολύ καιρό, κλεισμένοι εδώ, 

στο κέντρο φιλοξενίας, πάνω από ένα χρόνο είναι, οι περισσότεροι και… επίσης όταν 

είσαι στην φυλακή, ξέρεις ότι η ποινή σου τελειώνει τότε εκτός από αυτούς που 

έχουν ισόβια. Ακόμη και αυτοί που έχουν ισόβια ξέρουν ότι δεν τελειώνει ποτέ. 

Αυτοί δεν ξέρουν τίποτα. Περιμένουν ένα τηλεφώνημα, αυτό είναι πολύ εεε… παίζει 

πολύ μεγάλο ρόλο αυτή η αβεβαιότητα  δηλαδή, στο πόσο καλά μπορούν να είναι.  

 

4. Ερ: Ναι, ωραία. Ευχαριστώ. Πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αν είναι πρόθυμοι να συμμετέχουνε, πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής 

του μαθήματος. Πόσο ενεργά συμμετέχουνε στο μάθημα και τι ελλείψεις υπάρχουνε.  

Απ: Μμμ… πολλές ερωτήσεις μαζί. Λοιπόν, πόσοι ήταν μαζί, αυτό είναι το εύκολο, 

στο δημοτικό αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου τριάντα παιδιά και… εικοσι-οκτώ για 

την ακρίβεια, τώρα λέω για την ακρίβεια, αλλά, τώρα βέβαια μόλις άκουσα ότι θα 

φύγουν άλλα τρία. Αλλά τώρα είναι πολύ… και στο γυμνάσιο έχουμε περίπου 

δώδεκα παιδιά. Θα φύγει ακόμα ένα, έντεκα Εεε… τώρα, είναι πρόθυμοι να 

συμμετέχουνε και αυτό ποικίλει ανάλογα με την διάθεση, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η 

στάση των γονέων για τα παιδιά του δημοτικού, στα οποία εκτός από την μάθηση 

παίζει το ρόλο της φύλαξης, οι γονείς ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο το να πάνε τα 

παιδιά του δημοτικού σχολείου και έχουν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Για τα παιδιά 
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του γυμνασίου ήτανε, από την αρχή, ένας άθλος, δηλαδή έπρεπε διαρκώς να μιλάω με 

τα παιδιά, να μιλάω με τους γονείς εκτός από έναν πυρήνα πέντε-έξι παιδιών, που 

συστηματικά πηγαίνανε, επειδή θέλανε, επειδή έτσι… δεν ξέρω, γιατί ακριβώς ο 

καθένας είχε τα δικά του κίνητρα, τα υπόλοιπα παιδιά ερχόντουσαν, δεν 

ερχόντουσαν, δύο μέρες ερχόντουσαν, τρεις μέρες δεν ερχόντουσαν, τρεις μέρες 

ερχόντουσαν, δυο μέρες δεν… αυτό υπάρχει, πάρα πολύ. Και στο δημοτικό υπάρχει 

αλλά σε μικρότερο βαθμό. Επειδή αυτό το πλαίσιο που… υπάρχει τώρα για την 

εκπαίδευση προσφύγων δεν έχει ούτε απουσίες, ούτε εξετάσεις, ούτε βαθμούς, δεν 

υπάρχει τέτοιο θέμα εεε… οπότε είναι και… πιο δύσκολο γι’ αυτούς να καταλάβουνε 

και να μπούνε στην έννοια του σχολείου, όπως το σχολείο το ξέρανε μέχρι τώρα και 

όπως θα το συναντήσουν στην συνέχεια. Τώρα, ακριβώς το πρόβλημα που είπαμε 

πριν της αβεβαιότητας, φυσικά αντανακλά και στην εκπαίδευση. Δηλαδή, αν αυτοί οι 

άνθρωποι ξέρανε ότι θα μείνουν στην Ελλάδα, εννοείται ότι θα επέμεναν να πάνε τα 

παιδιά τους στο σχολείο, οι περισσότεροι τέλος πάντων από αυτούς, να μάθουν 

ελληνικά, να μπούνε στην ελληνική πραγματικότητα, θα ήταν πιο ξεκάθαρο. Επειδή, 

όλοι τους πιστεύουν ότι θα φύγουνε και κάποιοι από αυτούς όντως φεύγουνε, αυτό 

δυσκολεύει πάρα πολύ, δηλαδή κάνει πολύ ανομοιογενές τον… πληθυσμό, 

ανομοιογενή τον πληθυσμό, δηλαδή δεν… σε αυτούς που απευθυνόμαστε εμείς σαν 

εκπαιδευτικοί δεν ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές τους ανάγκες. Και ούτε και οι 

ίδιοι ξέρουν ποιες είναι οι πραγματικές τους ανάγκες, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό 

μειονέκτημα. Οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος είναι… πολύ καλές οι 

συνθήκες, τα σχολεία που έχουν επιλεγεί είναι πολύ καλά, οι τάξεις είναι… είναι 

εξοπλισμένα τα σχολεία σαν κτίρια πολύ καλά, εεε… αλλά έχουμε ένα σοβαρό 

πρόβλημα με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν προσληφθεί όλοι αναπληρωτές 

μειωμένου ωραρίου. Πράγμα που σημαίνει ότι… οι περισσότεροι από αυτούς 

πηγαίνουν σε δύο ή τρία σχολεία και το κυριότερο και το χειρότερο ότι όταν 

αναβαθμίζονται, όταν δηλαδή γίνονται πλήρους ωραρίου φεύγουν από την δομή και 

μας έχει τύχει στο δημοτικό μέχρι τώρα να έχουν φύγει εννιά εκπαιδευτικοί. 

 

5. Ερ: Φεύγουν γιατί; 

Απ: Πηγαίνουν σε ένα άλλο σχολείο, όπου είναι πλήρους ωραρίου. Σε αυτό το 

σχολείο είναι μειωμένου ωραρίου. Δεν τους παίρνουν ως πλήρους ωραρίου. Αυτό 

ήταν το πιο σοβαρό πρόβλημα, ήτανε… πραγματικά τραγικό. Τα παιδιά, ειδικά του 

δημοτικού, τα οποία συνήθιζαν κάποιον δάσκαλο, μετά από ένα μήνα ας πούμε, 

έφευγε ο δάσκαλος, ερχόταν άλλος, μετά από δυο μήνες ξανάφευγε, ερχόταν άλλος… 

και αυτό γινόταν όλη την διάρκεια της χρονιάς. Και ήτανε δράμα, δηλαδή μετά από 

αυτό τι μάθημα να κάνεις και τι εκπαίδευση να κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό το να 

είναι ο δάσκαλος από την αρχή, να ξέρει το παιδί, συν του ότι αυτοί οι άνθρωποι, 

όλοι οι αναπληρωτές, είναι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχα… οι οποίοι δεν έχουν τόσο 

μεγάλη εμπειρία, είναι τυχαίος πληθυσμός, δεν είναι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να 

ασχοληθούνε με πρόσφυγες ή έχουν κάποια ειδίκευση στο προσφυγικό… εκπαίδευση 

προσφύγων, οπότε δεν υπάρχει από την πολιτεία υποστήριξη… με τους συμβούλους, 
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με τα σεμινάρια, με κάτι… οπότε αυτό, έχουμε θέμα εκεί πέρα. Τι λέει, πόσο ενεργά 

συμμετέχουνε. Αυτό νομίζω  πάλι ότι είναι σαν ένας τυχαίος πληθυσμός. Άλλοι 

πολλοί ενεργά, άλλοι καθόλου, άλλοι κοιμούνται, αλλά αυτό δεν βλέπω εγώ, αυτό ως 

εκπαιδευτικός να έχει διαφορά από οποιαδήποτε τυχαία τάξη, δεν έχω καταλάβει 

κάτι. Τι ελλείψεις υπάρχουνε; Η πιο σημαντική έλλειψη είναι αυτή. Έλλειψη δηλαδή 

εκπαιδευτικού προσωπικού, εξειδικευμένων και έλλειψη υποστήριξης αυτών που 

υπάρχουνε και έλλειψη εμπειρίας. Εμπειρία, δεν μιλάω μόνο για το μαθησιακό 

κομμάτι, μιλάω και για το… εεε… εκπαιδευτικό κομμάτι στη συμπεριφορά. Το 

παιδαγωγικό, σωστά. Το παιδαγωγικό κομμάτι έχουμε έλλειμμα, δηλαδή εννοείται 

ένας άνθρωπος που έχει πέντε χρόνια προϋπηρεσία δεν μπορεί παιδαγωγικά να 

αντιμετωπίσει το ίδιο, ένα παιδί με αυτόν που θα έχει δεκαπέντε και είκοσι χρόνια 

προϋπηρεσία και αυτό δημιουργεί και πάλι άλλα θέματα.   

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ερώτηση είναι, ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ 

μαθητών στις δομές φιλοξενίας, αν συμμετέχουν στο μάθημα, αν παρατηρούνται 

φαινόμενα περιθωριοποίησης και πως τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι πρόσφυγες. 

Απ: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Όταν ήρθα εδώ είχαμε ένα παιδί με νοητική 

στέρηση, ξεκάθαρη δηλαδή που φαινότανε, ένα παιδί που είχε και νοητική και 

κινητική στέρηση, το πρώτο ήταν αγόρι δεκατεσσάρων, το άλλο ήταν κορίτσι επτά, 

εεε… και από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα παιδιά που έχουν κάποια δείγματα, 

αλλά δεν μπορούμε… δεν… μπορέσαμε να κάνουμε assessment για να ξέρουμε τι 

ακριβώς έχουνε. Δηλαδή, παιδιά που μπορούν να έχουν δυσλεξία, διάσπαση 

προσοχής, τέτοια θέματα τα παρατηρήσαμε ως εκπαιδευτικοί, αλλά δεν μπορέσαμε 

να κάνουμε… λοιπόν, αυτά τα παιδιά τα πρώτα δυο που ανέφερα, δεν πηγαίνανε στο 

σχολείο του… του κράτους, του δημόσιου σχολείου, μάλλον δεν πηγαίνανε σε 

κανένα σχολείο για να πούμε, γιατί και εδώ πέρα το πρωινό σχολείο που έχει  εδώ 

πέρα η ΜΚΟ δεν πηγαίνανε.  

 

2. Ερ: Ούτε στο πρωινό σχολείο. 

Απ: Ούτε. Τα άλλα παιδιά που λέω με διάσπαση προσοχής και αυτά, αυτά 

ερχόντουσαν στο σχολείο με τα προβλήματα φυσικά που έφερναν μαζί τους και δεν 

μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουν και επειδή ήταν πολύ… με πολύ 

μικρή χρονο-υπηρεσίας, αλλά επειδή αυτά τα αντιμετωπίζει η ειδική αγωγή. Δεν… 

είχανε καθόλου, δεν είχαμε καθόλου τέτοιους δασκάλους ειδικής αγωγής. Τώρα τι 

κάναμε με αυτά τα δυο παιδιά εεε… απευθύνθηκα στο σύλλογο αναπληρωτών 

ειδικής αγωγής, μήπως θέλει κανείς εθελοντικά να ‘ρθει να προσφέρει εργασία… 

απευθύνθηκα λοιπόν στους αναπληρωτές δεν ήρθε κανένας και μετά απευθύνθηκα 

στους φοιτητές ειδικής αγωγής. Εεε… εμφανίστηκαν δυο κοπέλες, μια ανέλαβε το 
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κοριτσάκι και η άλλη το αγόρι εεε… ξεκινήσαμε με την λογική να τους φέρνουμε το 

πρωί στο σχολείο εδώ πέρα της ΜΚΟ με την συνοδεία του δασκάλου. Δυστυχώς 

φυσικά, επειδή τα παιδιά ήταν φοιτητές δεν μπορούσαν να έρχονταν κάθε μέρα, 

ερχόντουσαν δυο φορές την βδομάδα εεε… ξεκινήσανε λοιπόν, ήθελε πάρα πολύ το 

αγόρι έκανε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Η μαμά του στην αρχή, είχε μια… έλεγε δεν 

θέλω, φοβόταν ότι αν πάει το παιδί στο σχολείο θα έχει… γιατί είχε στο σπίτι 

διάφορα ξεσπάσματα βίαια και τέτοια, φοβόταν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και ότι θα 

δημιουργήσει θέμα στους δασκάλους. Το παιδί όμως ήρθε, ήθελε πάρα πολύ, 

δούλεψε πάρα πολύ, η φοιτήτρια ήταν εξαιρετική που το είχε αναλάβει εεε… και το 

άλλο το κοριτσάκι και αυτό δέθηκε και αυτό με την δασκάλα, αλλά μετά από ένα 

μήνα αυτοί φύγανε, οπότε σταματήσαμε με αυτούς δεν ξέρουμε τι έγινε από εκεί και 

πέρα…  

 

3. Ερ; Με τους φοιτητές; 

Απ: Όχι. Έφυγε η κοπέλα, το κοριτσάκι.  

 

4. Ερ: Α, έφυγε. 

