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Περίληψη 

Το θέμα που πραγματεύεται η εργασία προσανατολίζεται στην εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών στη χώρα μας. Αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης του 

είδους και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών που εμπλέκονται σε αυτήν. Αφορμή για την ενασχόληση με το 

παραπάνω θέμα αποτέλεσε η μαζική μετακίνηση ατόμων κυρίως από τη Συρία, αλλά 

και από άλλες χώρες, κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων στη χώρα μας και η 

κοινωνική αλλαγή που αυτές οι ροές συνεπάγονται. Είναι ένα θέμα επίκαιρο και σε 

διαρκή εξέλιξη, το οποίο έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και ανησυχία σε 

όλη την κοινωνία. 

 Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ποιοτική 

μεθοδολογία. Συγκεκριμένα εφαρμόστηκαν η ημιδομημένη συνέντευξη ως μέθοδος 

συλλογής των δεδομένων και η ανάλυση περιεχομένου, ως μέθοδος ανάλυσης των 

ευρημάτων που συγκεντρώθηκαν. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 12 

εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν σε δομές προσφύγων στον νομό Ιωαννίνων. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι συνοπτικά τα εξής: Η πλειοψηφία των 

προσφυγόπουλων προέρχεται από τη Συρία και η αναλογία αγοριών κοριτσιών είναι 

περίπου η ίδια. Η όρεξή τους για μάθηση, όπως και η γενικότερη συμπεριφορά και 

στάση τους είναι καθαρά υποκειμενικό θέμα και διαφέρει από δομή σε δομή. Οι 

εκπαιδευτικοί, σε γενικές γραμμές, δεν είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα της 

εκπαίδευσης που παρέχεται, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στο 

εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό που τους παρέχονται, καθώς και στην ελλιπή 

στήριξη και οργάνωση από το Υπουργείο Παιδείας και τους φορείς του. 

  

Λέξεις-κλειδιά 

εκπαίδευση προσφυγόπουλων, Δ.Υ.Ε.Π, εκπαιδευτικοί, οργάνωση 
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Summary  

The issue addressed in this thesis is geared to the education of refugee students in 

Greece. It is an attempt to approach the type and the quality of the education 

provided, through the views of the teachers involved in it. The reason for addressing 

the above issue has been the mass migration to Greece during the last year of people, 

mainly from Syria as well as from other countries, and the upcoming social change 

which takes place due to this influx. It is a timely and constantly evolving issue, 

which has caused intense concern and anxiety among the hosting society.  

 In order to carry out the survey we have used qualitative methodology. In 

particular, we conducted semi-structured interviews and we analyzed our data with 

the method of content analysis. Our sample consists of 12 teachers working in refugee  

structures in the prefecture of Ioannina. 

 The results of the survey are summarized as follows: The majority of the 

refugees originates comes from Syria and the ratio of boys to girls is almost equal. 

Their willingness for learning, as well as their general behavior and attitude, is purely 

subjective and differs from structure to structure. Teachers are generally not satisfied 

with the quality of the education provided, expressing their dissatisfaction with the 

educational and supervisory material provided to them, as well as the lack of support 

and organization by the Ministry of Education and its bodies. 

 

 

Key-words 

refugee education, refugee structures, teachers, school organization 
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Εισαγωγή 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια της παρακολούθησης του ΠΜΣ 

"Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία". Από τον τίτλο της εργασίας 

"Διδάσκοντας στα προσφυγόπουλα: Μία αποτίμηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών" 

γίνεται φανερό ότι κύριο μέλημά της αποτελεί η εκπαίδευση των προσφύγων 

μαθητών στη χώρα μας, μέσα από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε 

αυτή. 

 Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του θέματος και στην εκπόνηση της 

συγκεκριμένης έρευνας είναι πολλοί. Η είσοδος μεγάλου αριθμού προσφύγων στη 

χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι ένα γεγονός, το οποίο προκάλεσε έντονο 

προβληματισμό. Το σύνολο σχεδόν των προσφύγων επιθυμούν να φύγουν από τη 

χώρα μας και να καταλήξουν στο εξωτερικό, σε κάποια χώρα της Βόρειας ή 

Κεντρικής Ευρώπης. Κάποιοι το κατάφεραν, κάποιοι το καταφέρνουν σταδιακά. 

Υπάρχει, όμως, και ένα ικανοποιητικό ποσοστό που για διάφορους λόγους διαμένει 

ακόμη στην Ελλάδα και κανείς δεν ξέρει για πόσο ακόμη χρονικό διάστημα θα 

παραμείνει. Όπως είναι φυσικό, μέλημα της κοινωνίας μας είναι η φροντίδα και η 

ένταξη αυτών των ανθρώπων για όσο διάστημα θα χρειαστεί. 

  Ιδιαίτερα η κοινωνικοποίηση των παιδιών και η ένταξή τους στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνία γενικότερα αποτελούν προτεραιότητα. Το 

σχολείο, μέσω της εκπαίδευσης που παρέχει, αποτελεί έναν από τους βασικούς 

παράγοντες κοινωνικοποίησης και ένταξης των παιδιών, ώστε να δημιουργηθεί μία 

σταθερότητα στην κοινωνία. Η μελέτη της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

και της συμβολής των εκπαιδευτικών σ΄ αυτήν αποτελούν δύο σοβαρά θέματα 

έρευνας, για τα οποία δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες και μελέτες μέχρι στιγμής. 

 Ένας ακόμα λόγος της ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα είναι το 

γεγονός ότι η ερευνήτρια, όντας και η ίδια εκπαιδευτικός, ενδέχεται να συμβάλλει 

στην εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Όσο περισσότερες γνώσεις διαθέτει σχετικά 

με το ζήτημα, τόσο περισσότερο θα βοηθήσουν στην καλύτερη ανταπόκριση στις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης των παιδιών αυτών. 
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 Τελικά, κρίνεται αναγκαία η ενασχόληση με την εκπαίδευση των προσφύγων 

μαθητών και με την ποιότητά της, καθώς η νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα 

επιβάλλει την αναζήτηση πολιτικών, κατάλληλων για την ένταξή τους.  

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία είναι η ποιοτική μέθοδος και 

συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο της ημιδομημένης συνέντευξης και η 

ανάλυση περιεχομένου, προκειμένου να αναλυθούν τα δεδομένα της έρευνας. Η 

μεθοδολογία παρουσιάζεται αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο. 

 Κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της έρευνας αντιμετωπίσαμε 

ορισμένες δυσκολίες, οι περισσότερες από τις οποίες αντιμετωπίστηκαν με επιτυχή 

τρόπο. Μία από αυτές ήταν η επαφή με τους εν λόγω εκπαιδευτικούς, καθότι ήταν 

αναπληρωτές και όχι μόνιμοι, με αποτέλεσμα να μην διαμένουν όλοι μόνιμα στα 

Ιωάννινα. Από τους 12 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν μόνο οι 6 έμεναν εκεί. Η 

επαφή μαζί τους έγινε μέσω κοινών γνωστών. Με τους υπόλοιπους  επικοινωνήσαμε 

τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου, προκειμένου να ενημερωθούν για την έρευνα και 

τους σκοπούς της. Δέχτηκαν να συμμετάσχουν 6 εκπαιδευτικοί, καθώς αρκετοί ήταν 

αρνητικοί και απόμακροι. 

 

Σκοπός 

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της ποιότητας της εκπαίδευσης που 

παρέχεται στους πρόσφυγες μαθητές στη χώρα μας. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι 

της έρευνας είναι η μελέτη και η διερεύνηση: 

 των παραγόντων που επηρεάζουν την εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών 

στην ελληνική κοινωνία, 

 της ύπαρξης ή μη αντίστοιχης νομοθεσίας που να καθορίζει τον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται η είσοδός τους στην ελληνική εκπαίδευση, 

 των μεθόδων και των τρόπων διδασκαλίας που ακολουθούνται κατά τη 

διαδικασία εκπαίδευσής τους, 

 των υποδομών που υπάρχουν και του υλικού που παρέχεται,  
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 του βαθμού στον οποίο είναι ενημερωμένοι και καταρτισμένοι οι 

εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών, 

καθώς και της σχέσης τους με τα ανήλικα παιδιά, 

 της προόδου και της ανταπόκρισης των προσφύγων μαθητών στο επίπεδο των 

μαθημάτων και της γενικότερης στάσης τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς 

και στην κοινωνία. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι τα παρακάτω: 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του προσφυγικού μαθητικού πληθυσμού; 

2. Ποιες είναι οι σχέσεις των δασκάλων με τους πρόσφυγες μαθητές; 

3. Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την ένταξη των προσφυγόπουλων στην 

ελληνική εκπαίδευση και πώς είναι οργανωμένο το σχολείο; 

4. Τι είδους διδασκαλία ακολουθείται και τι εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται κατά τη 

διαδικασία εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων; 

 Η εργασία είναι δομημένη σε 4 κεφάλαια, καθένα από τα οποία 

πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο θέμα. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση 

σχετικά με το θέμα. Αναλύονται και επεξηγούνται οι βασικές έννοιες που θα μας 

απασχολήσουν. Συγκεκριμένα, γίνεται μία αποσαφήνιση των όρων "πρόσφυγας" και 

"τραύμα". Παρουσιάζεται αναλυτικά η σχετική νομοθεσία, όπως και όλες οι ενέργειες 

που έχουν γίνει για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η περιγραφή της μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιήθηκε. Γίνεται αναφορά στα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας, στην 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, με ιδιαίτερη αναφορά στην ημιδομημένη 

συνέντευξη, στη ανάλυση περιεχομένου και στους κανόνες δεοντολογίας της 

έρευνας. Έπειτα, ακολουθεί η περιγραφή του δείγματος. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών. 
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 Στη συνέχεια, ακολουθούν τα συμπεράσματα, στα οποία καταλήξαμε από την 

ανάλυση των δεδομένων και οι προτάσεις για διερεύνηση. 

 Στο τέλος, παρατίθενται η σχετική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και 

αμέσως μετά, το παράρτημα, όπου παρουσιάζεται και ο οδηγός συνέντευξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Κεφάλαιο 1.  Η είσοδος των προσφύγων στην Ελλάδα 

1.1. Εισαγωγικά 

Αποτελεί πλέον γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι προσφυγικές ροές 

προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, κυρίως από τη Συρία. Το κλείσιμο των 

συνόρων όμως από τις χώρες της Σερβίας, της Γερμανίας, της Κροατίας, της 

Π.Γ.Δ.Μ., της Σλοβενίας , της Σλοβακίας, της Δανίας, του Βελγίου, της Αυστρίας, 

της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Αγγλίας, της Ουγγαρίας, της Σουηδίας, της 

Ολλανδίας και της Γαλλίας, εγκλώβισε σημαντικό αριθμό προσφύγων που είχαν 

προορισμό τις χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης, εντός των ελληνικών 

συνόρων. Οι ίδιοι, παρά τη θέλησή τους, σε ορισμένες περιπτώσεις, καλούνται να 

προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να ενταχθούν στην κοινωνία για όσο διάστημα 

απαιτηθεί έως τη μετεγκατάστασή τους στη χώρα που επιθυμούν. Είναι, όμως, 

διατεθειμένοι γι΄ αυτό;  

 

1.2. Το τραύμα των προσφύγων και οι συνέπειές του στη ζωή τους 

Ανήλικα παιδιά κατέφθασαν στη χώρα μας, συνοδευμένα άλλοτε από τους γονείς 

τους, άλλοτε από συγγενείς, ενώ δεν σπανίζουν οι περιπτώσεις ανυπαρξίας 

συνοδείας. Ολόκληρες οικογένειες αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τις χώρες τους 

και να μετακινηθούν σε άλλες, προκειμένου να σώσουν τις ζωές τους. Η απόφαση 

φυγής δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος διαφυγής και σωτηρίας. 