Απ: Ναι. Με το αγόρι όμως είχαμε θεαματική αλλαγή, άρχισε να πηγαίνει κάθε δυο 

μ… δυο μέρες την βδομάδα στο σχολείο, μετά η δασκάλα εδώ του σχολείου είπε ότι 

μπορεί να έρχεται και χωρίς την ειδική αγωγή, άρχισε να πηγαίνει καθημερινά, 

υπήρχε αποδοχή και στήριξη και από τους άλλους στην τάξη σιγά σιγά. Το παιδί 

άλλαξε η φάτσα του, όχι απλά δηλαδή, άλλαξε, ήταν εντυπωσιακή αλλαγή, η μαμά 

του είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. 

 

5. Ερ: Ακόμη και τώρα…; 

Απ: Και τώρα μετά τα Χριστούγεννα, λίγο μετά τα Χριστούγεννα είπαμε να 

δοκιμάσουμε να το παίρνουμε στο σχολείο, το απογευματινό, να βγει και από εδώ 

δηλαδή… 

 

6. Ερ: Δηλαδή, στο δημόσιο. 

Απ: Ναι. Οπότε άρχισε να έρχεται στο σχολείο εεε… είναι ενθουσιασμένος που πάει 

σχολείο, χαίρεται πάρα πολύ και… πάει και πολύ καλά. Πάει πολύ καλά  ‘ντάξει στα 

πλαίσια, δηλαδή κάνει πρόοδο, δείχνει πρόοδο το παιδί αυτό. Κάνει πράγματα που… 

στην αρχή δεν ήξερε να πιάσει το μολύβι και όμως έχει πάρα πολύ αλλαγή, μέχρι που 

έχει αρχίσει να μιλάει αγγλικά, έχει αρχίσει να συνεννοείται στα αγγλικά. Είναι 

απίστευτο, το τι αλλαγή έγινε, χάρη σε αυτό το κορίτσι, αυτή την φοιτήτρια. 
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7. Ερ: Της ειδικής αγωγής που ήρθε υποστηρικτικά. 

Απ: Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εεε… αυτό για μένα δείχνει τέλος πάντων ότι…  υπάρχει, 

αυτό το παιδί, θα φύγουνε και αυτοί σε λίγο καιρό. Υπάρχει εμπειρία στους γονείς, 

γιατί πολλοί γονείς, όπως αυτή που σου είπα, φοβούνται και ότι το παιδί θα εκτεθεί 

και θα το κοροϊδεύουνε και το ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα και τα κρατάνε στο 

σπίτι. Και έτσι όπως τα κρατάνε στο σπίτι χειροτερεύει το πράγμα. Αυτή, αυτό που 

είδε τώρα η μητέρα είναι μια εμπειρία, ότι το παιδί αυτό με την κατάλληλη 

υποστήριξη θα μπορέσει να κάνει πράγματα και είναι και η συμπεριφορά του στην 

ίδια καλύτερο γιατί,  όλος αυτός ο θυμός… η βία που έβγαζε ήτανε και από την 

εφηβεία, τον εγκλεισμό όλα αυτά. Ήταν εντυπωσιακό, ας πούμε αν μπορώ εδώ  πέρα 

φεύγοντας από εδώ, να πω ότι είχαμε ένα success story είναι αυτό το παιδί, είναι πολύ 

καλό. 

 

8. Ερ: Μπράβο, μπράβο. Αν… οκ με το συμμετέχουν και αν παρατηρούνται 

φαινόμενα περιθωριοποίησης, δηλαδή αυτά τα δυο παιδάκια ας πούμε, πως τα 

αντιμετώπιζαν οι άλλοι πρόσφυγες. Βέβαια είναι μια μορφή περιθωριοποίησης αυτό 

με τους δασκάλ… με τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι οι ίδιοι οι γονείς πρέπει να 

υποστηρίξουν τα παιδιά τους. 

Απ: Ναι, ναι. Εεε… όχι δεν μπορώ να πω ότι τα περιθωριοποιούνε και δεν μπορώ να 

πω, δηλαδή γι’ αυτό το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο, δεν μπορώ να πω ότι οι άλλοι 

τον κοροϊδεύουνε. Μπορώ να πω ότι τον υποστηρίζουν και τον… τον έχουνε μέρος 

της ομάδας τους. Μαλώνει και αυτός, όπως όλοι μαλώνουν, δεν είναι δηλαδή, ότι 

κάτι ιδιαίτερο μαλώνει, ότι κάτι ιδιαίτερο γίνεται… 

 

9. Ερ: Ναι. Όπως όλα τα παιδιά. 

Απ: Ακριβώς. Είχ… έχει ενταχθεί εδώ μέσα. Είναι απόλυτα ενταγμένος και αυτό 

είναι πολύ καλό, ναι. 

 

  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Που εστιάζετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τι μεθόδους εφαρμόζετε και τι 

προτάσεις έχετε για την βελτίωση του μαθήματος… 

Απ; Αυτό θα είναι η ερώτηση που θα κάνεις στους εκπαιδευτικούς, εεε… από ότι 

ξέρω εγώ…  
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2. Ερ: Σαν σύμβουλος, σαν συντονιστής. 

Απ: Σαν συντονίστρια ναι, αυτά που βλέπω… εμένα κανονικά η θέση μου είναι μόνο 

εδώ. Δεν έπρεπε να πηγαίνω καθόλου στα σχολεία. Αναγκάζομαι και πηγαίνω στα 

σχολεία, γιατί όπως είπα, υπάρχουν διάφορα θέματα που οι εκπαιδευτικοί εκεί  λόγω 

απειρίας δεν μπορούν να χειριστούν και πάμε… 

 

3.Ερ: Οπότε πας… υποστηρικτικά… 

Απ: … υποστηρικτικά,  πηγαίνουμε, πρέπει να πηγαίνουμε. 

4. Ερ: Με δική σου, δηλαδή… έτσι… καλή θέληση. 

Απ: Ναι, ναι. Για να υποστηρίξω τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά. 

 

5. Ερ: Λόγω της έλλειψης της εμπειρίας τους. 

Απ; Ακριβώς. Εεε… τώρα, που εστιάζετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος; Εεε… 

περισσότερο εστιάζουνε στο να αγαπήσουν τα παιδιά το σχολείο. Δηλαδή, βλέπω ότι, 

παίρνουν πολύ υπόψη τους τι θέλουν τα παιδιά, γιατί ας πούμε το μάθημα της 

γλώσσας μπορεί να γίνει μέσα από οτιδήποτε, ότι και να διαλέξεις να πεις και 

παιχνίδι να πεις να κάνεις θα μάθεις την γλώσσα, δηλαδή θα χρησιμοποιήσεις 

γλώσσα, οπότε τα αγγλικά και τα ελληνικά γίνονται μέσα από οτιδήποτε. Κάνουνε 

πολλά και διάφορα πράγματα μέσα από το ίντερνετ, από ταινίες, από παιχνίδια 

κάνουνε και κάποια μαθήματα γραμματικής, τα οποία… οι εκπαιδευτικοί τα 

θεωρούνε ότι πρέπει να γίνουν… εγώ, κατά την γνώμη μου εμένα δεν χρειάζονται.  

Αλλά, ‘ντάξει, αυτή είναι δικιά μου γνώμη, αλλά εστιάζουν πάρα πολύ στο να 

αγαπήσουν τα παιδιά το σχολείο, να τραβήξουν τα παιδιά στο σχολείο. Που έχουμε 

αυτό το έλλειμμα, ειδικά στο γυμνάσιο. Εεε… τις μεθόδους τις είπα, είναι… 

 

6. Ερ: Και ταινίες κινηματογράφου και παιχνίδια. 

Απ: Ναι, ναι. Βέβαια είναι δασκαλοκεντρικές οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, δεν 

χρησιμοποιούνται ομάδες, που είναι πολύ βοηθητικές κατά τη γνώμη μου εεε… και 

αυτό πάλι επίσης είναι λόγω έλλειψης εμπειρίας, δηλαδή τα παιδιά αυτά που 

διδάσκουνε, διδάσκουνε όπως μάθανε ότι τους διδάσκουνε, έτσι μάθανε. Δεν κάνανε, 

δεν είδανε κάτι διαφορετικό και κάνουνε αυτό που είδανε. Με τα χρόνια καθώς 

περνάνε, σίγουρα θα περάσουν από σεμινάρια, θα περάσουν από… θα μάθουνε και 

άλλα πράγματα, αλλά ακόμα δεν τα έχουν εντάξει στην διδασκαλία τους. Αυτό είναι 

ένα έλλειμμα.  
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7. Ερ: Μπορεί να έχει σχέση και με την έλλειψη εμπειρίας, ότι πάνε με… γιατί το 

άλλο… 

Απ: Ακριβώς. Το άλλο δεν το ξέρουν… 

 

8. Ερ: Το φοβούνται. 

Απ: … δεν ξέρουν να το διαχειριστούν, το φοβούνται, λογικό είναι οποιοσδήποτε με 

δυο-τρία χρόνια προϋπηρεσία το ίδιο θα έκανε. Δεν μπορεί να μπει κάποιος μέσα 

στην τάξη και να πει ωραία, τώρα εγώ θα κάνω κάτι από το μυαλό μου ας πούμε. Και 

αυτοί που το κάνουν το διαφορετικό, το κάνουν επειδή κάπου το βλέπουν, κάπου το 

μαθαίνουν, εδώ αυτό είναι πρόβλημα. Και τι προτάσεις έχετε για την βελτίωση του 

μαθήματος είναι πάρα πολύ σημαντικό το να γίνει μάθ… το κεντρικό το μάθημα, 

δηλαδή να είναι ο δάσκαλος στην γωνία.  

9. Ερ: Ναι, ναι. Ως μέλος της ομάδας. 

Απ: Ακριβώς. Να μπει ο δάσκαλος στην άκρη, να δημιουργήσει ομάδες και να βάλει 

τα παιδιά μόνα τους να δουλέψουν… θα είναι πολύ πιο εεε… εύκολο να μάθουν τα 

παιδιά, από τον τρόπο που γίνεται  τώρα το μάθημα.  

 

10. Ερ: Ωραία. Τώρα, εσύ από ότι βλέπεις προφανώς, γιατί… αν εστιάζουν οι… 

δάσκαλοι-καθηγητές σε ζητήματα όπως είναι η εκμάθηση των  ελληνικών, ο 

σεβασμός της διαφορετικότητας,  η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, 

επεξήγηση των δομών  και της λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας, 

ζητήματα υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, σεβασμού της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία. 

Απ: Λοιπόν, εκμάθηση ελληνικών, αν εστιάζουν; Ε, προσπαθούν αλλά… δεν 

υπάρχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο τα παιδιά να μάθουν ελληνικά όταν δεν έρχονται 

σε επαφή με άλλα παιδιά που μιλάνε ελληνικά. Έτσι, αυτά κάθονται εκεί, μιλάνε 

μεταξύ τους Αραβικά, ότι και να του… δηλαδή, μάθανε κάποια ελληνικά, αλλά είναι 

πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να είχανε μάθει με τόσο καιρό.  

 

11. Ερ: Και οι διερμηνείς δεν υπάρχουνε.  

Απ: Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορούνε να κάνουνε τίποτα, επειδή δεν 

υπάρχει μέσα κάποιος, ο οποίος  θα μπορεί να μιλήσει. Δηλαδή πώς να τους μάθεις, 

‘ντάξει σεβασμό διαφορετικότητας, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης…  

 

12. Ερ: Ίσως μέσω παιχνιδιού. 
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Απ: Ναι, μέσω παιχνιδιού προσπαθούνε και γίνονται προσπάθειες τώρα, ας πούμε 

εχθές, ήταν εντυπωσιακό αυτό, στο δημοτικό, η δασκάλου μουσικής του δημοτικού 

εεε… έπιασε κάποια παιδιά από το ολοήμερο σχολείο του δημοτικού και κάποια 

παιδιά δικά μας, περίπου τριάντα παιδιά ήταν σε ένα τμήμα και τους ετοιμάζει για μια 

γιορτή πολυγλωσσίας του δήμου, που θα γίνει 28 Μαΐου και τους έκανε μουσική. 

Ήταν τόσο εντυπωσιακά καλοί εεε… ήτανε τριάντα παιδιά,  τα οποία καθότανε 

σούζα, πως το έκανε αυτό το πράγμα; Χωρίς, ούτε φώναξε, ούτε μάλωσε, ούτε 

θύμωσε ήτανε, τους είχε… 

 

13. Ερ: Διερμηνέα χρησιμοποίησε η δασκάλα; 

Απ: Χωρίς διερμηνέα. Καλά, η μουσική είναι… έχει μια άλλη δύναμη. ‘Ντάξει, αλλά 

και αυτή η ίδια, πως τους κινητοποιούσε, πως πηγα… πως μοίρασε τα παιδιά  που να 

είναι ξέρεις, τα ελληνάκια με τα προσφυγάκια… πώς να το πω… 

 

14. Ερ: Σε σχέση με… 

Απ: Όλα μαζί, ναι. Να μην είναι εδώ… πώς να χωριστούν,  πως τους μοίρασε τις 

φωτοτυπίες που να είναι ένα ελληνάκι, ένα προσφυγάκι. Δεν το κατάλαβα πως έγινε 

αυτό δηλαδή. Ξαφνικά όταν γύρισα και είδα, είδα ότι αυτή πάρα πολύ σοφά… τους 

είχε βάλει κάπως με έναν τρόπο, που ήξερε ότι όταν θα τους μοιράσει τις φωτοτυπίες 

θα είναι έτσι… 

 

15. Ερ: Θα είναι ένας και ένας. 