 Το ταξίδι προς τις νέες χώρες δεν αποτελεί εύκολη εμπειρία για τους 

πρόσφυγες. Κατά τη μεγάλη διάρκειά του ενδέχεται να συμβούν δυσάρεστα 

γεγονότα, τα οποία χαράσσονται στη μνήμη των υπολοίπων. Οι τραυματικές 

εμπειρίες που έζησαν οι πρόσφυγες στη χώρα τους, σε συνδυασμό με τις δύσκολες 

συνθήκες του ταξιδιού στη νέα χώρα, όπως επίσης και με τις συνθήκες που θα βρουν 

και θα αντιμετωπίσουν εκεί, ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα και να 

δημιουργήσουν ένα τραύμα στη ζωή τους. Τα επερχόμενα προβλήματα μπορεί να 

είναι ψυχολογικής ή σωματικής φύσεως. Παρόλο που πολλοί πρόσφυγες υφίστανται 

σωματικούς τραυματισμούς, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση και απώλεια των 
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αγαπημένων τους, τα προβλήματα που τους δημιουργούνται είναι συνήθως 

ψυχολογικής φύσεως εξαιτίας των τραυματικών εμπειριών. Τα προσφυγόπουλα και 

ιδιαίτερα τα ασυνόδευτα, είναι περισσότερο ευάλωτα σε διαταραχές της ψυχικής τους 

υγείας και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο δημιουργίας μετατραυματικού άγχους, 

καθώς οι καταστάσεις που έρχονται αντιμέτωπα είναι δύσκολες και ακραίες.  

 Το τραύμα είναι δυνατόν να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε άτομο βιώνει τέτοιες 

καταστάσεις, καθώς σε αυτήν την περίπτωση ο καθένας προσπαθεί να αντιμετωπίσει 

μία τραυματική ή απειλητική κατάσταση για τη ζωή του. Με λίγα λόγια βρίσκεται σε 

μία κατάσταση άμυνας. Οι πρόσφυγες βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά 

περιστατικά βίαιων τραυματισμών, με την απειλή της σωματικής ακεραιότητας των 

ιδίων ή των άλλων και αρκετές φορές ακόμη και με τον θάνατο. Η επερχόμενη 

αντίδρασή τους περιλαμβάνει απόγνωση, τρόμο, φόβο και οργή. Η αναβίωση των 

τραυματικών γεγονότων έρχεται συνέχεια στη μνήμη των προσφύγων με τη μορφή 

εφιαλτικών ονείρων, δημιουργώντας παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις σε αρκετές 

περιπτώσεις. Ειδικά τα προσφυγόπουλα ενδέχεται να παρουσιάσουν συμπτώματα 

αποξένωσης από τον κοινωνικό περίγυρο, βίαιων συμπεριφορών, οργής και άλλων 

ακραίων αντιδράσεων. 

 Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, τον ελληνικό νόμο που την 

επικύρωσε (3989/1959) και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967, "πρόσφυγας 

θεωρείται το άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου 

κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, 

εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων 

και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την 

προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σ΄ αυτήν".  

 Η ζωή των προσφύγων περνάει από τέσσερις φάσεις, σύμφωνα με τον 

Papadopoulos (2001). Η πρώτη φάση είναι η φάση της προσμονής, κατά την οποία οι 

πρόσφυγες έχουν ακούσει τα δυσάρεστα γεγονότα που συντελούνται στη χώρα τους 

και περιμένουν να δουν τις επακόλουθες εξελίξεις. Στη δεύτερη φάση, 

περιλαμβάνονται τα καταστροφικά γεγονότα, τα οποία αναγκάζουν τους πρόσφυγες, 

παρά τη θέλησή τους, να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Ακολουθεί η φάση της 

επιβίωσης (τρίτη φάση). Τώρα οι πρόσφυγες βρισκόμενοι πλέον στο ταξίδι για 

αναζήτηση νέας χώρας, καλούνται να ανταπεξέλθουν στις επικείμενες δυσκολίες και 
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να επιβιώσουν, ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους. Τελευταία είναι η φάση της 

προσαρμογής, στην οποία περιλαμβάνεται η προσαρμογή τους στο νέο μέρος και στις 

νέες συνθήκες ζωής και η απόκτηση ασύλου για την παραμονή τους εκεί. Τα 

προσφυγόπουλα θα ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. 

  Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων μετά την άφιξή τους στη χώρα 

υποδοχής, έχει παρατηρηθεί μία σημαντική αύξηση γεγονότων που τους προκαλούν 

άγχος. Η εμφάνιση αυτών των γεγονότων συνδέεται με τις πολιτιστικές αλλαγές που 

συνέβησαν στη ζωή τους από τη μία μέρα στην άλλη, καθώς χωρίς να το θέλουν, 

αναγκάζονται να έρθουν σε καθημερινή επαφή με ανθρώπους διαφορετικής 

κουλτούρας, θρησκείας και  γλώσσας, διαφορετικού πολιτισμού και τρόπου σκέψης. 

Η προσαρμογή τους στη νέα χώρα δυσχεραίνεται από τον προσανατολισμό τους 

αφενός προς τη δική τους πολιτιστική κληρονομιά και αφετέρου προς την 

κληρονομιά της χώρας υποδοχής. Σύμφωνα με τον Berry (1980) η προσαρμογή 

διακρίνεται σε τρία στάδια: επαφή με την κουλτούρα υποδοχής, σύγκρουση με την 

κουλτούρα υποδοχής και προσαρμογή στην κουλτούρα υποδοχής. Η φύση και ο 

σκοπός της κουλτούρας υποδοχής συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία της 

προσαρμογής. Οι καταστάσεις αυτές σε συνδυασμό με τις προκαταλήψεις και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό στη χώρα τους, οδηγούν τους πρόσφυγες σε ακραίες 

συμπεριφορές (El-Awad, U., Fathi, A., Petermann, F.  & Reinelt, T., 2017: 3). 

 Όλες οι διαδικασίες που περιγράφτηκαν παραπάνω, δημιουργούν ένα είδους 

πίεσης στους πρόσφυγες, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ψυχική 

και σωματική τους υγεία (Haene, Grietens, & Verschueren, 2007: 233). Οι συνέπειες 

αυτής της πίεσης μπορεί να είμαι άμεσες ή μακροπρόθεσμες. Παρατηρούνται 

φαινόμενα κατάθλιψης, έντονου άγχους και περιθωριοποίησης, τα οποία αν δεν 

συνοδευτούν από κατάλληλη ψυχολογική ή φαρμακευτική θεραπεία, ενδέχεται να 

επηρεάσουν την ψυχική τους υγεία σε μεγαλύτερο βαθμό και να πάρουν άλλες 

διαστάσεις. 

 Σύμφωνα με στοιχεία της Unicef περίπου 75.000 πρόσφυγες και μετανάστες, 

ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται 24.600 παιδιά, είναι αποκλεισμένοι αυτό το 

διάστημα στην Ελλάδα και στις γύρω χώρες, κινδυνεύοντας από ψυχολογικό στρες, 

το οποίο δημιουργήθηκε από την αβέβαιη κατάσταση που βιώνουν. Δεν γνωρίζουν 

πότε θα τους επιτραπεί να φύγουν από τις χώρες εισόδου και να πάνε στις χώρες 
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προορισμού τους. Η Unicef συνεχίζει το δύσκολο έργο της υποστήριξης των 

οικογενειών των προσφύγων. Πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μας έχουν δημιουργηθεί 

11 Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. 

 

1.3. Διεθνείς νόμοι για τα παιδιά και την εκπαίδευσή τους 

 Σύμφωνα με Διεθνείς Συμβάσεις κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των παιδιών. 

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού, η οποία υπογράφηκε στη Ν. 

Υόρκη στις 26 Ιανουαρίου 1990 και επικυρώθηκε από την Ελλάδα (ν. 2101/92, ΦΕΚ 

192 τ. Α΄), ορίζει ως παιδί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοχτώ ετών. Στο 

άρθρο 2 της ίδια Σύμβασης ορίζεται ότι: "Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να 

σέβονται τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται 

σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμιά διάκριση φυλής, 

χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή 

των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνοτικής ή 

κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς 

τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης". Στο άρθρο 28 της ίδιας 

Σύμβασης αναγνωρίζεται το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση, η οποία είναι 

υποχρεωτική και δωρεάν για όλους. 

 Με την ίδια Σύμβαση που  εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του 

ΟΗΕ( 20/11/89), καθορίζονται τα δικαιώματα των παιδιών με ιδιαίτερη αναφορά στα 

παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες. Ορίζεται ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην 

εκπαίδευση, και ιδιαίτερα για τα παιδιά-πρόσφυγες η Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, υιοθέτησε "Πολιτική για τα Παιδιά 

Πρόσφυγες" που επικυρώθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού τον 

Οκτώβριο του 1993. Στη συγκεκριμένη πολιτική υπάρχουν οι Κατευθυντήριες 

Οδηγίες της Υπουργικής Απόφασης για τα παιδιά-πρόσφυγες. Ρύθμιση για τα παιδιά-

πρόσφυγες συμπεριλαμβάνεται και στη Σύμβαση του 1951 για το "Καθεστώς των 

Προσφύγων". Συγκεκριμένα, στο άρθρο 22 αναφέρεται ότι οι συμβαλλόμενες χώρες 

θα πρέπει να παρέχουν στους πρόσφυγες το δικαίωμα για ίση και δωρεάν εκπαίδευση, 

όπως και στους υπόλοιπους ανθρώπους. 
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 Σύμφωνα με το άρθρο 26 (παράγραφος 1) της Οικουμενικής Διακήρυξης για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση, η οποία 

θα του παρέχεται δωρεάν. Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η αμοιβαία κατανόηση 

ανάμεσα στα έθνη, η φιλία, η συνεργασία και η προαγωγή της παγκόσμιας ειρήνης. 

Το άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου  κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων στην εκπαίδευση. Όλες οι 

συμβαλλόμενες χώρες έχουν υποχρέωση να εξασφαλίσουν την μόρφωση και την 

εκπαίδευση όλων των παιδιών. 

  Το δικαίωμα όλων στην εκπαίδευση αναφέρεται και στο άρθρο 13 του 

Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, όπου 

γίνεται αναφορά και στους σκοπούς της μόρφωσης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

του νόμου 3386/2005 καθορίζεται η πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων στην 

εκπαίδευση. Διατάξεις για την πρόσβαση των προσφύγων στην πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και άλλη εκπαίδευσης προβλέπονται και στο άρθρο 22 

της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες του 1951. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι 

συμβαλλόμενες χώρες θα εξασφαλίζουν ίσα μεταχείριση όσον αφορά την 

εκπαίδευση, τόσο στους πρόσφυγες όσο και στους υπηκόους τους, θα αναγνωρίζονται 

τα αλλοδαπά σχολικά πιστοποιητικά, τα διπλώματα και οι πανεπιστημιακοί τίτλοι και 

θα παρέχονται μειωμένα δίδακτρα και υποτροφίες. Τέλος, ο Στόχος 4 των Στόχων για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στοχεύει στην εκπαίδευση και 

δίνει εντολή στα κράτη να "εξασφαλίσουν την ανοικτή, ισότιμη και ποιοτική 

εκπαίδευση και να προωθήσουν τις ευκαιρίες διά βίου μάθησης για όλους". 

 Στην οδηγία 2013/333/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 προβλέπονται οδηγίες σχετικά με τη Μαθητεία 

και την Εκπαίδευση των ανηλίκων. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 αναφέρεται ότι 

"τα παιδιά των αιτούντων άσυλο και των ανήλικων αιτούντων άσυλο πρέπει να έχουν 

πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα". Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου προβλέπει 

ότι "τα παιδιά που εισέρχονται σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να ενταχθούν στην 

εκπαίδευση εντός τριών μηνών" και ότι "προπαρασκευαστικές τάξεις, 

συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών τάξεων, θα παρέχονται σε ανήλικους όταν 

χρειάζεται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό 

σύστημα". 
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1.4. Η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα αποτελούσε ανέκαθεν χώρα αποστολής μεταναστών. Στη δεκαετία 1950-

1960 ένα μεγάλο ποσοστό ελληνικού πληθυσμού μετανάστευσε σε χώρες της 

Δυτικής, κυρίως, Ευρώπης, προκειμένου να αναζητήσει εργασία και να βελτιώσει την 

ποιότητα ζωής του. Στα μέσα της δεκαετίας του '80, όμως, η Ελλάδα άρχισε να 

αποτελεί χώρα υποδοχής μεταναστών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Γι' αυτόν τον 

λόγο δημιουργήθηκε ο θεσμός των τάξεων υποδοχής (νόμος 1404/1983). Στη 

συνέχεια, η έλευση μεγάλου αριθμού μεταναστών από την Αλβανία τη δεκαετία του 

1990, οδήγησε στη θέσπιση του πρώτου νόμου για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

(νόμος 2413/1996). Η εισροή μεταναστών ήδη από τη δεκαετία του 90 και οι 

προσφυγικές ροές τα τελευταία πέντε χρόνια δημιούργησαν αλλαγές σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνικής,  οικονομικής και πολιτισμικής ζωής της χώρας. 

 Η προσφυγική κρίση που διανύουμε τα τελευταία χρόνια είναι η μεγαλύτερη 

μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η χώρα μας, παρόλο που βρίσκεται στην 

κορύφωση της οικονομικής κρίσης, αποτέλεσε χώρα υποδοχής προσφύγων. Η 

γεωφυσική θέση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων 

(Ευρώπη, Ασία και Αφρική) την καθιστούν χώρα εισόδου μεταναστών και 

προσφύγων, οι οποίοι αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους, για πολιτικούς, 

οικονομικούς ή άλλους λόγους. Η Ελλάδα δεν αποτελεί προορισμό των προσφυγικών 

πληθυσμών, αλλά πέρασμα με τελικό σκοπό την εγκατάστασή τους σε χώρες της 

Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης. Ωστόσο, το κλείσιμο των συνόρων οδήγησε ένα 

μεγάλο αριθμό προσφύγων να εγκλωβιστούν στη χώρα μας για μήνες ή και χρόνια. 

 Η Ελλάδα, όπως και οποιαδήποτε χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της 

Γενεύης του 1951, δε δύναται να τους επαναπροωθήσει, αλλά είναι υποχρεωμένη να 

τους προστατέψει. Με την παροχή ασύλου, ύστερα από αίτησή τους, αναγνωρίζεται η 

ιδιότητα του πρόσφυγα, σύμφωνα με την οποία έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα 

μας και νόμιμη πρόσβαση σε όλες τις κοινωνικές διαδικασίες (π.χ. δικαίωμα στην 

εκπαίδευση, στην υγεία και στην εργασία). Η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες 

ελέγχει την παραπάνω διαδικασία, και επεμβαίνει σε περιπτώσεις μη χορήγησης 

ασύλου και καταπάτησης των δικαιωμάτων τους.  

 Σύμφωνα με τον Thielemann (2006), αρκετοί μελετητές θεωρούν ότι η 

προστασία των προσφύγων έχει χαρακτηριστικά "δημοσίου συμφέροντος", καθώς η 
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υποδοχή των εκτοπισμένων και η παροχή ασύλου αποτελούν ένα δημόσιο αγαθό που 

ωφελεί τις χώρες που ακολουθούν αυτήν την πολιτική. Προκειμένου να στεγαστούν 

οι πρόσφυγες σε ένα αρμονικό περιβάλλον ασφάλειας, αναμένεται να ελαττωθεί ο 

κίνδυνος οποιωνδήποτε συγκρούσεων ή αντιπαλότητας. Η αλληλεγγύη και η 

αλληλοβοήθεια κρίνονται απαραίτητα χαρακτηριστικά των χωρών στο πλαίσιο 

προστασίας των εκτοπισμένων πληθυσμών, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η μη 

συνεργασία και η μετατόπιση των βαρών από το ένα κράτος στο άλλο, ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε μειωμένη προστασία και σε επερχόμενη κρίση και ταλαιπωρία. 

 Το 2015 και το 2016 περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζήτησαν 

άσυλο στην Ε.Ε.. Πρόκειται για μία μορφή διεθνούς προστασίας, η οποία παρέχεται 

σε ανθρώπους που εγκαταλείπουν τη χώρα τους και δεν δύνανται να επιστρέψουν σε 

αυτήν εξαιτίας πολέμων και διώξεων. Η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη της έχουν νομική 

υποχρέωση να προστατεύουν όσους έχουν ανάγκη και να εξετάσουν τις αιτήσεις 

ασύλου, προκειμένου να βοηθηθούν οι πρόσφυγες. Περισσότεροι από 2.030 

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο μέσα στους πρώτους 6 μήνες του 2017. 

Σύμφωνα με στοιχεία, από το 1,2 εκατομμύρια ανθρώπων που αιτήθηκαν άσυλο στην 

Ε.Ε. το 2016, το 1/4 προέρχονται από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Σύμφωνα 

με την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου το έτος 2016 αιτήθηκαν άσυλο 51.092 άτομα, 

ανάμεσα στα οποία 2.352 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι. Το 2017 έλαβαν χώρα 37.026 

αιτήσεις ασύλου, εκ των οποίων οι 1.725 είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Στον παρακάτω 

πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στοιχεία των αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα από 

7/6/2013 έως 31/8/2017. 

Πίνακας 1: Αιτήσεις Ασύλου 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 Σύνολο 

Σύνολο 4.814 9.431 13.195 51.092 37.026 115.558 

Μηνιαίος 

Μέσος 

Όρος 

688 786 1.100 4.258 4.628 2.266 

Πηγή: Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου (Στατιστικά Στοιχεία Υπηρεσίας 

Ασύλου από 7.6.2013 έως 31.8.2017) 
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 Μεγάλο ποσοστό των αιτούντων προέρχεται από τη Συρία, το Πακιστάν, το 

Αφγανιστάν και το Ιράκ. Στον πίνακα 2 που ακολουθεί υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 

σχετικά με τις χώρες προέλευσης των προσφύγων. 

Πίνακας 2: Αιτήσεις Ασύλου-Χώρες Προέλευσης 

 2013 2014 2015 2016 2017(έως 

31/8) 

Σύνολο 

ΣΥΡΙΑ 252 773 3.492 26.692 10.168 41.378 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 610 1.618 1.823 4.695 5.832 14.578 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 803 1.709 1.720 4.371 5.032 13.635 

ΙΡΑΚ 107 174 661 4.812 4.253 10.007 

ΑΛΒΑΝΙΑ 419 569 1.003 1.420 1.499 4.910 

ΜΠΑΓΚΛΑ-

ΝΤΕΣ 

230 633 739 1.215 923 3.740 

ΙΡΑΝ 131 361 242 1.096 959 2.789 

ΓΕΩΡΓΙΑ 342 350 386 688 692 2.458 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙ-

ΑΚΗ ΑΡΧΗ 

17 74 60 853 968 1.972 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 255 280 343 334 670 1.882 

ΑΛΛΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

1.848 2.890 2.726 4.915 6.030 18.209 

ΣΥΝΟΛΟ 4.814 9.431 13.195 51.092 37.026 115.558 

Πηγή: Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου (από 7.6.2013 έως 31.8.2017) 

               Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία των αιτήσεων ασύλου κατά τα έτη 

2016-2017 ανά φύλο και ανά ηλικία.  
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Πίνακας 3 Αιτήσεις Ασύλου-Φύλο και Ηλικία 

 2016 2017 (έως 31/8) 

Διάστημα Ηλικίας Άρρεν Θήλυ Σύνολο Άρρεν Θήλυ Σύνολο 

0 - 13 7.691 7.115 14.806 4.773 4.280 9.053 

14 -17 3.530 1.384 4.914 2.650 702 3.352 

Ασυνόδευτοι ανήλικοι 

(συμπεριλαμβάνονται 

στο παραπάνω σύνολο) 

2.035 317 2.352 1.620 105 1.725 

Πηγή: Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου (από 7.6.2013 έως 31.8.2017)  

 Η Υπηρεσία Ασύλου ιδρύθηκε με τον νόμο 3907/2011 με ΦΕΚ Α-7/26-01-

2011 (Κωδικοποιημένος): "Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης 

Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

2008/115/ΕΚ". Αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία, η οποία ανήκει στο Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη και έχει ως κύρια ενασχόληση την εφαρμογή της νομοθεσίας 

σχετικά με το άσυλο των αλλοδαπών και ανιθαγενών και τον σχεδιασμό της εθνικής 

πολιτικής ασύλου. Είναι υπεύθυνη για: 

 τον σχεδιασμό της πολιτικής ασύλου της χώρας μας και για την επιτυχή 

εφαρμογή του, 

 την εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την έκδοση σχετικής 

απόφασης σε πρώτο βαθμό, 

την πληροφόρηση των αιτούντων για τη διαδικασία που ακολουθείται, καθώς 

και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,   

 την ενημέρωση για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση των 

χωρών προέλευσης των αιτούντων και την παρακολούθηση των αλλαγών,                   

την παροχή των απαραίτητων εγγράφων στους αιτούντες, 

 την εκπλήρωση αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων, 

 τη διευκόλυνση των αιτούντων στις υλικές συνθήκες υποδοχής  σε 

συνεργασία και με άλλους φορείς, 

 την προετοιμασία νομοθετικών κειμένων και διοικητικών πράξεων σε 

αντίστοιχα θέματα της  αρμοδιότητάς της και 
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 τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, όργανα και 

οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς με σκοπό της 

επιτυχή λειτουργία και αποστολή της.  

 Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο ιδρύθηκε και η Αρχή Προσφύγων, η οποία ανήκει 

στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εξετάζει τις προσφυγές των αιτούντων 

διεθνή προστασία σύμφωνα με τις αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου. 

 Ο πρώτος νόμος που εφαρμόστηκε στη χώρα μας σχετικά με την οργάνωση 

και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου είναι ο Ν. 4375/2016 με ΦΕΚ 51/Α/3-4-

2016: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, 

προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "σχετικά με τις κοινές 

διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

(αναδιατύπωση)" (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας και άλλες διατάξεις".  

 Οι πρόσφυγες από τη μεριά τους, είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόζονται και 

να υπακούν τους νόμους της χώρας υποδοχής τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 

Σύμβασης της Γενεύης. Απώτερος στόχος αποτελεί η αρμονική συνύπαρξη των 

διαφορετικών πολιτισμών στο ελληνικό κράτος. 

 Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα έχουν διαπιστώσει την πολυεθνοτικότητα της σχολικής τάξης. 

Μεγάλο ποσοστό των παιδιών προσφύγων που έφτασαν στη χώρα μας είναι 

αναλφάβητο, καθώς τα τελευταία χρόνια δεν είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση της 

χώρας τους λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν. Ορισμένα δεν ξέρουν 

να γράφουν και να διαβάζουν, ενώ άλλα έχουν ξεχάσει. Γι' αυτούς τους λόγους 

κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη πρόσβασης των προσφυγόπουλων στην ελληνική 

εκπαίδευση, ώστε να αποφύγουν τη μονοτονία της καθημερινότητας στους 

καταυλισμούς που μένουν αλλά και να επανενταχθούν σε ένα σχολικό πλαίσιο 

μάθησης και δράσης. 
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1.5. Η Εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας 

Με την είσοδο των προσφύγων στην χώρα μας, ένα από τα ζητήματα που έπρεπε να 

αντιμετωπιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ήταν η εκπαίδευση των 

προσφυγόπουλων. Η διαχείριση της ετερότητας και η εξασφάλιση ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα παιδιά των προσφύγων αποτέλεσαν μια νέα 

πραγματικότητα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 

αποκλεισμός τους από την εκπαίδευση θα ισοδυναμούσε με τον κοινωνικό 

αποκλεισμό τους. Το ερώτημα που προκύπτει είναι σε ποιο βαθμό ήταν έτοιμο το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να αντιμετωπίσει μία τέτοια πρόκληση. 

 Η μαζική είσοδος προσφύγων το 2015 στη χώρα μας και η έλλειψη εμπειρίας 

από τη μεριά της, προκάλεσαν σύγχυση και ανησυχία αναφορικά με το θέμα της 

εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα το ελληνικό 

κράτος κλήθηκε να αναλάβει σχετικά μέτρα. Αμέσως, δημιουργήθηκαν Δομές 

Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), στις οποίες προσλήφθηκαν 

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Τις δομές υποστήριζαν διάφορες Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), προσφέροντας οποιαδήποτε βοήθεια μπορούσαν. Τα 

αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά ως έναν βαθμό. 

 Με την Υπουργική Απόφαση  Αριθμ. 131024/Δ1/2016 με ΦΕΚ 2687/Β/29-8-

2016 ρυθμίζονται τα θέματα των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), 

της ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων 

(ΕΝ. Φ.Τ.) για την εκπαίδευση των προσφύγων Ζ.Ε.Π. (Δ.Υ.Ε.Π. Ζ.Ε.Π.). Ορίζονται 

ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας όλες οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου θα λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής και 

Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Βασικός 

τους στόχος είναι η εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Η φοίτηση των 

μαθητών θα διαρκεί έως 3 έτη, κατά τα οποία θα παρακολουθούν ορισμένα μαθήματα 

στις τάξεις τους. 

 Το θεσμικό σχήμα των Τ.Υ. έχει την μορφή Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π., Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. και 

Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. . Στις Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π. φοιτούν μαθητές με 

ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό 

πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Η φοίτηση στις Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π. διαρκεί 

ένα διδακτικό έτος με δυνατότητα επέκτασης και οι μαθητές παρακολουθούν μερικά 
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μαθήματα στην κανονική τους τάξη. Στις Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. φοιτούν μαθητές με μέτριο 

επίπεδο ελληνομάθειας. Στον συγκεκριμένο τύπο πραγματοποιείται υποστήριξη στην 

ελληνική γλώσσα είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία, είτε 

εκτός της κανονικής τάξης. Η φοίτηση διαρκεί έως 3 έτη.  Το πρόγραμμα των Εν. 

Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. απευθύνεται σε μαθητές Ρομά, Αλλοδαπούς, Παλιννοστούντες, 

Πρόσφυγες, προερχόμενους από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες που είτε δε φοίτησαν 

σε Τ.Υ. Ι ή ΙΙ Ζ.Ε.Π. και αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες είτε εντάχθηκαν στα 

υποστηρικτικά γι’ αυτούς μέτρα και παρακολούθησαν τα σχετικά μαθήματα αλλά 

εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την ένταξή τους στην "κανονική" 

τάξη. Η λειτουργία των Εν. Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. (Εν. Φ.Τ.) πραγματοποιείται εκτός σχολικού 

ωραρίου. 

 Για την έγκριση της φοίτησης ενός παιδιού απαιτείται η πραγματοποίηση ενός 

διαγνωστικού τεστ, προκειμένου να ελεγχθεί το επίπεδο μάθησής του, 

υπογεγραμμένη αίτηση από τον γονέα και ομόφωνη απόφαση του συλλόγου 

διδασκόντων. Η στελέχωση των τμημάτων γίνεται μόνο από αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς, ενώ η λειτουργία του σε μια σχολική μονάδα προϋποθέτει τη 

συμμετοχή τουλάχιστον 9 μαθητών. Η εποπτεία και η παιδαγωγική καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών αποτελεί αρμοδιότητα των αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων. Η ευθύνη 

για την τήρηση του ωρολογίου εβδομαδιαίου προγράμματος ανήκει στο Διευθυντή 

της σχολικής μονάδας, ο οποίος ενημερώνει τον Σχολικό Σύμβουλο για οτιδήποτε 

χρειαστεί. 

 Ειδικότερα για τις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων 

Ζ.Ε.Π. (Δ.Υ.Ε.Π. Ζ.Ε.Π.) φοιτούν παιδιά προσφύγων προερχόμενα από τους χώρους 

φιλοξενίας. Ο κατώτερος αριθμός μαθητών για δημιουργία της  Δομής Υποδοχής 

ορίζεται στους 10 μαθητές και ο ανώτερος στους 20 μαθητές. Οι Δομές Υποδοχής για 

την Εκπαίδευση των Προσφύγων Ζ.Ε.Π. (Δ.Υ.Ε.Π. Ζ.Ε.Π.) θα λειτουργήσουν στις 

πλησιέστερες σχολικές μονάδες στους χώρους φιλοξενίας προσφύγων ή, όπου είναι 

αδύνατη η μεταφορά τους, θα λειτουργήσουν εντός των χώρων φιλοξενίας 

προσφύγων ή σε άλλους διαθέσιμους χώρους και θα ανήκουν λειτουργικά στην 

πλησιέστερη σχολική μονάδα Π.Ε.. 

 Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 180647/ΓΔ4/2016 με ΦΕΚ 

3502/2016/Β/31-10-2016 καθορίζονται η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία, ο 
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συντονισμός και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την 

Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν 

λόγω δομών. Η παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση αναθεωρήθηκε με την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση Αρ. 139654 /ΓΔ4/2017 με ΦΕΚ 2985/Β/30-8-2017. 

 Ως χώροι λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. ορίζονται συγκεκριμένες σχολικές 

μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μία ανά σχολική μονάδα, 

και ανήκουν διοικητικά σε αυτές τις μονάδες. Ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών 

που φοιτούν, δημιουργούνται και τα τμήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να 

λειτουργούν Δ.Υ.Ε.Π. ως Παραρτήματα γειτονικών σχολικών μονάδων εντός του 

κέντρου φιλοξενίας, για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών και 13-15 ετών. 

 Ο απαραίτητος αριθμός μαθητών για να λειτουργήσει ένα τμήμα Δ.Υ.Ε.Π. 

είναι 10 μαθητές το ελάχιστο, ενώ το ανώτατο όριο είναι 20 μαθητές. Η λειτουργία 

και ο συντονισμός των δομών αναλαμβάνονται από την Ομάδα Διαχείρισης, 

Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων όπως ορίζεται 

από το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις 

του ΥΠΠΕΘ, τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις αρμόδιες 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Το ωράριο λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. οι οποίες λειτουργούν ως Παραρτήματα 

Δημοτικών και Γυμνασίων, είναι τις πρωινές ώρες 8:30.-12:30. Οι Δ.Υ.Ε.Π. που 

λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων λειτουργούν απογευματινές ώρες και 

συγκεκριμένα 14:00-18:00. Όσον αφορά τα μαθήματα και την κατανομή τους 

ορίζονται ως εξής: Τα Νηπιαγωγεία ακολουθούν το υποχρεωτικό πρόγραμμα του 

Ενιαίου Τύπου Νηπιαγωγείου. Τα μαθήματα που προβλέπονται να διδαχθούν τα 

παιδιά στα Δημοτικά Σχολεία είναι τα εξής: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, 

Αγγλικά, ΤΠΕ, Φυσική Αγωγή και Αισθητική Αγωγή. Τέλος, στα Γυμνάσια τα παιδιά 

διδάσκονται Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, 

Πληροφορική και Πολιτισμός και Δραστηριότητες. 

 Για την ομαλή λειτουργία κάθε δομής ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης 

Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), ο οποίος είναι μόνιμος εκπαιδευτικός και αποσπάται σε αυτή τη 

θέση, ύστερα από αίτησή του. Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν σε 

μια δομή, μπορεί να αποσπαστούν και περισσότεροι από ένας Σ.Ε.Π.. Έργα τους είναι 

η ομαλή λειτουργία της δομής, η οργάνωση και ο συντονισμός των εκπαιδευτικών 
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προγραμμάτων, η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει 

να προσκομίσουν τα προσφυγόπουλα, η ενημέρωση των γονέων και η επίλυση 

οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π. 

και των γονέων των μαθητών. 

 Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π. είναι συνήθως αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου (ωρομίσθιοι). Σε σπάνιες περιπτώσεις 

διατίθενται και μόνιμοι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να συμπληρώσουν εκεί το 

διδακτικό τους ωράριο. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή, να προσαρμόζουν τη διδασκαλία 

αναλόγως και να επιδιώκουν την ομαλή ένταξη όλων των μαθητών. Την εποπτεία και 

την παιδαγωγική καθοδήγηση των Δ.Υ.Ε.Π. αναλαμβάνουν οι αρμόδιοι Σχολικοί 

Σύμβουλοι. 

 Με την τροποποίηση της αριθμ. 161729/Γ23ΑΓ.ΕΛ./3-10-2016 (ΦΕΚ 

3168/τ.Β΄/3-10-2016) υπουργικής απόφασης με θέμα: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 

112158/Γ23ΑΓ.ΕΛ./8-7-2016 (ΦΕΚ 2133 τ.Β΄/11-7-2016) υπουργικής απόφασης 

"Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους 

πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών 

αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017", ορίζονται 

οι περιοχές, στις οποίες θα λειτουργήσουν Δ.Υ.Ε.Π. Οι περιοχές αυτές ισχύουν και 

για το σχολικό έτος 2017-2018. 

 Οι γονείς των προσφυγόπουλων καλούνται να επικοινωνήσουν με την 

πλησιέστερη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ώστε να ενημερωθούν για τη διαδικασία των 

εγγραφών και να προχωρήσουν σε αυτές, έχοντας συγκεντρώσει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. Οι διευθυντές πραγματοποιούν την εγγραφή των παιδιών και στη 

συνέχεια κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 

ώστε να δημιουργηθούν τμήματα υποδοχής ή υποστηρικτικές δομές στα σχολεία. 
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Κεφάλαιο 2.  Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1. Εισαγωγικά 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην ανάδειξη και την ερμηνεία των απόψεων και 

της εμπειρίας των εκπαιδευτικών που εργάζονται με προσφυγόπουλα. Τελικός 

σκοπός της είναι η μελέτη της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης των 

προσφυγόπουλων, μέσα από τη ματιά των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν και 

συνδράμουν σε αυτήν. Προκειμένου να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό ο 

σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος 

συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων.  