Απ: Ναι. Ήταν εντυπωσιακό, ήταν πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι 

οπωσδήποτε μάθηση σεβασμό της διαφορετικότητας και σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και όλα αυτά που λες εδώ, αλλά αυτά πάντα πρέπει να γίνονται με 

πλάγιο τρόπο, μέσα… δηλαδή, ο γυμναστής ας πούμε βάζει τα παιδιά του ολοήμερου 

να παίξουνε παιχνίδια, μπάλα ξέρω ‘γω οτιδήποτε με τα παιδιά τα δικά μας, όπου 

βέβαια δεν χωρίζει τις ομάδες τα ελληνάκια και τα προσφυγάκια, κάνουν ομάδες… 

επίσης, αυτό τώρα στο δημοτικό είναι πιο… στο δημοτικό είναι πιο εύκολο να 

γίνουνε εεε… πως το λένε… τέτοιου είδους δραστηριότητες με παιδιά από την 

Ελλάδα, γιατί υπάρχει το ολοήμερο. Στο γυμνάσιο όμως δεν έχουμε κάνει τίποτα και 

αυτά τα παιδιά του γυμνασίου πραγματικά υπολείπονται σε αυτό το θέμα, δηλαδή δεν 

έχουν έρθει σε επαφή με  παιδιά συνομήλικα. Προσπαθούμε… τους πήγαμε στον 

όμιλο φίλων θαλάσσης στην κωπηλασία, να μπουν εκεί κάθε Σάββατο να πηγαίνουνε, 

να μπούνε εκεί να ξεκινήσουν να μάθουνε κωπηλασία εεε… και να ‘ρθούνε σε επαφή 

και με  άλλα συνομήλικα παιδιά. Δυσκολεύονται πολύ… γενικά και τα παιδιά, 

εντάξει δεν είναι τόσο εύκολο, να πας να μπεις σε μια παρέα, ανεξάρτητα αν είσαι 

πρόσφυγας ή όχι, ένα λόγο παραπάνω αυτοί που έχουν μείνει τόσο καιρό μόνοι τους.  
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16. Ερ: Στο δημοτικό, πόσες ώρες συμπίπτουνε; Τα ελληνόπουλα με τα 

προσφυγόπουλα; 

Απ:  Δυο.  

 

17. Ερ: Σε αυτές τις δυο ώρες  τα καταφέρνει. 

Απ: Ναι, δύο με τέσσερις. Ήταν εντυπωσιακό στην αρχή της χρονιάς, που μας έλεγαν 

οι καθηγητές, ερχόντουσαν τα παιδιά δυο η ώρα, ήτανε στο διάλλειμα, μόνο στο 

διάλλειμα μαζί με τα ελληνάκια. Μόνο στο διάλλειμα. Στις ώρες κανονικά έκαναν 

μάθημα. Τις δυο πρώτες ώρες λοιπόν που υπήρχε και τα παιδιά του ολοήμερου τα 

δικά μας τα παιδιά ήταν μια χαρά, μόλις εξαφανίζονταν και έφευγαν τα παιδιά του 

ολοήμερου τότε αρχίζανε να γίνονται όλοι οι καβγάδες, οι φασαρίες, τα… 

 

18. Ερ: Α, να δείξουν καλό πρόσωπο στα ελληνόπουλα. 

Απ: Δεν ξέρω, να δείξουνε καλό πρόσωπο, η απομόνωση μετά που αισθάνονταν…  

19: Ερ: Μαζεμένοι; 

Απ: … δεν ξέρω, για ποιο λόγο. Πάντως όσο ήτανε μαζί με τα άλλα παιδιά ήτανε… 

πιο σχολείο, μόλις φεύγανε και μένανε μόνοι τους… τους έπιανε… 

 

20. Ερ: Μπορεί να επηρεάζονταν από το κλίμα… το υπάρχων, ας πούμε. 

Απ:  Ναι. Τώρα, τα άλλα σχόλια μου… 

 

Ερ: Αν έχεις κάτι να προσθέσεις, αν νοιώσεις ότι κάτι από τις  παραπάνω ερωτήσεις 

ας πούμε δεν σε κάλυψαν, αν θέλεις να προσθέσεις εσύ κάτι. 

Απ: Σχετικά με την εκπαίδευση; Σχετικά με την εκπαίδευση. 

 

Ερ: Εκπαίδευση των παιδιών είτε στο δημόσιο είτε από ΜΚΟ. 

Απ: Εκπαίδευση των προσφύγων μιλάμε, έτσι; 

 

Ερ: Ναι, ναι. Για την τυπική… 
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Απ: Λοιπόν, εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι μια πολύ ιδιότυπη κατάσταση εεε… 

δηλαδή, σχετικά με την εκπαίδευση των προσφύγων, έχουμε εμπειρία πριν από είκοσι 

χρόνια, με το κύμα των Ρώσων και των Αλβανών που είχαν έρθει, εεε… ξέρουμε πως 

γίνονται τα πράγματα. Είχαν έρθει τα παιδιά εκείνα, μπήκαν στις τάξεις, γίνανε 

τμήματα υποδοχής, όπου μπορέσανε, μάθανε τα παιδιά ελληνικά, τελειώσανε το 

σχολείο, έγινε αυτό. Γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο τέλος πάντων, καλώς ή 

κακώς, οπωσδήποτε πάντα επιδέχεται βελτίωσης, πάντως υπάρχει η τεχνογνωσία για 

το πώς γίνεται. Εδώ πέρα όμως τώρα έχουμε μια ιδιότυπη κατάσταση που δεν 

υπάρχει κάπου αλλού. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ δεν είναι για να είναι εδώ.  

 

Ερ: Όχι, θα φύγουνε. 

Απ: Ούτε αυτοί θέλουνε να μείνουνε… οπότε εεε… το ζήτημα είναι ότι κάποιοι από 

αυτούς, πολλοί από αυτούς θα μείνουνε και δεν το ξέρουνε. Δεν θέλουνε… ούτε 

ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που θα μείνουνε, για να πούμε παιδιά, αυτοί θα μείνουνε 

κρατήστε τους θα τους κάνουμε άλλου είδους εκπαίδευση. Αυτοί θα φύγουν, αφήστε 

τους, θα τους κάνουμε άλλου είδους εκπαίδευση. Άρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο 

πρόβλημα σε αυτό. Είναι… νομίζω το σημαντικότερο πρόβλημα, γιατί αυτοί που θα 

φύγουνε, μάλλον επειδή νομίζουν όλοι ότι θα φύγουνε δεν… επενδύουν πάρα πολύ 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους, λένε δηλαδή, αυτό το έχω ακούσει από όλους 

τους γονείς, δεν πειράζει θα μάθει στην Γερμανία. Ναι… τι να σου πω, μακάρι και να 

μάθει στην Γερμανία, αλλά αν το παιδί σου μείνει για πέντε χρόνια εδώ, αν μείνεις 

πέντε χρόνια εδώ, για πέντε χρόνια θα περιμένεις να πας στην Γερμανία, θα το έχεις 

πέντε χρόνια εκτός σχολείου; Ή δέκα, δεν ξέρω πόσο μπορούν να μείνουν κάποιοι; 

Οπότε αυτό είναι… 

 

Ερ: Υπάρχει αυτή η ιδιομορφία. 

Απ: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε άλλωστε και γι’ αυτό γίνανε και οι 

ΔΥΕΠ και δεν μπήκανε αυτά τα παιδιά κατευθείαν στα σχολεία, όπως έπρεπε να 

μπούνε και όπως και μέχρι τώρα γινότανε και όπως και θα μάθαιναν και καλύτερα 

ελληνικά έτσι. Γιατί ακριβώς είναι ένας πληθυσμός, ο οποίος δεν είναι για να μείνει. 

Και από την άλλη δεν ξέρουμε και πόσοι θα φύγουν. Εεε… ελπίζω ότι με την 

καινούρια σχολική χρονιά θα έχει ξεκαθαρίσει κάπως καλύτερα το τοπίο, αυτό 

βέβαια σημαίνει ότι οι άνθρωποι εδώ οι γονείς να συμφιλιωθούν με μια νέα 

πραγματικότητα,  διαφορετική με αυτή που έχουν στο μυαλό τους. Είναι πολύ 

μεγάλος ο κίνδυνος να μείνουνε πολλά παιδιά, μένουν ήδη πολλά παιδιά εκτός 

σχολείου και είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος να μείνουν και άλλα παιδιά εκτός 

σχολείου, τα παιδιά που ξέρουμε ότι μένουν σε διαμερίσματα και πηγαίνουν στον 

πρωινό κύκλο… ακόμα και αυτά που πήγανε σχολείο, ελάχιστα από αυτά έμειναν στο 

σχολείο, πήγανε λίγο καιρό και σταματήσανε. Δεν υπάρχει στήριξη, εκτός από τα 

παιδιά που είναι στο διαπολιτισμικό κέντρο, όπου υπάρχουν τμήματα υποδοχής και 
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υπάρχει ειδικός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των παιδιών, όλα τα άλλα παιδιά 

δυσκολεύτηκαν και σταμάτησαν και αυτό για εμένα είναι ένας σοβαρός κίνδυνος. 

Είναι κόκκινο φως, θα έχουμε πολλά παιδιά, μεγάλη σχολική διαρροή, πολλά παιδιά 

εκτός σχολείου εεε… πρέπει η πολιτεία να το αντιμετωπίσει σοβαρά αυτό το θέμα. 

Ερ: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ Όλγα, Ευχαριστώ. 

Απ: Να ‘σαι καλά.  

 

 

Συμμετέχοντας 16:  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στην δομή φιλοξενίας, 

που εργάζεστε, πώς είναι οι συνθήκες ζωής και ποια είναι η διάθεση τους. 

Απ: Αυτή τη στιγμή στο κέντρο φιλοξενίας Σόφτεξ, το οποίο στην πραγματικότητα 

λέγεται κέντρο φιλοξενίας Μουριών Ελευθερίων Κορδελιού. Σόφτεξ λόγω και του 

εργοστασίου όπου εγκαταστάθηκαν και έτσι το ξέρουν όλοι. Ήταν χίλια πεντακόσια 

με χίλια εξακόσια άτομα κοντά στα Χριστούγεννα. Αυτή τη στιγμή είναι τριακόσια, 

επίσημα, διότι μπαινοβγαίνουν και άλλοι γιατί, πίσω από την Σόφτεξ, τα βαγόνια του 

ΟΣΕ είναι πολλοί ασυνόδευτα, ανήλικα μάλιστα εκεί. Οι συνθήκες ζωής… τριακόσια 

άτομα έτσι; Τριακόσια άτομα, από τα οποία δέκα με έντεκα είναι οι οικογένειες, τα 

υπόλοιπα είναι… άνδρες κυρίως, ηλικίας είκοσι με… τριάντα οχτώ, σαράντα ετών, 

μόνοι τους. Οι συνθήκες ζωής, σίγουρα έχουν βελτιωθεί, γιατί πρώτα ήταν μέσα σε 

σκηνές κάτω από ένα βιομηχανικό στέγαστρο. Αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί 

container, ζουν μέσα σε containers και ήδη γίνονται και εργασίες για να συνδεθούν με 

αποχέτευση, δεν είχαν αποχέτευση, οπότε μπορούμε να πούμε ότι από αυτήν την 

άποψη τουλάχιστον έχουν μια στέγη, τα containers διαθέτουν air-condition και μια 

μικρή κουζίνα μέσα, που μπορούν και να αυτο-εξυπηρετηθούν. Εεε… βλέπω στην 

ερώτηση, ποια είναι η διάθεση των προσφύγων… η μοναδικότητα του προσφυγικού 

στην Ελλάδα είναι αυτή, ότι δεν είμαστε η χώρα που επιθυμούν να μείνουν. Ενώ είναι 

η χώρα που νιώθουν ασφάλεια, η πρώτη χώρα μετά κυρίως την Τουρκία, την οποία 

την περιγράφουν με μελανά χρώματα ή περισσότερα, εεε… είναι μια χώρα που δεν 

θέλουν να μείνουν και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα και δυσκολεύει και το δικό μας 

έργο της εκπαίδευσης. Γιατί θεωρούν ότι είναι κάτι προσωρινό, είναι μια προσωρινή 

διαμονή και όσο βέβαια περνούν οι μήνες  και καθυστερεί η διαδικασία του 

relocation, καθυστερεί επίσης σε κάποιους η διαδικασία με το άσυλο, εεε… αυτό 

εντείνει την αγωνία τους, τους φόβους τους, αυξάνει μερικές φορές την επιθετικότητα 

τους, νιώθουν πικρία, απογοήτευση και έτσι δημιουργούνται προβλήματα και τριβές 

καθημερινά, ναι. Όσον αφορά στην εκπαίδευση τώρα, αυτή η αίσθηση της 

προσωρινότητας σαφώς και επηρεάζει, διότι έχουν μια άρνηση να μάθουν την 

γλώσσα, την ελληνική γλώσσα. Κυρίως ενδιαφέρονται για τα αγγλικά και  τα 
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γερμανικά και γι’ αυτό ένοιωσαν και  απογοήτευση από το πρόγραμμα των ΔΥΕΠ, 

γιατί δεν περιλάμβανε την γερμανική γλώσσα μέσα, μόνο την αγγλική, καθώς η 

πλειοψηφία αυτών εεε… στοχεύουν στο να εγκατασταθούν σε γερμανόφωνες χώρες 

ή σκανδιναβικές χώρες. Όμως οι οικογένειες που έμειναν, στέλνουν τα παιδιά τους 

στο σχολείο και αυτή η παρακολούθηση έχει μια κανονικότητα. 

 

2. Ερ: Πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία; Αν είναι 

πρόθυμοι να συμμετέχουν; Πώς είναι οι συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος; Πόσο 

ενεργά συμμετέχουνε στο μάθημα; Και αν υπάρχουν, τι ελλείψεις υπάρχουν; 

Απ: Οι πρόσφυγες.... βέβαια κάποια πράγματα είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, 

αλλά θα υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη αλλά θα τα ξαναπούμε. Εεε... συμμετέχουν 

όλοι, όλοι οι πρόσφυγες στην εκπαι... αυτοί που διαμένουν μέσα στη Σόφτεξ και 

ακόμα και αυτοί που εγκαταστάθηκαν σε διαμερίσματα, συνεχίζουν και θέλουν να 

στέλνουν τα παιδιά τους στην… στο απογευματινό σχολείο, στη ΔΥΕΠ. Υπάρχει 

μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έλεγα ότι είναι και η Σόφτεξ,  είναι η δομή με την πιο 

σταθερή παρακολούθηση, το δείχνουν οι παρουσίες των παιδιών, ναι. Έχουμε 

δεκαεννιά παιδιά συν δυο που παίρνουμε από ένα διαμέρισμα, άρα λοιπόν είκοσι ένα 

στο Δημοτικό αυτή τη στιγμή και έχουμε και δέκα παιδιά στο Γυμνάσιο, σταθερά 

όμως. Σύνολο λοιπόν τριάντα παιδιά, στη ΔΥΕΠ της Σόφτεξ. Είναι πρόθυμοι να 

συμμετέχουν, θα πρέπει να δείτε μια μέρα να... αξίζει να ‘ρθείτε στο καταυλισμό και 

να δείτε στις μιάμιση η ώρα τι πανζουρλισμός γίνεται με τα μικρά στις τσάντες τους 

όμως, περιμένουν να έρθει το λεωφορείο του ΔΟΜ για να μπουν μέσα να ‘ρθουν 

σχολείο. Το σχολείο γι’ αυτά είναι και είναι λογικό να είναι, είναι ένας τρόπος φυγής 

από την καθημερινότητα, τη σκληρή καθημερινότητα και αυτή τη ρουτίνα του, του 

καταυλισμού, ναι. Εεε... άρα λοιπόν είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν, έχουμε 

απαντήσει θετικά σε αυτό. Φυσικά έχουν ενδιαφέρον περισσότερο για τα μαθήματα 

που απαι.... που έχουν μάλλον παιχνίδι όπως η Γυμναστική, το κομπιούτερ γιατί όλα 

χρησιμοποιούν κινητό. Εεε... λιγότερο ενδιαφέρον, δυσκολεύονται αν τα 

καταφέρνουν στη γλώσσα, αλλά και ποιο παιδί δεν ενδιαφέρεται για την ώρα του 

διαλείμματος ή της Γυμναστικής... και τα δικά μας το ίδιο κάνουν. Οι συνθήκες 

διεξαγωγής του μαθήματος. Είναι καλές, είναι καλές. Έχουμε πολύ καλούς 

εκπαιδευτικούς στη ΔΥΕΠ, με αγάπη και ενδιαφέρον γι’ αυτά τα παιδιά. 

Δημιουργούν μαζί τους εεε... χρησιμοποιούν κάθε νέα παιδαγωγική μέθοδο για να 

διδάξουν την γλώσσα και την αγγλική γλώσσα και την ελληνική γλώσσα και φαίνεται 

αυτό και στην αντίδραση των παιδιών και στην ανταπόκριση, έτσι. Φυσικά, στις 

ασκήσεις που βάζουν οι δάσκαλοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν καλά, γιατί δεν 

έχουν το υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον ας πούμε στην ελληνική γλώσσα, 

οι γονείς δεν γνωρίζουν Ελληνικά και εδώ ίσως, αυτή η πρόταση που θα έκανα. Εάν 

συνεχίσουν να υπάρξουν δομές ή για όσους πλέον εγκατασταθούν στα διαμερίσματα, 

υπάρχουν μόνιμες δομές με containers, όπως ξέρω ότι έγινε στα Τρίκαλα ή εδώ, θα 

μείνουν κάποιες όπως είπα π.χ. στα Διαβατά, θα πρέπει να ξεκινήσουν μαθήματα 

ελληνικής γλώσσας και για τους γονείς και για την καθημερινή τους διευκόλυνση 



 

 241 

στην αγορά, στις υπηρεσίες αλλά και για να έχουν επαφή  με το… με την εκπαίδευση 

των παιδιών τους, να μπορούν να ρωτήσουν τον δάσκαλο, να παρακολουθήσουν έτσι 

απλά τα μαθήματά τους, να ξέρουν τι γίνεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτή τη 

στιγμή οι διαμεσολαβητές μας και οι μεταφραστές μας είναι τα ίδια τα παιδιά 

απέναντι στους γονείς. Την στιγμή που δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε και αυτό 

είναι ένα μειονέκτημα του προγράμματος κάθε ώρα μεταφραστή, δεν μπορούμε, δεν 

έχουμε μεταφραστή και δεν έχουμε μεταφραστή και στο σχολείο. Αυτό είναι 

μειονέκτημα. Εδώ η πρότασή μου, η προσωπική μου πρόταση και γνωρίζω ότι είναι 

και άλλων συναδέλφων είναι ότι θα μπορούσαμε εδώ να εκμεταλλευτούμε με 

εισαγωγικά, με την καλή έννοια τους γονείς, οι οποίοι ήταν δάσκαλοι στις χώρες 

προέλευσής τους και έχουμε τέτοιους γονείς στους καταυλισμούς, που προσφέρθηκαν 

μάλιστα να βοηθήσουν, με κάποια ειδική ρύθμιση του Υπουργείου, γιατί είναι 

δύσκολο να μπει τρίτο πρόσωπο σε σχολείο, με κάποια ειδική ρύθμιση και με 

πιστοποίηση, με μια βεβαίωση, να μπορούν να εργάζονται ως διαμεσολαβητές και 

μεταφραστές μέσα στα σχολεία οι ίδιοι οι γονείς, βέβαια. 

 

3. Ερ:  Ξέρουν Αραβικά, Αγγλικά ας πούμε. 

Απ: Ναι ξέρουν Αραβικά, Αγγλικά κάποιοι από αυτούς ήδη έχουν αρχίσει να 

μαθαίνουν Ελληνικά. Όσες φορές χρειάστηκε να κρατήσουμε έναν γονέα για να τον 

ενημερώσουμε μας βοήθησε πάρα πολύ, ήταν πολύ διευκολυντική η παρουσία του. 

 

4. Ερ: Αυτό πάντως νομίζω έχει εφαρμοστεί νομίζω στο 2
ο
 Γυμνάσιο Λαγυνών για 

κάποιο διάστημα, αν δεν κάνω λάθος. Μου το ανέφερε εκεί η Φιλόλογος, η Υπεύθυνη 

Δομής. 

Απ: Η Υπεύθυνη; 

 

5. Ερ: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι για την συγκεκριμένη δομή, αν το 

ανέφερε. Αλλά μου είπε ότι χρησιμοποίησαν μια μητέρα για κάποιο χρονικό 

διάστημα. Τώρα με το καταστατικό. 

Απ: Δεν βοήθησε, τι; 

 

6. Ερ: Βέβαια, πάρα πολύ. Βέβαια τώρα με το καταστατικό δεν ξέρω πως το κάνανε 

αλλά θα πρέπει να είναι λίγο πιο ευέλικτα. 

Απ: Ξέρω, γιατί… είμαι παλιά εκπαιδευτικός, έχω τριάντα χρόνια υπηρεσίας, ότι 

χρειάζεται ειδική άδεια για είσοδο τρίτου προσώπου μέσα στο σχολείο εεε.... πόσο 

μάλλον τώρα, που θέλουμε να προστατεύσουμε κιόλας τα παιδιά, αλλά με μια 
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πρόβλεψη από το Υπουργείο, με μια διαδικασία νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό και 

με την συνεργασία φυσικά των διδασκόντων μέσα στις τάξεις, στις υποδοχές που θα 

δημιουργηθούνε  ή σε ΔΥΕΠ, που θα λειτουργήσουν του χρόνου και πιθανόν και με 

τις ΜΚΟ μέσα στις... 

 

7. Ερ: Αυτό ήθελα να πω. Ότι και οι ΜΚΟ δεν λειτουργούνε ενισχυτικά ως προς το 

διδακτικό, εκπαιδευτικό έργο που γίνεται στα ΔΥΕΠ; 

Απ: Όχι σε όλες, όχι όλες. Όχι όλες. Κάποιες ναι, μερικές φορές λειτουργούνε και 

ανταγωνιστικά, κάποιες διευκολυντικά, δεν θα ήθελα να αναφερθώ ονομαστικά, αλλά 

ναι, υπάρχουν  ΜΚΟ που έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα, δεν θέλησαν να 

ανταγωνιστούν το πρόγραμμα του Υπουργείου. 

 

8. Ερ: Τουλάχιστον ως προς την διδακτέα ύλη, ότι πάνε τα παιδιά μαθαίνουν 

Αγγλικά, έρχονται μετά, πάλι μαθαίνουν Αγγλικά ή Ελληνικά ας πούμε. 

Απ: Ναι. Θα μπορούσαν ίσως να ενισχύσουν περισσότερο τα μαθήματα της 

Ελληνικής, για να βοηθήσουν. Και εδώ θα αναπλήρωναν τους γονείς που δεν 

μπορούν να βοηθήσουν, διότι αυτό, αυτή τη δυσκολία την ζήσαμε το ’92 με  τα 

μεταναστόπουλα, τα προσφυγάκια από την πρώην Σοβιετική Ένωση και την 

Αλβανία. Βέβαια ερχόταν, η διαφορά είναι ότι αυτά ερχόταν από ένα σχολικό 

περιβάλλον οργανωμένο και με την… δεν έμεναν σε καταυλισμούς, είναι τεράστια 

διαφορά, αλλά οι γονείς, πολλοί από αυτούς δεν γνώριζαν τη γλώσσα. Εδώ, έρχονται 

από μια διαφορετική κουλτούρα, από άλλο εκπαιδευτικό σύστημα ή δεν πήγαν ποτέ 

σχολείο, τα πράγματα δυσκολεύουν και η συνεργασία των γονέων είναι πολύ 

σημαντική. 

 

9. Ερ: Οι ελλείψεις που ενδεχομένως υπάρχουν στα ΔΥΕΠ σε υλικοτεχνικό...   

Απ: Υπάρχει, υπάρχουν ελλείψεις. 

 

10. Ερ: Ακόμα και αυτό. 

Απ: Βέβαια. Υπάρχει στα Δημοτικά κυρίως, σε πλαστελίνη ας πούμε εεε.... χαρτί 

φωτοτυπίας, μολύβια, μαρκαδόροι, άλλα υλικά που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι. Εγώ 

προέρχομαι από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χρησιμοποιούμε περισσότερο πλέον 

τον υπολογιστή στη δευτεροβάθμια, λιγότερο υλικά τέτοια, μόνο οι συνάδελφοι των 

εικαστικών, αλλά μου έχουν αναφέρει ότι υπάρχουν ελλείψεις. 
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11. Ερ: Εκεί ο ρόλος του ΣΕΠ ας πούμε, ενδεχομένως είναι να γεφυρώσει λίγο αυτά 

τα κενά ή να προσπαθήσει να καλύψει αυτές τις ελλείψεις μέσω... 

Απ: Ναι να γεφυρώσει… Να καλύψει αυτές τις ελλείψεις μέσω του δήμου, γιατί ο 

δήμος έχει όπως ξέρετε την  ευθύνη για τα σχολεία, για την λειτουργία των σχολείων 

και για το...  

 

12. Ερ: Για την σχολική επιτροπή. 