 Κατά την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της έρευνας προέκυψαν 

αρκετές δυσκολίες και διλήμματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα.  Η επιλογή 

του νομού, στον οποίο θα διεξαγόταν η έρευνα, αποτέλεσε το πρώτο θέμα που έπρεπε 

να αποφασιστεί, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της έρευνας. Τελικά 

αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η έρευνα στον νομό Ιωαννίνων, καθώς εκεί 

υπήρχε μία γνωστή εκπαιδευτικός, η οποία προθυμοποιήθηκε να με βοηθήσει. Η 

επαφή με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς ήταν δύσκολη σε ορισμένες περιπτώσεις, 

καθώς όλοι ήταν αναπληρωτές και αρκετοί έμεναν μόνιμα εκτός του νομού 

Ιωαννίνων. Επομένως, έγινε προσπάθεια να επικοινωνήσω τηλεφωνικά ή μέσω 

διαδικτύου με αυτούς, ώστε να ενημερωθούν για την έρευνα και να δεχτούν να 

συμμετάσχουν σε αυτή. Κατάφερα να βρω τα στοιχεία και να επικοινωνήσω με 15 

εκπαιδευτικούς, από τους οποίους οι 12 πήραν μέρος στην έρευνα. Οι υπόλοιποι 3 

ήταν διστακτικοί και επιφυλακτικοί και τελικά αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. 

 

2.2. Συνέντευξη 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων στη συγκεκριμένη 

έρευνα είναι η ημιδομημένη συνέντευξη. Είναι μία από τις πιο διαδεδομένες 

ποιοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων. Παρακάτω θα αναφερθούμε λεπτομερώς 

στη συνέντευξη καθώς και στο συγκεκριμένος είδος που επιλέχθηκε, ώστε να 

αιτιολογήσουμε την επιλογή μας. Για τη συλλογή των δεδομένων και των 

πληροφοριών δημιουργήθηκε ένα οδηγός συνέντευξης, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε 
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κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Η σειρά των ερωτήσεων, όπως επίσης και ο 

τρόπος διατύπωσής τους, άλλαζε από περίπτωση σε περίπτωση, καθώς η κάθε 

συνέντευξη ήταν μοναδική. 

 Το περιεχόμενο των ερωτήσεων που διατυπώθηκαν, εξαρτώνται από τα 

ερευνητικά ερωτήματα και τους σκοπούς της έρευνας. Χρησιμοποιήθηκαν, κατ΄ 

αποκλειστικότητα, ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, καθότι δεν καθοδηγούν και δεν 

περιορίζουν τις απαντήσεις των ερωτώμενων. Αντιθέτως, τους παρέχουν μεγάλο 

βαθμό ελευθερίας στην έκφρασή τους, επιτρέποντας διευκρινιστικές ερωτήσεις τόσο 

από την πλευρά του ερευνητή, όσο και από την πλευρά του πληροφορητή. Είναι, 

επομένως, αρκετά ευέλικτες και προωθούν σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία ανάμεσα 

στον ερευνητή και τον πληροφορητή. 

 Ο οδηγός συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε χωρίζεται σε πέντε ενότητες. Η 

πρώτη περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων. Στη δεύτερη εμπεριέχονται ερωτήσεις προκειμένου να δοθούν 

στοιχεία για τον μαθητικό πληθυσμό των δομών που εργάζεται ο κάθε εκπαιδευτικός. 

Στη συνέχεια, η τρίτη ενότητα αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ δασκάλων και 

μαθητών. Οι ερωτήσεις της τέταρτης ενότητας είναι σχετικές με την οργάνωση του 

σχολείου και τέλος, στο πέμπτο μέρος διερευνώνται οι τρόποι διδασκαλίας που 

ακολουθούνται και το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται. 

 Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων η ερευνήτρια διέθετε μαγνητόφωνο 

ψηφιακής μορφής, με το οποίο γινόταν μαγνητοφώνηση της κάθε συνέντευξης, με 

αποτέλεσμα να μην παραληφθεί κανένα σχόλιο των εκπαιδευτικών. Αφού 

συγκεντρώθηκαν όλες οι συνεντεύξεις στο μαγνητόφωνο, δημιουργήθηκαν ασφαλή 

αντίγραφα σε μορφή ψηφιακών αρχείων σε υπολογιστή. Στη συνέχεια, ακολούθησαν 

η απομαγνητοφώνηση και η καταγραφή των συνεντεύξεων σε ψηφιακή μορφή. Η 

διαδικασία αυτή ήταν αρκετά χρονοβόρα, καθώς έπρεπε να καταγραφούν με ακρίβεια 

και λεπτομέρεια τα δεδομένα, χωρίς να αλλοιωθεί το νόημά τους. Γι' αυτόν τον λόγο 

πραγματοποιήθηκαν επανάληψη και έλεγχος της συγκεκριμένης διαδικασίας, ώστε να 

διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ακριβέστερη απόδοση της ουσίας των λεγομένων των 

συμμετεχόντων και να εξασφαλιστούν μεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία των 

δεδομένων. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε προσεκτική μελέτη του υλικού που 

προέκυψε για απόκτηση ολοκληρωμένης  και σφαιρικής εικόνας του και στη 
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συνέχεια έγινε η κωδικοποίησή τους σε θεματικές ενότητες σύμφωνα με το 

περιεχόμενό τους. 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην έρευνά μας για την επεξεργασία και 

ανάλυση των δεδομένων είναι η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες που δημιουργήθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

Οι 12 θεματικές ενότητες προέκυψαν ύστερα από τη μελέτη του υλικού που 

συγκεντρώθηκε, όπως επίσης και του θεωρητικού πλαισίου, στο οποίο στηρίζεται η 

έρευνα. 

Πίνακας 4: Θεματικές Ενότητες 

Η κατανομή των προσφυγόπουλων στις δομές. 

Οι χώρες προέλευσης, η διαμονή στον νομό και οι δυσκολίες τους. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, οι στόχοι και η ανταπόκριση των παιδιών. 

Περιστατικά που προκάλεσαν εντύπωση στους εκπαιδευτικούς. 

Η πρώτη επαφή εκπαιδευτικών-προσφυγόπουλων, η γλώσσα επικοινωνίας και η 

στάση των παιδιών. 

Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα βιώματα, τα ήθη και τα έθιμα των 

προσφύγων. 

Οι μέθοδοι ένταξης, η νομοθεσία και η αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας 

εκπαίδευσης. 

Οι χώροι διδασκαλίας, το ωράριο και οι συντονιστές. 

Τα μαθήματα, η γλώσσα διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό υλικό. 

Το επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Η συνεργασία με κοινωνικούς φορείς. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπειρία τους. 

 Στην έρευνά μας ακολουθήθηκαν πιστά οι κανόνες δεοντολογίας, 

προκειμένου να εξαχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και έγινε προσπάθεια 

να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα μη τήρησης και υπέρβασης των 

επιστημονικών δεοντολογικών κανόνων. Έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστεί η 

εγκυρότητα της έρευνας στο μεγαλύτερο βαθμό που ήταν δυνατόν, καθώς η ποιοτική 

έρευνα χαρακτηρίζεται από έντονο υποκειμενικό στοιχείο. 
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 Κάποιες από τις συνεντεύξεις της έρευνας πραγματοποιήθηκαν "πρόσωπο με 

πρόσωπο" με τους συμμετέχοντες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω 

επαγγελματικών υποχρεώσεων, περιορισμένου χρόνου και μεγάλης χιλιομετρικής 

απόστασης, διεξήχθησαν συνεντεύξεις μέσω του προγράμματος "Skype". Οι 

συνεντεύξεις που διεξήχθησαν "πρόσωπο με πρόσωπο" πραγματοποιήθηκαν χωρίς 

καμία δυσκολία σε ουδέτερο μέρος χωρίς την παρουσία άλλων προσώπων, ώστε να 

μην προκληθεί αμηχανία και άγχος στους πληροφορητές. Μικροπροβλήματα 

δημιουργήθηκαν στις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν μέσω του προγράμματος 

"Skype", εξαιτίας κακού σήματος του διαδικτύου σε ορισμένες περιπτώσεις. 

 Η διάρκεια των συνεντεύξεων διαφοροποιείται από συμμετέχοντα σε 

συμμετέχοντα, ανάλογα με το περιεχόμενο των απαντήσεών τους. Πριν την έναρξη 

της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το πλαίσιο και τους σκοπούς 

της έρευνας, τον τρόπο διεξαγωγής της και τον τρόπο χρήσης των αποτελεσμάτων και 

ζητήματα εμπιστευτικότητας.. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε η ανωνυμία όσων 

επιθυμούσαν. Σε κάθε συμμετέχοντα παραχωρήθηκε ένα παραχωρητήριο, το οποίο 

διάβαζε και στη συνέχεια υπόγραφε. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί 

συμφωνούσαν να παραχωρήσουν τη συνέντευξή για τους σκοπούς της συγκεκριμένης 

έρευνας και παράλληλα δήλωναν την ανωνυμία τους ή όχι.  

 

2.3 Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνάς μας προέκυψε μετά από σκόπιμη δειγματοληψία. Αποτελείται 

από 12 εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν εργαστεί σε δομές 

προσφύγων στον νομό Ιωαννίνων, κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Συγκεκριμένα το 

δείγμα αποτελούν 8 δάσκαλοι, 1 θεατρολόγος και 3 φιλόλογοι. Από αυτούς οι 10 

ήταν γυναίκες και οι 2 άντρες. 

Πίνακας 5: Κατανομή των εκπαιδευτικών κατά ηλικία 

Ηλικία Άνδρες Γυναίκες 

21-26 0 3 
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27-32 1 6 

33-38 1 1 

Σύνολο 2 10 

 Από τους 2 άντρες εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα ο ένας είναι 

μεταξύ 27-32 χρονών και ο δεύτερος μεταξύ 33-38 χρονών. Όσον αφορά τις γυναίκες 

εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος, οι 3 ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 21-26 ετών, οι 

6 στην ηλικιακή ομάδα 27-32 ετών και μόνο μία ανήκει στην ομάδα 33-38 ετών. 

Πίνακας 6: Χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση 

Χρόνια προϋπηρεσίας Άνδρες Γυναίκες 

1-5 2 6 

6-10 0 3 

10-15 0 1 

Σύνολο 2 9 

 Από τον πίνακα γίνεται φανερό ότι και οι 2 άντρες που συμμετείχαν 

εργάζονται 1-5 έτη στην εκπαίδευση. Από τις 10 γυναίκες οι 6 έχουν 1-5 χρόνια 

εργασίας στην εκπαίδευση, οι 3 εργάζονται 6-10 χρόνια και μόνο μία έχει 10-15 

χρόνια εργασίας. 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία σφαιρική εικόνα, η οποία θα μας 

βοηθήσει στην ανάλυση που θα ακολουθήσει. Για λόγους ανωνυμίας δεν 

αναφέρονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών, αλλά χρησιμοποιούνται τα σύμβολα 

"Α" ή "Γ", τα οποία δηλώνουν το φύλο τους (άντρας ή γυναίκα αντίστοιχα), η ηλικία 

του κάθε συμμετέχοντα και το όνομα της δομής στην οποία υπηρετεί. Τα ονόματα 

των δομών κωδικοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα η δομή Κατσικά εμφανίζεται με το 

σύμβολο "ΚΑΤ", η δομή των Δολιανών με το σύμβολο "ΔΟΛ", η δομή Κόνιτσας με 

το σύμβολο "ΚΟΝ" και η Αγία Ελένη με το σύμβολο "ΑΓ. ΕΛ.". 
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Πίνακας 7: Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών 

 Φύλο Ηλικία Τόπος 

Γέννησης 

Δ.Υ.Ε.Π. 