Απ: Με την σχολική επιτροπή, οπότε ο συντονιστής εκπαίδευσης είναι η γέφυρα 

ανάμεσα στους διδάσκοντες, στο προσωπικό των ΔΥΕΠ και στον δήμο ή σε άλλες 

υπηρεσίες που τυχόν θα μπορούσαν να βοηθήσουν ή έχουμε κάνει και… έχουμε 

απευθυνθεί και σε εθελοντές για να βοηθήσουν ή σε δωρητές. 

 

13. Ερ: Σε ΜΚΟ; Οι ΜΚΟ καλύπτουν ας πούμε κάποια κενά, επειδή έχουνε πιο 

εύκολη χρηματοδότηση και μεγάλη ας πούμε, από όσο ξέρω τουλάχιστον. 

Απ:  Δεν ξέρω, τι έγινε σε αυτή τη ΔΥΕΠ, γι’ αυτό επειδή μεταφέρθηκα λίγο πριν το 

Πάσχα, δηλαδή ουσιαστικά, μετά το Πάσχα ξεκίνησα την παρουσία μου εδώ ίσως θα 

μπορέσουν αν βοηθήσουν οι συνάδελφοι που είναι από τον Νοέμβριο εκεί, Οκτώβριο 

μάλλον, συγγνώμη, αν και το σχολείο ξεκίνησε Γενάρη. Από τον Γενάρη λοιπόν 

μέχρι τώρα, θα μπορούσαν αυτοί να πουν… πιο αναλυτικά αν ήδη κάποιες ΜΚΟ 

εεε... βοήθησαν δίνοντας υλικό, ναι. Μας βοήθησαν όμως στις δράσεις. Έχουμε κάνει 

διάφορες δράσεις ήδη, τώρα, σήμερα για παράδειγμα θα πάμε στο 2
ο
 Γυμνάσιο 

Πυλαίας, όπου τρέχει ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τη συνάδελφο της Φυσικής και 

εδώ ο ΔΟΜ, μας βοήθησαν και στη μεταφορά των παιδιών γιατί είναι έξω από το 

πρόγραμμα του σχολείου εεε...  θα κάνουν πειράματα, όπως έκαναν και την 

προηγούμενη φορά στο εργαστήριο Χημείας, ζωγράφισαν με οξέα και βάσεις εεε... 

συνεργαζόμαστε, συνεργαστήκαμε σε ένα πρόγραμμα με το τμήμα Κινηματογράφου, 

είναι το ίδιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα… συγγνώμη το Μουσείο Κινηματογράφου, το 

οποίο γυρίζει και... όχι Μουσείο Φωτογραφίας ναι, το οποίο τους έδειξε.... συγγνώμη 

Μουσείο Φωτογραφίας, είναι άλλο το πρόγραμμα του τμήματος Κινηματογράφου, 

γιατί τρέχει και τέτοιο πρόγραμμα εεε... αυτά λοιπόν είναι Ευρωπαϊκά προγράμματα 

μέσω ΕΣΠΑ εεε... τα παιδιά από το Μουσείο Φωτογραφίας ήρθαν μέσα στον 

καταυλισμό, έδειξαν πως λειτουργεί μια κάμερα, πως γυρίζεται μια ταινία, ήρθαν 

μαζί μας στο 2
ο 
Γυμνάσιο Πυλαίας και μαζί με τους μαθητές του Γυμνασίου, γύρισαν 

ένα μικρό ντοκιμαντέρ και τα παιδιά είδαν πως γυρίζεται ένα ντοκιμαντέρ, ή 

γενικότερα μια ταινία. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης, ο ηχολήπτης... 

   

14. Ερ: Ο ρόλος. 
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Απ: Ο ρόλος ναι. Χθες ήταν η δεύτερη μέρα που κάναμε δράση με το Καλλιτεχνικό 

Σχολείο Αμπελοκήπων, με το Πανελλήνιο Δίκτυο Σχολικού Θεάτρου, όπου εκεί είναι 

ένα άλλο πρόγραμμα με εθελοντές που λέγεται «Μαζί» και κάναμε μια δράση, 

μεταφέροντας ένα ποίημα του παλαιστίνιου ποιητή Μαχμούντ Νταρoυίς που γράφει 

για το όνομα του δημιουργώντας μια ακροστιχίδα και με τα αρχικά του ονόματος 

δημιουργεί άλλο ποίημα γράφοντας και εμείς στα Αραβικά και στα Ελληνικά τα 

ονόματά μας και δημιούργησαν τα παιδιά ποιήματα και θα εκδοθούν στα βιβλία. Ναι, 

μια πάρα πολύ ωραία δράση, σε αυτά πάλι ο ΔΟΜ μας βοήθησε, ναι. Μας βοήθησε ο 

ΔΟΜ, μας βοήθησε το Καλλιτεχνικό σχολείο που μας καλοδέχτηκε και αυτό το 

Πανελλήνιο Δίκτυο Σχολικού Θέατρου. Εμπνευσμένοι συνάδελφοι, πραγματικά, 

πολύ δουλειά. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Αν υπάρχει βέβαια, ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ μαθητών στις δομές 

φιλοξενίας... 

Απ: Υπάρχουν, αλλά απ’ ότι ξέρω μικρό ποσοστό. Στη Σόφτεξ δεν έχουμε, δεν 

έχουμε, ούτε στη Frakaport είχα καταγράψει εκτός από δυο αδέλφια που είχαν 

αλφισμό. 

 

2. Ερ: Στη Frakaport? 

Απ: Στη Frakaport. Αλλά δεν ξέρω τι απέγιναν αυτά τα παιδιά. 

 

3.Ερ: Συμμετείχαν το μάθημα; Αλλά… 

Απ: Όχι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, αυτά μεταφέρθηκαν μετά σε ξενοδοχεία 

σε… στην Σαμαρίνα των Γρεβενών, δεν κατοικείται κιόλας το χειμώνα οπότε δεν 

υπήρχε σχολείο δίπλα για να παρακολουθήσουν ένα πρωινό πρόγραμμα τουλάχιστον. 

Ξέρω ότι η συνάδελφος η Χαρούλα η Τσιριγώτη από το Δερβένι ήρθε σε επαφή με 

την αντίστοιχη υπηρεσία στην Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης που εεε.... 

έχουν την υπηρεσία εκεί αναγνώρισης προβλημάτων, τα λεγόμενα ΚΕΔΔΥ, αλλά δεν 

έχουμε ΑΜΕΑ, στη Σόφτεξ δεν έχουμε ως τώρα. Ή τουλάχιστον τώρα δεν έχουμε, 

δεν γνωρίζω πιο πριν αν είχαν. Επαναλαμβάνω ότι εγώ είμαι  από τις… ουσιαστικά 

μετά. 

 

4. Ερ: Μαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή προβλήματα συμπεριφοράς ας πούμε, έστω 

και πιο απλά... 
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Απ: Μαθησιακές δυσκολίες όχι. Προβλήματα συμπεριφοράς τα γνωστά προβλήματα 

που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους, τσακώματα, θέλω να καθίσω εδώ, υπάρχει ένας 

ζήλος ποιος θα καθίσει πρώτος στο λεωφορείο ας πούμε εκεί, ναι. Αγόρια με 

κορίτσια, τα γνωστά. Όχι δεν έχουμε ιδιαίτερα, όχι. 

 

5. Ερ: Ναι, ναι. Σε αυτά τα δυο ας πούμε παραδείγματα, τα δυο αδέρφια εεε... είχατε 

παρατηρήσει φαινόμενα περιθωριοποίησης, ή πως τους αντιμετώπιζαν οι υπόλοιποι 

πρόσφυγες γι’ αυτά τα δυο παραδείγματα, αυτά που έχουμε στο μυαλό;   

Απ: Καθόλου. Καθόλου. Όχι, όχι. Επειδή έζησα μαζί τους τέσσερις μήνες, καμία 

περιθωριοποίηση, ήταν ενταγμένα μέσα στο σώμα των προσφύγων κανονικά, 

‘έπαιζαν με τα άλλα παιδιά, από τους δε διαπίστωσα καμία περιθωριοποίηση, ναι.  

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Ερ: Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, που εστιάζετε, αυτό τώρα δεν αφορά άμεσα 

εσάς... απλά ότι γνωρίζεται… 

Απ: Αφορά τους διδάσκοντες. 

 

2. Ερ: Ναι, άμα γνωρίζεται ή άμα το συζητάτε ή αν είναι στον ρόλο σας να συζητάτε 

με τους διδάσκοντες που εστιάζουνε; Τι μεθόδους εφαρμόζουνε; Και τι προτάσεις 

έχετε για την βελτίωση του μαθήματος; Σαν συντονιστής εκπαίδευσης. 

Απ: Νομίζω ότι οι διδάσκοντες εδώ θα μπορούσανε να απαντήσουν... είναι τα πιο 

κατάλληλα πρόσωπα. Ξέρω όμως ότι χρησιμοποιούν κάθε σύγχρονη παιδαγωγική 

μέθοδο και διαδραστικά μέσα και οπτικό υλικό και προσπαθούν να κινητοποιήσουν 

τα παιδιά, να παράγουν, να δημιουργούν μόνα τους και χρησιμοποιούν την εμπειρία 

από την διδασκαλία των ξένων γλωσσών, έχουν περάσει από σεμινάρια, τα οποία 

βέβαια θα έπρεπε να είχαν γίνει πριν κατά την άποψή μου, πριν ξεκινήσουν να 

διδάσκουν εεε... χρησιμοποιούν όλες τις μεθόδους διδασκαλίας και νομίζω αποδίδουν 

γιατί βλέπω ότι τα παιδιά μαθαίνουν. Μαθαίνουν γρήγορα την γλώσσα, ναι. Λείπει το 

υποστηρικτικό περιβάλλον, αυτό είναι που ακυρώνει ίσως.... 

 

3. Ερ: Από ποιον; Από το.... 

Απ: Από τον καταυλισμό. Οι συνθήκες της ζωής τους, οι συνθήκες είναι δύσκολες. 

Γιατί βλέπουμε, την παρατηρούν την εξής διαφορά, οι ίδιοι οι διδάσκοντες. Τα παιδιά 

που μένουν στα διαμερίσματα δείχνουν ταχύτερη βελτίωση, μαθαίνουν πιο γρήγορα. 
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4. Ερ: Έχετε και παιδιά από διαμερίσματα αν δεν κάνω λάθος; 

Απ: Έχουμε. 

 

5. Ερ: Οπότε υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης... 

Απ: Υπάρχει ένα μέτρο μικρό. 

 

6. Ερ: Μικρό βέβαια, μικρό γιατί μπορεί να είναι και τα συστήματα… 

Απ: Αλλά το βλέπουμε ναι. Βέβαια αυτά στερούνται κάτι άλλο, την παρέα, τον 

ομοεθνών του, των ομόγλωσσών ας το πω έτσι. Το στερούνται και καμιά φορά μας 

παρακαλούν να έρθουν μέσα στον καταυλισμό για να παίξουν με τα άλλα παιδιά. 

Χθες μετά τη δράση ήθελαν να μείνουν μέσα στον καταυλισμό, να μην γυρίσουν στα 

διαμερίσματα, νιώθουν απομονωμένοι. Έχουν διασπαρθεί σε όλη την Δυτική 

Θεσσαλονίκη, δεν έχουν επαφή μεταξύ τους όμως. Λίγες οικογένειες... 

 

7.Ερ: Σας έχουν αναφέρει ότι σε αυτά τα διαμερίσματα μένουν, ας πούμε είναι όλη η 

πολυκατοικία κλεισμένη από... 

Απ: Όχι, όχι. 

 

8.Ερ: Ή είναι ξέχωρα ας πούμε... 

Απ:  Είναι ξέχωρα.  

 

9. Ερ: Απομονωμένα. 

Απ: Απομονωμένα, ναι. Και εδώ κάνει έναν άθλο ο συνάδελφος ο Θόδωρος ο 

Καραγιαννίδης, πηγαίνει στα διαμερίσματα κάθε μέρα με δικά του έξοδα και 

μεταφέρει τα παιδιά στο σχολείο. 

 

10. Ερ: Ααα, δεν υπάρχει πρόβλεψη.... 

Απ: Δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε από τις ΜΚΟ, αυτό είναι ένα παράπονο και ούτε 

από τον ΔΟΜ για την μεταφορά αυτών των παιδιών. 

11. Ερ: Δηλαδή ο ΔΟΜ είναι υπεύθυνος για την μεταφορά από τον καταυλισμό... στο 

σχολείο. 
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Απ: Ο ΔΟΜ είναι υπεύθυνος για την μεταφορά από τον καταυλισμό μέχρι το σχολείο 

και τούμπαλιν. 

 

12.Ερ: Αυτό, δεν ισχύει για τα διαμερίσματα; 

Απ: Όχι και αυτή τη στιγμή εεε...  αν οδηγούσα και εγώ θα το έκανα, δεν οδηγώ. 

 

13. Ερ: Καθένας δηλαδή που μένει στα διαμερίσματα είναι υπεύθυνος μόνος του; 

Απ: Είναι υπεύθυνος μόνος του, είναι πολύ δύσκολο όταν μένεις στον Εύοσμο να 

πάει το παιδί στην Νεάπολη, όπου λειτουργεί η ΔΥΕΠ. Και δεν θέλουν να διακόψουν 

αυτό το σχολείο. Αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον τους για την συνέχεια της 

εκπαίδευσης των παιδιών. Έχουν βέβαια την δυνατότητα να τα εγγράψουν στα 

πρωινά σχολεία, αλλά, αφού δεν υπάρχουν τάξεις υποδοχής και ένα μήνα πριν 

κλείσει το σχολικό έτος, μερικές οικογένειες μεταφέρθηκαν τώρα. 

 

14.Ερ: Δηλαδή αυτοί που μένουν στα διαμερίσματα σε αστικό κλοιό, έχουν την 

δυνατότητα να εγγραφούνε στο πρωινό σχολείο. 

Απ: Έχουν την... φυσικά, ναι. Αλλά δεν λειτουργούν σε όλα τα σχολεία τάξεις 

υποδοχής, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα αμιγές. 

 

15. Ερ: Ενδεχόμενος για του χρόνου, από την αρχή. 

Απ:  Αυτό, για του χρόνου. Του χρόνου πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε τάξεις 

υποδοχής και να γίνει μια μελέτη εεε.. εδώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένη 

από την συνεργασία των ΜΚΟ διότι δεν μας έδινε τα στοιχεία ο ΣΕΠ που μένουν τα 

παιδιά, για να οργανώσουμε και εμείς τα σχολεία. Υπάρχουν συνάδελφοι αυτή τη 

στιγμή αποσπασμένοι οι οποίοι έχουν αναλάβει να καταγράψουν τα παιδιά που είναι 

στα διαμερίσματα. Δεν συνεργάστηκαν οι ΜΚΟ αποτελεσματικά σε αυτό. 

 

16. Ερ: Που είναι υπεύθυνοι στα διαμερίσματα, υπεύθυνοι στα διαμερίσματα...  δεν 

δίνουν στοιχεία στους ΣΕΠ; 

Απ: Δεν μας έδιναν στοιχεία. Στους ΣΕΠ. 

 

17. Ερ: Υπάρχει δηλαδή… προβλέπεται ο ρόλος του ΣΕΠ να καταγράφει  τα παιδιά 

που είναι στα διαμερίσματα; 
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Απ: Βεβαίως. 

 

18. Ερ: Όπως ισχύει στον καταυλισμό στην Σόφτεξ. Σχετικά καινούργιο αυτό ή…; 

Απ: Είναι μετά τα Χριστούγεννα, γιατί μετά μετακινήθηκαν πολλοί. Συνάδελφοι οι 

οποίοι εεε... έκλεισε ο καταυλισμός, όπως και ο δικός μου, τοποθετήθηκαν στις 

διευθύνσεις με αρμοδιότητα να καταγράψουν τα παιδιά που είναι σε άλλες δομές, στα 

διαμερίσματα, ασυνόδευτα και να φροντίσουν για την εκπαίδευση τους. Ωστόσο οι 

ΜΚΟ αρνιούνταν να δώσουν στοιχεία θεωρώντας τα προσωπικά δεδομένα, πράγμα 

που το θεωρούμε απαράδεκτο, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη... 

 

19. Ερ: Μάλιστα. Και πάλι η τελευταία ερώτηση αφορά περισσότερο εκπαιδευτικούς, 

αλλά από όσο γνωρίζεται ως συνδετικός ρόλος, δηλαδή ανάμεσα στον καταυλισμό με 

το διδακτικό έργο που γίνεται, διενεργείται στις ΔΥΕΠ. Αν εστιάζουν σε ζητήματα 

όπως στη εκμάθηση των Ελληνικών, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών, επεξήγηση των δομών και της λειτουργείας της 

Ελληνικής ή και Ευρωπαϊκής Πολιτείας και κοινωνίας; Ζητήματα υγιεινής; 

Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης; Σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων; Σεβασμό 

της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία; Αυτό είτε στη ΔΥΕΠ είτε 

και ακόμα και ΜΚΟ, αν γνωρίζεται μέσα στον καταυλισμό, πραγματοποιούνται τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Απ: Για την εκμάθηση των ελληνικών νομίζω ότι έχω μιλήσει πριν. Εάν 

συνειδητοποιήσουν όσοι μείνουν ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εδώ, ότι θα παραμείνουν, 

δεν πρόκειται να μετεγκατασταθούν στην Ευρώπη, τότε νομίζω θα δείξουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την γλώσσα, θα το κατανοήσουν αυτό. Όσον νιώθουν ότι 

είναι προσωρινοί, ότι δεν είναι μόνιμη η διαβίωση τους εδώ θα έχουν πρόβλημα. 

Γιατί αυτό μεταφέρεται εεε… δεν θα την πω απαξίωση της γλώσσας, αδιαφορία θα 

την πούμε, αυτή η αδιαφορία μεταφέρεται από τους γονείς στα παιδιά. Πολλοί γονείς 

λένε γιατί να μάθουν ελληνικά, αφού θα φύγουμε. Ή δεν θέλω να τα στείλω έλεγαν 

στην αρχή, αφού θα φύγουμε, δεν θέλω να πάει σχολείο. Εεε… αυτό το πρόβλημα το 

αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες μέσα, προσπαθούν να κινήσουν το ενδιαφέρον εεε… 

θα πρέπει όμως και εμείς, αυτό είναι μια παρατήρηση, να μιλάμε περισσότερο 

ελληνικά στα παιδιά αν θέλουμε… χρησιμοποιούμε την αγγλική. Πρέπει να 

αρχίσουμε να μιλάμε. Εδώ θα χρησιμοποιήσω και μια άλλη εμπειρία, την εμπειρία 

που βρέθηκα περίπου για δυόμιση μήνες στο διαπολιτισμικό λύκειο της Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, όταν έκλεισε ο δικός μου καταυλισμός, εκεί έκανα φροντιστηριακή 

στήριξη στα ασυνόδευτα ενήλικα και στα παιδιά μεταναστών και Κινέζων π.χ. ή 

Τούρκων, είναι η νέα… η νέα γενιά που έχουμε εδώ. Τα παιδιά… μάλλον να το πω 

αλλιώς, στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά χρησιμοποιούν περισσότερο 

την αγγλική μεταξύ τους, υποχωρεί πολύ η ελληνική. Θα πρέπει να επιμείνουμε σε 

αυτό και ας δυσκολεύονται. Στην επικοινωνία μέσω της ελληνικής, μόνο έτσι θα 
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μάθουν. Και βεβαίως ένα πρόβλημα για την εκμάθηση των ελληνικών είναι ότι τα 

παιδιά των ΔΥΕΠ δεν έχουν επαφή με τους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας, με τα 

άλλα παιδιά, τα παιδιά του πρωινού κύκλου φεύγουν, μένουν λίγα από το ολοήμερο, 

λίγα παιδιά από το ολοήμερο, τα οποία έχουν αναπτύξει καλές σχέσεις, παίζουν, 

μιλάνε. Αν λοιπόν ήταν σε πρωινό κύκλο θα αναγκάζονταν περισσότερο να 

χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Αυτό θα διευκόλυνε και την δουλειά των 

δασκάλων, ενώ τώρα δεν έχουνε επαφή με φυσικούς ελληνικούς ομιλητές, μόνο με 

τους δασκάλους, αλλά το παιδί μαθαίνει κυρίως μέσα από το παιχνίδι, σε αυτή την 

ηλικία, ειδικά τα μικρά. Και εδώ το πρωινό πρόγραμμα είναι το καλύτερο νομίζω. 

Τώρα ο σεβασμός στην διαφορετικότητα, σαφώς και υπάρχει και νομίζω και… χθες 

για παράδειγμα συζητούσαμε για την μαντήλα με τα μεγαλύτερα κορίτσια που 

φοράνε μαντήλα. Μάλιστα έχω τρεις αδερφές, η μια φοράει, οι άλλες δυο δεν 

φοράνε. Ναι, οι δυο που είναι στο γυμνάσιο, μόνο η μια φοράει και μου είπαν κιόλας 

ότι ο πατέρας τους, τους είπε αν θέλετε την φοράτε. Στην ερώτηση μου, τι ήταν αυτό 

που σε παρακίνησε να την φορέσεις, πότε την φοράτε; Γιατί συνήθως τα κορίτσια την 

φοράνε όταν έρχεται η περίοδος, οπότε αυτό θεωρείται μια ενηλικίωση, ξεκινάει. 

Μου είπε δεν έχει ρόλο, μου απάντησε ότι δεν έχει ρόλο αυτό, ήθελε να την βάλει 

γιατί έτσι ήταν όλη η παρέα της, όλες οι φίλες της, οπότε ακολουθώντας τις φίλες, 

είναι η μόδα, κάτι σαν την μόδα εδώ. Έχει σχέση με την θρησκεία είναι και μόδα σε 

αυτή την ηλικία. Ενώ οι άλλες δυο αδερφές δεν φοράνε, επέλεξαν να μην φοράνε. 

Και υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και μεταξύ τους και από εμάς προς αυτά τα παιδιά, 

κανείς δεν κάνει λόγο γιατί… και από τα παιδιά βλέπω σέβονται και ενδιαφέρονται 

για την δική μας κουλτούρα. Τώρα, πως θα μάθουν την δική μας κουλτούρα; Μόνο 

μέσα από κοινές δράσεις. Όπως αυτές που έγιναν, μόνο μέσα… μόνο μέσα από την 

επαφή, δηλαδή αυτό που έγινε εχθές στο καλλιτεχνικό σχολείο εεε… όπου και 

αντάλλαξαν και διευθύνσεις στο facebook να αρχίσουν να συνομιλούν, αν δεν… αν 

είχαν μια κανονική ζωή και έμεναν σε διαμερίσματα και μπορούσαν να βγουν, να 

κάνουν μια βόλτα, να έρθουν σε επαφή μέσα στο σχολείο με τα συνομήλικα τους 

παιδιά, θα γνώριζαν πολύ πιο εύκολα και την κουλτούρα του τόπου που τους 

φιλοξενεί και φαντάζομαι το ίδιο γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, που 

εγκαθίστανται. Διαφορετικά δημιουργείται γκέτο, κανείς δεν μαθαίνει κανέναν. Τους 

επέτρεψα εχθές με αυτό το μαντήλι να δέσουν και να μου κάνουν και εμένα το… να 

κάναμε ένα παιχνίδι, πως θα ήμουνα με μια μαντήλα. Το έκανα για να τους δείξω ότι 

δεν έχω πρόβλημα με την εμφάνιση τους αυτή, δεν είναι… δεν νομίζω ότι είναι το 

κατάλληλο στάδιο αυτή τη στιγμή για να μιλήσουμε για τα δικαιώματα της γυναίκας. 

Αυτό θα έρθει σε ένα δεύτερο στάδιο, όλα αυτά πρέπει να γίνουν με βήματα, δεν 

μπορούν να γίνουν βιαστικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε με παιδιά, είναι 

βασανισμένα παιδιά, ταλαιπωρημένα παιδιά, δεν είναι αυτός ο κύριος στόχος μας 

τώρα, στόχος μας είναι να ενταχθούν σε μια κοινωνία, όχι να αφομοιωθούν. Αυτό αν 

το θελήσουν αργότερα, ‘ντάξει, θα το δούμε. Αλλά, με όρους καλύτερους, τώρα 

πρέπει να επουλώσουμε πληγές, να νιώσουν ασφάλεια, να συνεχίσουν το σχολείο που 

το διέκοψαν, ή κάποια δεν πήγαν και καθόλου, από εκεί και πέρα θα γίνει και η 

αλληλογνωριμία. Για τα δικαιώματα της γυναίκας μίλησα μόνο στο διαπολιτισμικό 

με τα ασυνόδευτα ανήλικα, που μερικά ήταν ενήλικα μάλλον, δηλώνουν και ψευδή 
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ηλικία και έχω να πω κάτι χαρακτηριστικό. Μου είπε Σύριος, που δεν είναι 

ασυνόδευτος,  αλλά έρχεται στο διαπολιτισμικό, όταν τους ευχήθηκα να γυρίσουν 

πίσω στην πατρίδα τους μου είπε δεν θέλω να γυρίσω και λέω μα γιατί; Αυτό μου 

φάνηκε περίεργο. Να σταματήσει ο πόλεμος, να γυρίσετε. Εδώ νιώθω πιο άνετα, γιατί 

μπορώ και μιλάω με τα κορίτσια, εκεί αν της μιλούσα  θα έπρεπε να την παντρευτώ 

την γυναίκα από τα δεκαπέντε, από τα δεκαέξι. Εδώ νιώθω μια χαρά. Είμαι με τα 

κορίτσια στο σχολείο, μπορώ και τα αγγίζω, πάμε εκδρομές… με την παρέα ένας 

Αφγανός που παρενέβη στην κουβέντα… ααα… όχι, αφού το είπε αυτό και έμεινα 

έκπληκτη, ε; Γιατί τα περισσότερα λένε, ναι, νοσταλγώ την πατρίδα μου, το σπίτι 

μου, ήταν ο μόνος που είπε δεν θέλω να γυρίσω και μάλιστα αγόρι. Γιατί αν την 

ακουμπήσω θα με σκοτώσουν στην πατρίδα μου ή θα είμαι υποχρεωμένος να την 

παντρευτώ. Και λέω ωραία, όταν θα γυρίσετε στην πατρίδα σας όλοι, σημειωτέων ότι 

μιλούσε μια τάξη μόνο αγόρια, έτσι, δεν έρχονται ασυνόδευτα κορίτσια. Πολύ… 

ελάχιστα. Εεε… είπα ωραία, να γυρίσετε πίσω στην πατρίδα σας και να αλλάξετε την 

θέση της γυναίκας, αφού σας αρέσει  αυτή η ελευθερία και μου είπε ο Αφγανός, αυτό 