εργασίας 

Ειδικότητα Χρόνια 

προϋπη-

ρεσίας 

Εμπειρία 

διδασκαλίας 

με 

πρόσφυγες 

μαθητές 

1 Γυναίκα 27-32 Ιωάννινα Δ.Υ.Ε.Π. 

Κατσικά 

Δασκάλα 7 Όχι 

2 Γυναίκα 21-26 Βόλος Αγία 

Ελένη 

Φιλόλογος 1 Ναι 

3 Άντρας 33-38 Ιωάννινα Δ.Υ.Ε.Π. 

Δολιανών 

Δάσκαλος 2 Όχι 

4 Γυναίκα 21-26 Καλαμάτα Αγία 

Ελένη 

Φιλόλογος 1 Ναι 

5 Γυναίκα 21-26 Νάουσα Δ.Υ.Ε.Π. 

Κόνιτσας 

Δασκάλα-

Ειδική 

Παιδαγωγός 

2 Όχι 

6 Γυναίκα 33-38 Γερμανία Αγία 

Ελένη 

Φιλόλογος 14 Ναι 

7 Γυναίκα 27-31 Πτολεμαΐ- 

δα 

Δ.Υ.Ε.Π. 

Κόνιτσας 

Δασκάλα-

Ειδική 

Παιδαγωγός 

3 Όχι 

8 Γυναίκα 27-31 Αθήνα Αγία 

Ελένη 

Δασκάλα 7 Όχι 

9 Γυναίκα 27-31 Σέρρες Δ.Υ.Ε.Π. 

Κόνιτσας 

Δασκάλα 3 Όχι 
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10 Άντρας 27-31 Σέρρες Δ.Υ.Ε.Π. 

Κόνιτσας 

Δάσκαλος 2 Όχι 

11 Γυναίκα 27-31 Πάτρα Δ.Υ.Ε.Π. 

Κατσικά 

Θεατρολό-

γος 

1 Όχι 

12 Γυναίκα 27-31 Ιωάννινα Δ.Υ.Ε.Π. 

Κατσικά 

Δασκάλα 8 Όχι 
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Κεφάλαιο 3. Ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων 

3.1 Τα αποτελέσματα της έρευνας 

Στον νομό Ιωαννίνων ιδρύθηκαν  3 δομές προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π. Κόνιτσας, Δ.Υ.Ε.Π. 

Δολιανών, Δ.Υ.Ε.Π. Κατσικά), ενώ λειτουργεί ακόμη μία στην Αγία Ελένη με τη 

συμβολή ενός προγράμματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων "Ολοκληρωμένη 

απόκριση στις ανάγκες εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών-προσφύγων και των 

κηδεμόνων τους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα", το οποίο 

χρηματοδοτείται από την Μ.Κ.Ο. Terre des hommes "Lausanne" in Greece.  

 Στις Δ.Υ.Ε.Π. έχουν εγγραφεί συνολικά 92 παιδιά. Ο αριθμός αυτός όμως 

μεταβάλλεται, καθώς οι οικογένειες των προσφύγων μετακινούνται συνεχώς. Γι΄ 

αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τον αριθμό των 

προσφυγόπουλων. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2016-2017 στη Δ.Υ.Ε.Π. 

Κόνιτσας είχαν εγγραφεί 24 παιδιά και φοιτούσαν στο Δημοτικό Σχολείο Κόνιτσας, 

στη Δ.Υ.Ε.Π. Δολιανών 18 παιδιά, τα οποία φοιτούσαν στο Δημοτικό Σχολείο 

Καλπακίου, και στη Δ.Υ.Ε.Π. Κατσικά 50 παιδιά, από τα οποία τα 23 φοιτούσαν στο 

9ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και τα υπόλοιπα 27 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο 

Ιωαννίνων. Τέλος, στην Αγία Ελένη έχουν εγγραφεί 15 παιδιά. 

 Όσον αφορά τον αριθμό των εκπαιδευτικών που εργάζονταν στις Δ.Υ.Ε.Π. 

Ιωαννίνων δεν μπορεί να προσδιοριστεί ούτε αυτός με ακρίβεια. Ο λόγος είναι ότι οι 

εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονταν ήταν μειωμένου ωραρίου, με αποτέλεσμα 

αρκετοί από αυτούς να μην αναλάμβαναν καθόλου υπηρεσία και να παραιτούνταν 

εξαρχής, ενώ αρκετοί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αναβαθμίζονταν με 

πλήρες ωράριο σε άλλα σχολεία και μετακινούνταν από τις Δ.Υ.Ε.Π.. Το πρόγραμμα 

του Υπουργείου προέβλεπε τις παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτικών σε κάθε 

Δ.Υ.Ε.Π.: Δάσκαλο (ο αριθμός των δασκάλων εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών 

που φοιτούν), καθηγητή Θεατρολογίας, καθηγητή Γυμναστικής, καθηγητή 

Πληροφορικής και καθηγητή Αγγλικών. Μόνο στην Αγία Ελένη ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών είναι σταθερός. Πιο συγκεκριμένα, υπηρετούν 6 εκπαιδευτικοί.  

 Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων με το δείγμα μας πραγματοποιήθηκαν την 

περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2017. Η απομαγνητοφώνηση των 12 συνεντεύξεων 

προσέφεραν μία πληθώρα πληροφοριών. Μετά την επεξεργασία και την 

κωδικοποίηση των δεδομένων, παρουσιάζονται στο σημείο αυτό τα αποτελέσματα 
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που προέκυψαν. Τα ονόματα των συμμετεχόντων δεν αναφέρονται στην έρευνα, για 

λόγους ανωνυμίας και τήρησης της επιστημονικής δεοντολογίας. Για την καλύτερη 

παρουσίαση και κατανόηση των δεδομένων δημιουργήθηκαν 12 θεματικές ενότητες, 

οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

3.1.1. Η κατανομή των προσφυγόπουλων στις δομές 

Όπως προαναφέρθηκε ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν σε κάθε Δ.Υ.Ε.Π. 

μεταβάλλεται συνεχώς, λόγω της μετακίνησης τους είτε σε μεγαλύτερα αστικά 

κέντρα, είτε στο εξωτερικό. Επομένως, ο αριθμός αλλάζει ακόμη και από μέρα σε 

μέρα και δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Η αναλογία αγοριών και 

κοριτσιών είναι περίπου η ίδια. Για παράδειγμα, στη Δ.Υ.Ε.Π.  Κατσικά υπερτερούν 

τα αγόρια, ενώ στη Δ.Υ.Ε.Π. Κόνιτσας υπερτερούν τα κορίτσια. Στη Δ.Υ.Ε.Π. 

Δολιανών είναι περίπου μισά μισά τα αγόρια και τα κορίτσια, όπως και στην Αγία 

Ελένη, με μικρή υπεροχή των αγοριών. 

 Αναλυτικότερα, στη Δ.Υ.Ε.Π. Κατσικά, στην οποία εργάζονταν η  Γ29ΚΑΤ, 

η Γ28ΚΑΤ και η Γ28ΚΑΤ τα προσφυγόπουλα μοιράστηκαν σε 2 σχολεία, στο 3ο 

Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Η Γ29ΚΑΤ 

αναφέρει ότι στο 9ο Δημοτικό είχαν δημιουργηθεί 3 τμήματα των 10 ατόμων. Λόγω 

των απουσιών όμως, λειτουργούσαν στην πράξη μόνο τα 2 τμήματα. Από αυτά τα 

παιδιά τα 20 περίπου ήταν αγόρια και τα 10 κορίτσια. Παρατηρείται, επομένως, 

πλειοψηφία των αγοριών. Η Γ28ΚΑΤ εργαζόταν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο 

Ιωαννίνων. Μας πληροφόρησε ότι στο σχολείο της υπήρχαν 15 παιδιά και η αναλογία 

αγοριών και κοριτσιών ήταν περίπου η ίδια.  

 Όσον αφορά τη Δ.Υ.Ε.Π. Δολιανών ο Α34ΔΟΛ αναφέρει ότι στην αρχή της 

χρονιάς παρακολουθούσαν μαθήματα περίπου 14 παιδιά, ενώ στη λήξη του σχολικού 

έτους κατέληξαν να παρακολουθούσαν μόνο 4 παιδιά. Τα υπόλοιπα μετακινήθηκαν 

σε άλλο μέρος. Η αναλογία κοριτσιών και αγοριών ήταν η ίδια.  

 Η Γ26ΚΟΝ, η Γ31ΚΟΝ, η  Γ30ΚΟΝ και ο Α28ΚΟΝ μας πληροφόρησαν για 

τον μαθητικό πληθυσμό στη Δ.Υ.Ε.Π. Κόνιτσας. Όπως προαναφέρθηκε αρκετές 

φορές και στη συγκεκριμένη Δ.Υ.Ε.Π. ο αριθμός των μαθητών μεταβάλλεται για τον 
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ίδιο λόγο. Στη Δ.Υ.Ε.Π. Κόνιτσας αρχικά είχαν εγγραφεί 24 παιδιά και είχαν 

χωριστεί σε 2 τμήματα. Από αυτά τα 19 ήταν κορίτσια και τα υπόλοιπα αγόρια. 

 Σχετικά με τα παιδιά που φοιτούσαν στην Αγία Ελένη, μας μίλησαν η 

Γ23ΑΓ.ΕΛ., η Γ24ΑΓ.ΕΛ., η Γ38ΑΓ.ΕΛ. και η Γ28ΑΓ.ΕΛ.. Και εκεί ο αριθμός των 

παιδιών ποικίλει και αλλάζει  λόγω της μετακίνησης των προσφύγων. Στην παρούσα 

φάση, φοιτούσαν 10 με 15 άτομα, τα οποία ήταν χωρισμένα σε 3 τμήματα. Από το 

σύνολο των μαθητών τα μισά ήταν αγόρια και τα μισά κορίτσια.  

 

3.1.2. Οι χώρες προέλευσης, η διαμονή στον νομό και οι δυσκολίες τους 

Μελετώντας τον τόπο καταγωγής των προσφυγόπουλων, από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των προσφυγόπουλων 

προέρχεται από τη Συρία. Υπάρχει, βέβαια, και ένα μικρό ποσοστό παιδιών που 

προέρχονται από το Αφγανιστάν, το Ιράν, την Παλαιστίνη, το Κουρδιστάν και 

διάφορες αφρικανικές χώρες. Ωστόσο, όλες αυτές οι εθνικότητες είναι ποσοστιαία 

λιγότερες από τους Σύριους μαθητές. Αναφέρονται χαρακτηριστικά αποσπάσματα 

από τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών: 

"Τα περισσότερα παιδιά ήτανε...από το Χαλέπι και τη Δαμασκό, εκτός από 2 - 3 

δηλαδή, που ήτανε από την Παλαιστίνη " (Γ29ΚΑΤ). 

"Αφγανιστάν, όμως αυτές τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει να έρχονται και από άλλες 

εθνικότητες. Είχαμε ένα παιδάκι από το Κουβέιτ, ένα από το Ιράν και έχουμε και 

αρκετά από τη Συρία παιδιά " (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

"Προέρχονται από το Αφγανιστάν, από τη Συρία...και από το Κουρδιστάν" 

(Γ38ΑΓ.ΕΛ.). 

"Από ποια χώρα προέρχονται; Είναι Σύριοι, είναι Αφρικανοί από το Κονγκό, το 

Καμερούν, το Μαρόκο. Κάποιοι είναι από το Ιράν. Έχει διάφορες εθνικότητες " 

(Γ28ΑΓ.ΕΛ.). 

"Όλα ήταν από τη Συρία "( Α28ΚΟΝ). 

 Όσον αφορά τη διαμονή των προσφύγων στο νομό Ιωαννίνων, γίνεται σαφές 

ότι την ευθύνη για τη στέγασή τους αναλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, η δομή που  
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βρίσκονται. Από τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών έγινε σαφές ότι όσοι πρόσφυγες 

ανήκαν στη δομή του Κατσικά, το πρώτο διάστημα έμεναν σε ξενοδοχεία στο κέντρο 

των Ιωαννίνων και μόνο ένας μαθητής έμενε σε διαμέρισμα λόγω οικογενειακής 

κατάστασης. Χαρακτηριστικά αναφέρουν η Γ29ΚΑΤ και η Γ28ΚΑΤ: 

"Εδώ ζούσαν στο ξενοδοχείο το "Εγνατία". Είχαμε και έναν μαθητή, ο οποίος λόγω 

οικογενειακής κατάστασης ζούσε σε διαμέρισμα. Μόνο ένας όμως. Οι υπόλοιποι 29 

ζούσαν στο ξενοδοχείο" (Γ29ΚΑΤ). 

"Ζούσαν σε ξενοδοχεία. Τα μισά ζούσαν στην Εξοχή, ένα ξενοδοχείο κοντά στο 

Πέραμα και τα άλλα μισά ήταν σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο" (Γ28ΚΑΤ). 

 Όσοι βρισκόταν στη δομή της Κόνιτσας ζούσαν σε ένα δημόσιο κτίριο του 

Υπουργείου Προστασίας, το οποίο βρισκόταν στο κέντρο της Κόνιτσας και ήταν σε 

πολύ καλή κατάσταση, όπως μας βεβαίωσαν η  Γ26ΚΟΝ και η Γ31ΚΟΝ, ενώ ο 

Α34ΔΟΛ μας πληροφόρησε ότι οι πρόσφυγες που βρισκόταν στη δομή των 

Δολιανών, έμεναν στον καταυλισμό του χωριού: 

"Μένουνε στην Κόνιτσα όλα" (Γ26ΚΟΝ). 

"Σε δομές. Πολύ καλές εγκαταστάσεις. Εκεί παλιά στεγάζονταν η αστυνομική σχολή 

νομίζω ή οι πυροσβέστες. Δεν είμαι σίγουρη. Απλά οι εγκαταστάσεις ήταν πολύ 

καθαρές, πολύ καλές. Ένα κτίριο, δημόσιο ουσιαστικά κτίριο του Υπουργείου 

Προστασίας" (Γ31ΚΟΝ). 

"Στον καταυλισμό των Δολιανών" (Α34ΔΟΛ). 

 Ίδια περίπου είναι η κατάσταση και στην Αγία Ελένη. Εκεί ορισμένες 

οικογένειες μένουν μέσα στο camp της Αγίας Ελένης, ενώ αρκετοί ζουν σε 

ξενοδοχεία ή σπίτια που τους έχει νοικιάσει η Ύπατη Αρμοστεία, όπως μας 

ενημέρωσε η Γ38ΑΓ.ΕΛ. και η Γ28ΑΓ.ΕΛ.: 

"Και εδώ στα Γιάννενα ζουν σε ξενοδοχεία και σε σπίτια που έχει νοικιάσει η Ύπατη 

Αρμοστεία" (Γ38ΑΓ.ΕΛ.). 

"Ζούνε μέσα στην Αγία Ελένη οι συγκεκριμένοι μαθητές. Είναι η παλιά παιδόπολη που 

βρισκόταν στην περιοχή του αεροδρομίου των Ιωαννίνων. Υπάρχουν ξενώνες εκεί" 

(Γ28ΑΓ.ΕΛ.). 
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 Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην 

καθημερινότητά τους σχετίζονται με τη δυσκολία επικοινωνίας, καθώς αρκετοί δεν 

γνωρίζουν ελληνικά και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν εύκολα με τους Έλληνες. 

Δεν υπάρχει, επομένως, σύνδεση με την τοπική κοινωνία και δεν αξιοποιείται 

εποικοδομητικά ο ελεύθερος χρόνος τους. Είναι αποκομμένοι από την κοινωνία και 

λειτουργούν ως "γκέτο". Επίσης, δυσκολίες υπάρχουν και στο οικονομικό κομμάτι. 

Ιδιαίτερα στην αρχή, οι οικογένειες δεν είχαν χρήματα ούτε για τα βασικά πράγματα, 

με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην έχουν ρούχα, παπούτσια και αρκετό φαγητό. 

 Όσον αφορά τις δυσκολίες των προσφύγων στο επίπεδο του σχολείου, 4 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τα προσφυγόπουλα, εξαιτίας της δύσκολης κατάστασης 

που βίωσαν, δεν έχουν κίνητρα και χαρακτηρίζονται από μία άρνηση για ένταξη και 

προσαρμογή στο σχολείο. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και από τους γονείς τους, 

γιατί το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να φύγουν στο εξωτερικό. Τους επηρέαζαν σε 

μεγάλο βαθμό οι συχνές αλλαγές των δασκάλων και το γεγονός ότι δεν πηγαίνουν 

στο σχολείο τις ίδιες ώρες με τα Ελληνόπουλα, κάνοντας τους να νιώθουν 

περιθωριοποιημένοι και αδικημένοι. Με αυτόν τον τρόπο η ένταξή τους στην 

ελληνική κοινωνία δεν ενισχυόταν. Παρακάτω παρατίθενται αποσπάσματα από τις 

δηλώσεις των εκπαιδευτικών: 

"Δεν έχουνε αρκετές δραστηριότητες να κάνουνε, οπότε δεν έχουνε...να περάσουνε 

κάπως τον χρόνο τους, κάπως πιο εποικοδομητικά. Δεν υπάρχει σύνδεση με την 

κοινωνία, με την πόλη μέσα των Ιωαννίνων. Αυτά. Και δεν θέλουνε σε καμία 

περίπτωση να συνεχίσουνε να μένουν εκεί, γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και 

καλά με τις αρμόδιες Μ.Κ.Ο." (Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 

"... Γενικά εγώ τα περίμενα πολύ διαφορετικά τα πράγματα, ας πούμε...Οι αντιδράσεις 

τους ήταν όπως τα παιδιά στο πρωινό σχολείο, σαν παιδιά. Δεν είχαν κάποια περίεργη 

συμπεριφορά από αυτό που έζησαν...Τώρα πιστεύω το δύσκολο γι΄ αυτά...τους 

ενοχλούσε που άλλαζαν οι δασκάλες συχνά, τους ενοχλούσε που δεν ήταν με τα παιδιά 

που πήγαιναν το πρωί στο σχολείο. Το ένιωθαν λίγο σαν αδικία αυτό...Ήθελαν να 

έχουν επαφές με τα Ελληνόπουλα που πηγαίνουν το πρωί. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο να 

τους ενοχλούσε" (Γ30ΚΟΝ).  

"Οι κυριότερες δυσκολίες ήταν σίγουρα η κουλτούρα που είναι διαφορετική...Δηλαδή, 

σαν συμπεριφορές...Που εμπλέκεται βέβαια και η θρησκεία μέσα σε αυτά, στις 
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συμπεριφορές δηλαδή...Η δεύτερη σημαντικότερη δυσκολία ήταν η γλώσσα, στην 

επικοινωνία" (Α28ΚΟΝ). 

"...Γενικά τα προβλήματα ήτανε πολλά από ό,τι είχα εγώ συνειδητοποιήσει. Δηλαδή, 

σκέψου ότι κάποια παιδιά δεν είχαν καν παπούτσια να φορέσουν και έρχονταν με 

σκισμένα. Από εκεί και πέρα, εντάξει δεν ξέρω την οικονομική τους κατάσταση, αλλά 

ήτανε δύσκολα. Γενικά ήταν πολύ περιορισμένα. Δηλαδή και με τα σχολικά είδη είχαμε 

χοντρό πρόβλημα. Δεν είχανε να αγοράσουνε και ακόμα και με το φαγητό τους δηλαδή 

από ό,τι μου λέγανε υπήρχε ένα πρόβλημα, παρόλο που το είχε αναλάβει μία Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση, πολλές φορές δεν τρώγανε και τα παιδιά ερχόταν στο σχολείο 

χωρίς να έχουνε φάει πρώτα. Δηλαδή ήταν έτσι μία δύσκολη κατάσταση και περίεργη 

βασικά" (Γ28ΚΑΤ). 

 

3.1.3. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, οι στόχοι και η ανταπόκριση των παιδιών 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τα προσφυγόπουλα γινόταν σε καθημερινή 

βάση από το μεγαλύτερο ποσοστό τους. Υπήρχαν μαθητές, που ήταν τακτικοί και 

συνεπείς στην παρακολούθηση των μαθημάτων και απουσίαζαν μόνο όταν υπήρχε 

κάποιος σοβαρός λόγος, όπως για παράδειγμα κάποιος λόγος υγείας. Ωστόσο, σε 

κάθε δομή υπήρχε και ένα μικρό ποσοστό μαθητών, οι οποίοι απουσίαζαν συχνά 

χωρίς λόγο, δεν ήταν συνεπείς και δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα 

εντατικά. Όπως μας πληροφορούν και οι συμμετέχοντες παρακάτω:  

"Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γενικά που αντιμετωπίζουμε. Ότι δεν υπάρχει 

συστηματικότητα και η συστηματικότητα που βλέπουμε είναι από συγκεκριμένους 

μαθητές, ελάχιστους. Εντάξει, βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μαθητές που 

πλέον έρχονται στα μαθήματα είναι αυτοί που έχουν κατασταλάξει να έρχονται και 

έχουν συστηματικότητα σε έναν μεγαλύτερο βαθμό, αλλά και πάλι σε αυτούς υπάρχουν 

κάποια άτομα που..." (Γ23ΑΓ.ΕΛ.).  

"Καθημερινά. Απουσίες γίνονταν σπάνια και κυρίως γιατί μπορεί κάτι να έγινε στον 

καταυλισμό και να πήγαιναν οι γιατροί, να πήγαιναν για κάποια συνέντευξη αλλού, 

αλλά γενικά συμμετείχαν και έρχονταν μια χαρά" (Α34ΔΟΛ).  
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"...Η δομή της Κόνιτσας ήταν η πρώτη από τις οποίες ξεκίνησαν τα μαθήματα. 

Ξεκινήσαμε αρχές Οκτωβρίου. Εγώ ήμουν μέχρι μέσα Μάρτη... Αρχές Μαρτίου βασικά, 

γιατί μετά αναβαθμίστηκα, δούλεψα ως ειδική παιδαγωγός. Μέχρι και τον Μάρτιο που 

ήμουνα εγώ όλα τα παιδιά ερχόντουσαν κανονικά, κάθε μέρα, δεν έχαναν μάθημα. Και 

επειδή πηγαινοέρχονταν με λεωφορείο, μπορώ να πω ότι περίμεναν μισή ώρα πριν το 

λεωφορείο για να ΄ρθουν στο σχολείο. Απλά μετά, ξέρεις, άλλαξαν οι δάσκαλοι... 