είναι πάρα πολύ δύσκολο, και ένας μόνος του δεν μπορεί να το κάνει, ευχή μου λέω, 

να πολλαπλασιαστείτε. Τουλάχιστον αυτό να το αλλάξετε. Υπάρχει λοιπόν μια 

διάθεση αλλαγής. Δεν έπαιξε ρόλο άραγε το ότι βρίσκονται  στο διαπολιτισμικό με 

κορίτσια από άλλες χώρες; Και από παιδιά κυρίως από την Αλβανία, που διαμένουν 

χρόνια στην Ελλάδα και πλέον θεωρούνται φορείς ελληνικής κουλτούρας, να το πω 

έτσι, αν και είναι κοινή. Έπαιξε σημαντικό ρόλο. Η οικογένεια παίζει πολύ μεγάλο 

ρόλο, τεράστιο ρόλο. Η οικογένεια είναι που τα κρατάει, η οικογένεια είναι ο θεσμός 

τους, είναι το στήριγμα τους, η ασφάλεια τους και ένας λόγος που θέλουν να πάνε 

στην Ευρώπη  πολλά είναι γιατί εδώ είναι σαν μονογονεϊκές οικογένειες, είναι με την 

μαμά, σπάνια με τον μπαμπά μόνο. Συνήθως με την μαμά και ο μπαμπάς έχει φύγει 

πριν τρία ή τέσσερα χρόνια στην Γερμανία, στην Αυστρία, στην Νορβηγία και 

περιμένουν την επανένωση. Η οικογένεια σαφώς και έχει πολύ μεγάλη θέση στην 

ζωή τους και εδώ είναι ένα κοινό σημείο με την δική μας κουλτούρα. Οι συγγενικές 

σχέσεις είναι… ναι, είναι ο συνδετικός κοινωνικός τους κρίκος. Στις κοινωνίες τους η 

οικογένεια, το σόι, η συγγένεια έχει τεράστια σημασία. Έβλεπα για παράδειγμα στο 

Frakaport ότι ανά πέντε σκηνές είχαν το ίδιο επίθετο.  Έφευγαν ολόκληρα σόγια μαζί. 

Δεν ξέρω τι άλλο… 

 

Ερ: Κάποιοι συνάδελφοι μου αναφέρανε και τα ζητήματα υγιεινής, περισσότερο 

καθηγητές εννοώ μέσα στις ΔΥΕΠ.  

Απ: Ναι, μέσα. Ζητήματα υγιεινής στα ίδια… από τα ίδια τα παιδιά; Να τους 

διδάξουν; 

 

Ερ: Τα χεράκια, τα πόδια. 
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Απ: Ναι, όντως. Είναι ένα ζήτημα γιατί ζώντας μήνες σε σκηνές περιφερόμενοι, δεν 

είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν να το πω έτσι, κανόνες υγιεινής. Και βέβαια εδώ 

ποικίλει και από οικογένεια σε οικογένεια. Βλέπουμε οικ… διαφοροποιούνται και 

αυτοί μεταξύ τους όπως και εμείς. Βλέπουμε οικογένειες που ήρθαν από αστικά 

κέντρα, που είχαν ένα μεσαίο, υψηλό κοινωνικό επίπεδο να έχουν διδάξει στα παιδιά 

τους κανόνες υγιεινής. Αντίθετα, όσοι προέρχονται από χωριά, από κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα, από απομονωμένα μέρη, ναι όντως δεν ακολουθούν κανόνες 

υγιεινής. Θέλω όμως να σημειώσω ότι έχουν αφεθεί, έχουν εγκαταλείψει τον εαυτό 

τους, δεν τους πολυενδιαφέρει πια, καθώς έζησαν μήνες στις σκηνές, στην λάσπη, 

στα χιόνια, παρ’ όλα αυτά κάνουν μια προσπάθεια τώρα.  Έχουμε μητέρες, οι οποίες 

παίρνουν ψυχοφάρμακα για να αντέξουν, αντικαταθλιπτικά επίσης. Το λιγότερο που 

τους ενδιαφέρει είναι αυτό. Και εντάξει έρχονται και από φτωχές περιοχές, που δεν 

είχαν τα μέσα… μου θυμίζουν πολλές φορές, γιατί είμαι πολύ μεγαλύτερη εεε… 

σκηνές από χωριά την δεκαετία του ΄60. Σε εμάς, απομονωμένα χωριά, που δεν 

υπήρχε το νερό μέσα στο σπίτι. Θα έπρεπε να μεταφερθεί.  

 

Ερ: Βασικές παροχές ας πούμε. Ωραία. Τέλος έχετε κάτι που πιστεύετε ότι δεν 

ειπώθηκε παραπάνω από την μεριά σας σε σχέση με την εκπαίδευση των προσφύγων 

ή σε σχέση με την… με τα ΑΜΕΑ;  

Απ: Θα ήθελα να πω για τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, ότι θα πρέπει να 

είναι πλήρους ωραρίου οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν και το λέω ως εκπαιδευτικός. 

Εεε… ναι, εεε… και για την δική τους ασφάλιση και για την αξιοπρέπεια τους, και 

γιατί προσφέρουν πολύ σημαντικό έργο, δεν μπορ… για να λειτουργήσει και ως 

κίνητρο αυτό. Επίσης, αυτοί που θα ενδιαφερθούν να αναλάβουν του χρόνου τάξη 

υποδοχής να έχουν από πριν επιμορφωθεί στα ζητήματα των προσφύγων, της 

κουλτούρας τους, να έχουν ειλικρινές ενδιαφέρον γι’ αυτά.  

 

Ερ: Το πρωινό λέτε. 

Απ: Ναι, όπου και αν βρεθούν είτε σε πρωινό κύκλο σε τάξη υποδοχής είτε σε ΔΥΕΠ 

απογευματινές αν λειτουργήσουν. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, αλλά δεν… 

δεν θα ήθελα να είναι εκπαιδευτικοί που απλώς θέλουν μια δουλειά. Εδώ πρέπει να 

καταθέσεις πολύ αγάπη και πολύ ιδρώτα για να πετύχεις κάτι. Να είναι στοχευμένη η 

προτίμηση τους. 

 

Ερ: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

 



 

 252 

Συμμετέχοντας 17:  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1.Ερ: Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι πρόσφυγες  βρίσκονται στην δομή φιλοξενίας, 

που εργάζεστε, πώς είναι οι συνθήκες ζωής και ποια είναι η διάθεση των προσφύγων. 

Απ: Αυτές τις μέρες βρίσκονται περίπου 200 πρόσφυγες στα Λαγκαδίκια. Οι 

συνθήκες διαβίωσης έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Ζούνε μέσα σε ISO boxes, τα οποία 

διαθέτουν κουζινάκι, όχι για χρήση μαγειρέματος, αλλά σαν πάγκος νομίζω και έχουν 

παροχή νερού εεε… έχουν κλιματιστικό, τους παρέχετε φαγητό με catering, με 

εταιρεία catering. Υπάρχουν γενικά πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και 

προγράμματα ψυχο-κοινωνικά. Τόσα πολλά που έχει γεμίσει όλο το πρωί μέχρι το 

απόγευμα για να επιλέξουν ποιο θέλουν. Εεε… η διάθεση τους, συγκριτικά με την 

αρχικ… με τον Οκτώβρη που είχα έρθει εγώ εδώ είναι πολύ καλύτερη. Εεε… 

βλέπουμε δηλαδή ότι συμμετέχουν στις δραστηριότητες, στα εκπαιδευτικά και αυτό 

τους άλλαξε λίγο, την ψυχολογία, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πολλοί που είναι σε 

κατάθλιψη, αν μου επιτρέπεται να το πω έτσι, είναι σε άσχημη ψυχολογική 

κατάσταση τέλος πάντων και αρνούνται να συμμετάσχουν, αρνούνται να βγουν από 

το σπίτι τους, αρνούνται γενικά να ζήσουν, με όσα τους προσφέρονται εδώ.   

 

2.Ερ: Η δεύτερη ερώτηση είναι, πόσοι πρόσφυγες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αν είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν. Ποιες, πώς είναι οι συνθήκες 

διεξαγωγής του μαθήματος. Πώς ενεργά συμμετέχουνε  στο μάθημα και αν υπάρχουν 

και τι ελλείψεις υπάρχουν. 

Απ: Η εκπαιδευτική διαδικασία χωρίζεται σε δυο κομμάτια, την δημόσια εκπαίδευση 

και την εκπαίδευση που προσφέρεται από τις ΜΚΟ εντός του κέντρου. Στην δημόσια 

εκπαίδευση απασχολούμε παιδιά έξι έως δεκαέξι ετών, έχω… έχουμε αυτή τη στιγμή 

σαράντα παιδιά, τα οποία έχουν εγγραφεί, αλλά έχουμε κάποια διαρροή κυρίως στους 

έφηβους. Η διαρροή εκεί… η εγκατάλειψη του σχολείου είναι πάρα πολύ έντονη. 

Ενώ στο δημοτικό είναι σταθερά συνήθως τα πράγματα και παρακολουθούν 

κανονικά. Εντός του camp πάλι προσφέρεται εκπαίδευση από έξι ετών μέχρι ενήλικες 

και εκεί πάλι υπάρχει μια σταθερότητα στις ηλικίες του δημοτικού στην 

παρακολούθηση μαθημάτων. Εεε… στους εφήβους είναι…  τα ίδια πάλι πράγματα, 

δηλαδή και οι ΜΚΟ έχουν διαρροή στους εφήβους και στους ενήλικες παρατηρείται 

διαρροή στις γυναίκες, οι οποίες συμμετέχουν μεν, όπως και οι άντρες συμμετέχουν 

πολύ στα προγράμματα τα εκπαιδευτικά, αλλά οι γυναίκες λόγω των υποχρεώσεων, 

το να καθαρίσουν το σπίτι, να πλύνουν τα ρούχα απουσιάζουν γι’ αυτούς τους 

λόγους. Εεε… οι συνθήκες που γίνονται μαθήματα, έξω στα σχολεία τα δημόσια του 

ελληνικού κράτους, εντός του κέντρου υπάρχουν, έχουν διαμορφωθεί αίθουσες, 

έχουν ανακαινιστεί, έχουν γίνει εξαιρετικές εεε… και γίνονται εκεί τα μαθήματα. 

Υπάρχει εξοπλισμός, έχει προβλεφθεί, έχουν διορίσει, έχουν προσλάβει 

εκπαιδευτικούς και εφαρμόζονται προγράμματα. 
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3.Ερ: Από την ΜΚΟ… από τις ΜΚΟ. 

Απ: Ναι. Εεε… ελλείψεις, στο δημόσιο υπάρχουν πολλές, ελλείψεις σε σχέση με 

λειτουργικά, έξοδα κυρίως, πετρέλαιο, καθαριστικά, που απαιτούνται…  

 

4.Ερ: Για την λειτουργία. 

Απ: …δηλαδή εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Ελλείψεις γενικότερα, όχι.  

 

5.Ερ: Όχι ε; Και στο πλαίσιο του… και εδώ μέσα στο camp. 

Απ: Και εκτός και εντός.  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Ερ: Ποιο είναι το ποσοστό ΑΜΕΑ μαθητών στις δομές φιλοξενίας, συμμετέχουν 

στο μάθημα, παρατηρούνται  κάποια φαινόμενα περιθωριοποίησης και πως το 

αντιμετωπίζουν οι άλλοι πρόσφυγες. 

Απ: Ωραία. Εεε… κινητικά ανάπηρους μαθητές δεν είχαμε ούτε στην αρχή ούτε 

τώρα… εεε… 

 

2.Ερ: Μαθησιακές δυσκολίες;  Κινητικά λες, έτσι; 

Απ: Ναι, κινητικά είπα τώρα. Μαθησιακές νομίζω ότι, είναι κάτι που μας είχε ζητηθεί 

και από το Υπουργείο Παιδείας, απλά το θεωρώ λίγο ανώριμο θα έλεγα, το να πω 

εγώ, ότι κάποιος μαθητής έχει μαθησιακές, χωρίς να είμαι δάσκαλος του και χωρίς να 

έχω την… την ειδικότητα. Νομίζω ότι θα ήταν αυθαίρετο να απαντήσω στην 

ερώτηση. 

 

3.Ερ: Οι δάσκαλοι που δουλεύουν, οι καθηγητές που δουλεύουν στις ΔΥΕΠ σου 

έχουν μεταφέρει… για παιδιά ας πούμε πχ. με δυσλεξία, υπερ-κινητικότητα, 

μαθησιακές… 

Απ: Ναι, ούτε αυτοί μπορούν να γνωρίζουν, δεν έχουν να κάνουν με διάγνωση εεε… 

σε συμπεριφοράς κυρίως εεε…  
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4.Ερ: Προβλήματα. 

Απ …είχαμε. Ναι, εκεί μπορούμε να… για τέτοια πράγματα μπορούμε να μιλήσουμε 

και όχι για δυσλεξία, ή μαθησιακές γενικότερα. Νομίζω ότι θα ήταν αυθαίρετο… έχει 

γίνει παραπομπή εεε… σε ΚΕΔΔΥ, αλλά ξεκίνησε από… από συμπεριφοράς, δηλαδή 

τα παιδιά έχουν πολύ βεβαρημένη ψυχολογία, τραυματισμούς ψυχολογικούς, οπότε 

αυτό δυσκολεύει την κατάσταση και όταν δεν είσαι μέσα στο σχολείο, δεν είσαι στο 

κανονικό πρωινό σχολείο, η διαμονή σου δεν είναι στο χωριό, αλλά είναι μέσα στο 

κέντρο, είχα δυσκολία το πώς θα συνδυάσω το ΚΕΔΔΥ και επειδή ως γνωστόν 

αργούν οι αποφάσεις και οι διαδικασίες της διάγνωσης, βρήκα μια λύση και 

συνδύασα τους… τις ΜΚΟ γιατρούς του κόσμου, εδώ που έχουν κοινωνικούς 

λειτουργούς, συνεργάστηκαν με τους δασκάλους του σχολείου και με το ΚΕΔΔΥ και 

έτσι έγινε μια παραπομπή και μια συνέντευξη ενός μαθητή για παράδειγμα, για να 

γίνει διάγνωση. Υπάρχει δηλαδή μια δυσλειτουργία εδώ. 

 

5.Ερ: Και τελικά έγινε η διάγνωση; Προχώρησε; 

Απ: Ναι. Και προχώρησε η διαδικασία, ναι. Τώρα δεν ξέρω που έχει φτάσει, απλά 

ξέρω ότι… προώθησα αυτή τη συνεργασία για να υπάρχει κάποια διευκόλυνση, γιατί 

και οι κοινωνικοί λειτουργοί μέσα στο camp δεν έχουν, δεν μπορούν να 

παραπέμψουν σε δημόσιες υπηρεσίες. Οι δημόσιες υπηρεσίες από την άλλη μεριά 

καθυστερούν πάρα πολύ ως γνωστόν και λίγο το επισπεύσαμε. Εεε…  

 

6.Ερ: Οπότε έχεις αυτή τη περίπτωση να αναφέρεις έτσι; Με το… αυτή τη περίπτωση 

του μαθητή με…  

Απ: Έχω μαθητές που έχει γίνει παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ.  

 

7.Ερ: Ναι, αυτή είναι μέθοδος που ακολουθείτε.  

Απ: Ναι. Συνδυάζω τους κοινωνικούς λειτουργούς εδώ που ξέρουν τα παιδιά 

καλύτερα, γράφουν μια αναφορά οι εκπαιδευτικοί που τους βλέπουν εδώ και καιρό 

για την συμπεριφορά τους και τα μαθησιακά χαρακτηριστικά και γίνεται παραπομπή, 

μέσω των διευθυντών.  

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Ερ: Ναι, ευχαριστώ. Που εστιάζετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τι μεθόδους 

εφαρμόζετε και τι προτάσεις έχετε για την βελτίωση του μαθήματος.  Προφανώς αυτό 

τώρα αναφέρεται στην  δική σου περίπτωση…  
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Απ: Στην εκπαιδευτική… εγώ που δεν διδάσκω, αλλά παρατηρώ τι γίνεται… 

 

2.Ερ:  Ή τι σου μεταφέρουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις… 

Απ: Οι εκπαιδευτικοί ξεκίνησαν με εικονο-λέξεις, γιατί πρώτα έπρεπε να λυθεί το  

γλωσσικό πρόβλημα, οπότε ξεκίνησαν διδασκαλίες με εικόνα, λέξεις, να μάθουν τα 

ελληνικά, παράλληλα και τα αγγλικά με την ίδια μέθοδο, εεε… αυτό που εγώ 

παρατήρησα ήταν όταν πρότεινα κάποια project εργασίας, δηλαδή, όχι μεμονωμένο 

μάθημα, το κάνω τελείωσε και ότι  φύγαμε, κάτι που να είχε στόχο, αρχή, μέση και 

τέλος για τους μαθητές, εκεί είδα και ότι οι δάσκαλοι μου το μετέφεραν, ότι υπήρχε 

μεγάλη συμμετοχή. Εεε… όταν κάτι είναι συγκεκριμένο, έχει στόχους και χρονική 

διάρκεια, εκεί νομίζω ότι ανταποκρίνονται καλύτερα τα παιδιά. 

 

3.Ερ: Ναι. Το έχεις δει να λειτουργεί… Οι δάσκαλοι δηλαδή σου λένε… 

Απ: Σε μεθόδους project. Ναι.  

 

4.Ερ: Υπάρχει μια ανταπόκριση σε αυτό. Έχεις κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση 

του μαθήματος ή θεωρείς ότι αυτό η μέθοδος project είναι…; 

Απ: Ναι, νομίζω η μέθοδος project είναι η πειραματική διδασκαλία, δηλαδή η 

βιωματική. Τέτοια πράγματα νομίζω θα είναι αποτελεσματικά και όχι μια απλή 

μετωπική ή ανεξάρτητες διδασκαλίες μόνες τους. 

 

5.Ερ: Και έτσι όπως το βλέπεις εσύ κατά την εμπειρία σου, αυτά συμβαίνουν, δηλαδή 

οι δάσκαλοι που είναι στις ΔΥΕΠ εφαρμόζουν κάποιες τέτοιες, ας πούμε project…  

Απ: Ναι. Και βλέπουμε διαφορά όταν εφαρμόζονται project, από όταν είναι 

μεμονωμένα. 

 

6.Ερ: Είναι μετωπική ας πούμε. Εεε… τώρα, αν έχεις δυο ας πούμε έτσι, είτε στην μη 

τυπική είτε στην τυπική εκπαίδευση, να εστιάζονται σε ζητήματα, όπως είναι η 

εκμάθηση των ελληνικών, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών, επεξήγηση των δομών και της  λειτουργίας, της 

ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας, ζητήματα υγιεινής, σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων…  

Απ: Αν εστιάζουν οι εκπαιδευτικοί εννοείται;  
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7.Ερ: Ναι. Οι εκπαιδευτικοί είτε της τυπικής είτε της μη τυπικής. Δηλαδή είτε στις 

ΔΥΕΠ…  

Απ: Αν εστιάζουν σε αυτά τα θέματα. 

 

8.Ερ:  Ναι. Ή άμα διδάσκονται. Και τέλος ο σεβασμός της θέσης της γυναίκας στην 

οικογένεια και στην κοινωνία.  

Απ: Εεε… να ξεκινήσω με την τυπική εεε… η εκμάθηση ελληνικών βασικά ήταν και 

στην τυπική και στην άτυπη ένα πρόβλημα, διότι θεωρούσαν οι πρόσφυγες ότι η 

εκμάθηση ελληνικών τους δεν τους χρειάζεται, γιατί θα φύγουν και κατόπιν στην 

αρχή τουλάχιστον μέχρι να τους εξηγήσω ότι η εγγραφή στο δημόσιο σχολείο, δεν 

σημαίνει ότι  μένω στην Ελλάδα. Δηλαδή το μαθαίνω ελληνικά,  άρα γράφομαι στο 

σχολείο, καμία σχέση, οπότε αυτό λύθηκε. Πολλά παιδιά έχουν βελτίωση σε… 

μπορούν και συνεννοούμαστε στα ελληνικά, τουλάχιστον καταλαβαίνουν 

περισσότερα από όσα λένε. Τώρα γενικότερα… στην… τώρα γενικά με το… η 

διαφορετικότητα φαντάζομαι ότι έχουν αντιληφθεί την… τον ρατσισμό που υπάρχει 

ειδικά στο δημοτικό του, ας πούμε, του Προφήτη, της πρώτης… τη πρώτη μέρα, μας 

κλείδωσαν μέσα εμάς τους εκπαιδευτικούς, φώναζαν οι γονείς, είχαν μαζευτεί απέξω. 

Δηλαδή, οι μαθητές είχαν την δυσάρεστη εμπειρία το να μπουν με συνοδεία διμοιρίας 

των ματ. Δεν στάθηκε αυτό εμπόδιο για την φοίτηση, δηλαδή και οι δάσκαλοι και 

εγώ από εδώ, προσπαθήσαμε, σαν να μην υπήρξε αυτό για τα παιδιά εεε… δεν 

υπάρχει κάτι ρατσιστικό άλλο που να είδα ότι εμπόδισε την εκπαίδευση. 

 

9.Ερ: Απλά τέτοια ζητήματα προωθούνται μέσα στην εκπαίδευση των προσφύγων; 

Είτε από τις ΜΚΟ, εδώ πέρα μέσα στο camp, είτε έξω από το camp, δηλαδή  με τις 

ΔΥΕΠ. 

Απ: Οι πρόσφυγες μέσα στο camp, διοργανώνουμε την επόμενη εβδομάδα, θα τους 

κάνουμε μια εισήγηση, διότι ζήτησαν να μάθουν λεπτομέρειες και για την λειτουργία 

της κοινωνίας, της ελληνικής και της ευρωπαϊκής. Πώς είσαι μέσα στο σπίτι σου ως 

Έλληνας, πώς  είσαι στο σπίτι σου ως ευρωπαίος. Ο άντρας και η γυναίκα, ποια είναι 

η θέση τους. Μαγειρεύει ο άντρας; Κάνει… αναρωτιούνται για τέτοια πράγματα και 

θα τους κάνουμε μια ενημέρωση και… αυτό είναι σε συνεργασία δική μου με τις 

ΜΚΟ εδώ. Επίσης θα τους ενημερώσουμε για το εκπαιδευτικό σύστημα το 

ευρωπαϊκό, διότι νομίζω στους εφήβους, και νομίζω αυτός είναι ένας βασικός λόγος 

διαρροής στο γυμνάσιο σε αυτές τις ηλικίες ότι, το ότι δεν πρέπει, βάση κουλτούρας, 

να καθίσουν μαζί  αγόρια κορίτσια. Είναι ένας σημαντικός λόγος που δεν πηγαίνουν 

τα παιδιά στο σχολείο, αυτό. Χωρίς να τους αναγκάζουν οι εκπαιδευτικοί, τους 

αφήνουν ελεύθερους να καθίσουν φυσικά όπου θέλουν, αλλά… υπάρχει ένα θέμα 

εκεί. Γι’ αυτό λέμε να τους ενημερώσουμε για το πώς λειτουργούν τα εκπαιδευτικά 

συστήματα στην Ευρώπη και να το πάμε σιγά σιγά και στην θέση της γυναίκας ότι… 
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νομίζω ότι… η γνώμη μου τουλάχιστον αυτή, ότι θα πρέπει σιγά σιγά αυτό να φεύγει 

από τον τρόπο σκέψης τους, γιατί δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν στην Ευρώπη 

έτσι και αλλιώς με τέτοια λογική. Εεε… για τα ανθρώπινα δικαιώματα, νομίζω, χωρίς 

να είμαι σίγουρη τους έχουν κάνει κάποιο πρόγραμμα στο σχολείο, τυπικό, εεε… για 

θέματα υγιεινής έχουμε κάνει… έχουν γίνει εδώ από συναδέλφους εντός του camp  

για το hand washing. 

 

10.Ερ: Για το πλύσιμο των χεριών. 

Απ: Ναι και δεν ξέρω αν μπορώ να το χαρακτηρίσω σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, 

υπάρχει μια πρόταση τώρα σε ομάδες εφήβων, κοριτσιών που δουλεύουν οι ΜΚΟ 

μαζί τους σε συζητήσεις και σε δραστηριότητες τέτοιου είδους για να ανοιχτούν και 

να εκφραστούν. Υπάρχει μια πρόθεση να μιλήσουν για το σώμα, το γυναικείο σώμα, 

τον… την έμμηνο ρύση και πιθανόν και για το σεξουαλικό κομμάτι.  

 

11.Ερ: Ναι. Οπότε εντάσσεται μέσα σε αυτό.  

Απ: Ναι. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία των άλλων θεμάτων… που δουλεύονται. 

 

Ερ: Ωραία. Τέλος, έχεις  να κάνεις κάποιο  σχόλιο,  γύρω από την γενικότερη 

κατάσταση, αν έχεις να πεις κάτι, το οποίο δεν εκφράστηκε παραπάνω ή δεν 

ρωτήθηκε; 

Απ: Νομίζω πως όχι.  

 

Ερ: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Απ: Και εγώ σε ευχαριστώ.  
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