Άλλαξα εγώ, έφυγε η άλλη δασκάλα του τμήματος...Τα παιδιά κάπως έχασαν έτσι τον 

μπούσουλα μαθησιακά. Ήταν και ένα πλήγμα συναισθηματικό αυτό, μπορώ να πω, τους 

στοίχισε. Οπότε δεν είχαν και πολλή όρεξη να έρθουν. Και μετά μέσα στον Απρίλιο, 

στον Μάιο είχαν αρχίσει κάποιες οικογένειες να φεύγουν στο εξωτερικό. Οπότε απ΄ ότι 

έχω μάθει, στο τέλος δεν είχανε...Είχανε χαθεί τα τμήματα. Είχανε αρκετές απώλειες" 

(Γ26ΚΟΝ). 

"Κάθε μέρα. Ήταν πενθήμερο και κάθε μέρα ερχόντουσαν τα περισσότερα. Τώρα αν 

είχαμε κάποια απουσία, δεν ήταν σημαντική. Ήταν πολύ λίγα, ελάχιστα" (Γ31ΚΟΝ). 

"Ναι, ναι, καθημερινά. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός, δηλαδή σε ποσοστό 80% ήταν 

καθημερινά στο μάθημα...Υπήρχε και ένα 20% που μία απουσίαζε ο ένας, μία ο άλλος" 

(Α28ΚΟΝ).  

 Ο βασικός πρωταρχικός στόχος που έθεσαν όλοι οι εκπαιδευτικοί ήταν η 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τα προσφυγόπουλα. Τους ενδιέφερε να 

καταφέρουν να συνεννοούνται στην καθημερινότητά τους, να φέρουν εις πέρας τις 

καθημερινές τους ανάγκες με άνεση. Για παράδειγμα, να κάνουν αγορές μόνοι τους, 

χωρίς να τους κοροϊδεύουν.  Έπειτα, επικεντρώθηκαν στη μάθηση της λειτουργίας 

του σχολείου και των κανόνων του. Αρκετά από τα παιδιά δεν είχαν πάει ποτέ στο 

σχολείο στη χώρα τους, άλλα είχαν πολλά χρόνια να πάνε λόγω των δυσμενών 

συνθηκών που επικρατούσαν, με αποτέλεσμα να έχουν άγνοια ακόμα και για το τι 

είναι σχολείο και πως λειτουργεί. 

 Σε επόμενο στάδιο στόχευαν στην εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής της 

ελληνικής γλώσσας, καθώς αρκετοί από αυτούς ενδέχεται να μείνουν στη χώρα μας 

μόνιμα ή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, ο κάθε εκπαιδευτικός, ανάλογα με το 

επίπεδο των παιδιών που είχε στην τάξη του, έβαζε μικρούς στόχους σε καθημερινό 

επίπεδο, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν όλοι. Η Γ23ΑΓ.ΕΛ., ο Α34ΔΟΛ και η 

Γ24ΑΓ.ΕΛ. μας πληροφόρησαν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα: 
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"Κάθε βδομάδα έχουμε διαφορετικούς στόχους ανάλογα με το μάθημα που θα 

διδάξουμε. Μακροπρόθεσμοι είναι να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα έξω, να 

μιλήσουνε. Μπορεί να μην την χρησιμοποιούν με τον τέλειο τρόπο, αλλά τουλάχιστον 

να έχουν την άνεση να επικοινωνήσουνε" (Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 

"Εγώ που είχα τα πολύ μικρά, να βελτιώσουν το λεξιλόγιο και κυρίως να 

κοινωνικοποιηθούν. Να μάθουν, δηλαδή, τους κανόνες της τάξης, του σχολείου ούτως 

ώστε να ενταχθούν στο πρωινό τμήμα" (Α34ΔΟΛ). 

"Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι να μπορούν να επικοινωνήσουν, να μπορούν να 

εκφράσουν αυτό που θέλουν, να αποκτήσουν μία αυτονομία σε καθημερινά πράγματα, 

σε καθημερινές ασχολίες που μπορούν να έχουν" (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

 Στην παρακάτω δήλωση της Γ26ΚΟΝ, γίνεται φανερή η αρνητικότητα των 

γονέων των προσφυγόπουλων στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας: 

"... Ένας μεγάλος στόχος ήτανε να μάθουνε τα ελληνικά. Αλλά από την αρχή μου ΄λέγαν 

οι γονείς "Κάνεις πολύ καλή προσπάθεια. Τα παιδιά μιλάν ελληνικά, αλλά εμείς δεν 

θέλουμε, τους είναι άχρηστα. Εμείς θα φύγουμε, θέλουμε να μάθουνε αγγλικά, να 

μπορούν να επικοινωνούν στη χώρα που θα πάμε"" (Γ26ΚΟΝ). 

 Το ζήτημα της ανταπόκρισης των παιδιών στις απαιτήσεις των μαθημάτων 

είναι ένα σύνθετο θέμα, το οποίο επηρεάζουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες. Ένας 

από αυτούς είναι το υπόβαθρο των οικογενειών, καθώς υπήρχαν οικογένειες που δεν 

ενδιαφέρονταν για τη μάθηση των παιδιών και αντιθέτως κάποιες άλλες που 

επιθυμούσαν να μορφωθούν τα παιδιά τους. Κάποια από τα παιδιά δεν είχαν πάει 

ποτέ στο σχολείο στη χώρα τους, εξαιτίας του πολέμου και των συνθηκών που 

επικρατούσαν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσαρμοστούν στο σχολικό 

περιβάλλον καθώς δεν το είχαν ξαναζήσει. Ήταν αρνητικά προς το σχολείο, 

φτάνοντας ορισμένες φορές σε ακραίες συμπεριφορές, όπως το πέταγμα των βιβλίων 

στα σκουπίδια, η φυγή από το σχολείο πάνω από τα κάγκελα και οι βίαιες 

συμπεριφορές.  

 Αλλά και τα παιδιά που είχαν πάει σχολείο στη χώρα τους, είχαν πολύ χαμηλό 

επίπεδο μόρφωσης ακόμα και στα Μαθηματικά, τα οποία αποτελούν ένα μέτρο 

σύγκρισης. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να οφείλεται στις δύσκολες συνθήκες που 

υπήρχαν εκεί. Τέλος, κάποιες οικογένειες είχαν ως βασικό σκοπό να φύγουν και να 
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πάνε στο εξωτερικό κι έτσι δεν ήθελαν να μάθουν τα παιδιά τους ελληνικά, παρά 

μόνο αγγλικά. Η Γ29ΚΑΤ , η Γ24ΑΓ.ΕΛ., η Γ26ΚΟΝ,  η Γ38ΑΓ.ΕΛ. και ο Α28ΚΟΝ 

μας σχολιάζουν σχετικά: 

"Στα ελληνικά όχι. Δεν θέλανε, δηλαδή, καθόλου να τα μάθουνε. Ό,τι και να τους 

λέγαμε...Δηλαδή εγώ είχα μαθητές που  με το που δώσαμε τα ελληνικά βιβλία τα 

πέταξαν στα σκουπίδια. Δεν το ξαναβρήκαμε το βιβλίο, δηλαδή, μετά από εκεί και 

πέρα...Εντάξει κάπως καλύτερα στα μαθηματικά. Όχι, όμως, ότι κι εκεί...Δηλαδή ένας 

μαθητής, ο οποίος ουσιαστικά έπρεπε φέτος να πάει στην πρώτη γυμνασίου, είχε γνώση 

μαθηματικών τρίτης δημοτικού. Ήτανε πολύ χαμηλό επίπεδο, γιατί τα σχολεία ήταν 

χρόνια κλειστά και τα παιδιά μείνανε πολύ καιρό χωρίς σχολείο...Στα μαθηματικά ήταν 

πολύ καλύτερα. Δηλαδή  ΄ξέραν να μετράν ελληνικά μέχρι το 100 περίπου...Δηλαδή τα 

2-3 που ήταν μεγαλύτερα, να ΄ ξέραν και λίγο παραπάνω. Στη χώρα τους μπορεί να 

μετρούσαν πιο πολύ στα αραβικά, έτσι; Εγώ σου μιλάω για τα ελληνικά τώρα. Ξέρανε 

να κάνουνε προσθέσεις, αφαιρέσεις με κρατούμενο ή με δανεικό, αλλά είχαν δυσκολίες 

στην κατανόηση. Δηλαδή προβλήματα δεν μπορούσαν να τους βάλεις να λύσουν, 

κλάσματα δεν μπορούσες στα πιο μεγάλα να διδάξεις, γιατί δεν υπήρχε επικοινωνία με 

τη γλώσσα. Δεν καταλάβαιναν ελληνικά. Στα ελληνικά, όμως, τίποτα. Δηλαδή 

"καλημέρα", "καλησπέρα", "τι κάνεις". Αυτές ήταν οι κουβέντες δηλαδή, και δεν θέλανε 

και να μάθουνε παραπάνω" (Γ29ΚΑΤ).  

"Λοιπόν, τα περισσότερα δυσκολεύονται αρκετά, αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά, τα 

οποία τα πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουν αποκτήσει...μία πολύ καλή ευχέρεια της 

ελληνικής, μπορούν να μιλήσουν, να καταλάβουν οτιδήποτε και να τους πεις, μπορείς 

να συζητήσεις για ένα καθημερινό θέμα μαζί τους και να σε καταλάβουν και να τους 

καταλάβεις. Αλλά υπάρχουν και παιδιά τα οποία άρχισαν τώρα, είναι πιο μικρούλια, τα 

οποία δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο και τα οποία είναι δύσκολο και να μάθουν και πιο 

πολύ να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταποκριθούν μέσα σε μία τάξη" 

(Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

"Με το παραπάνω. Νομίζω απρόσμενα αποτελέσματα" (Γ26ΚΟΝ).  

"Με δυσκολία. Γιατί...αρκετοί, μάλλον, από αυτούς είναι αναλφάβητοι, οπότε είναι 

δύσκολο να χτίσεις δεύτερη γλώσσα σε έναν πληθυσμό, οι οποίοι είναι αναλφάβητοι. 

Οπότε δυσκολεύονται" (Γ38ΑΓ.ΕΛ.).  
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"Τα περισσότερα παιδιά ανταποκρινόντουσαν στις απαιτήσεις. Απ΄ ό,τι είδα, κατάλαβα 

ότι είχε να κάνει πολύ με το υπόβαθρο που είχαν από πίσω τους. Δηλαδή αν είναι εδώ 

οι οικογένειές τους, αν είχαν σπουδάσει οι γονείς τους, όπως και στα δικά μας τα 

Ελληνόπουλα. Αλλά μπορώ να πω ότι ανταποκρινόντουσαν πάνω από τα μισά παιδιά 

σίγουρα. Σε καλό ποσοστό" (Α28ΚΟΝ).  

 Επομένως, το επίπεδο ανταπόκρισης των παιδιών στους στόχους που έχουν 

τεθεί από τους εκπαιδευτικούς, είναι ένα υποκειμενικό ζήτημα του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά. Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν πρόθυμοι το έργο τους, κάνοντας ό,τι 

καλύτερο μπορούν. Η θέληση, όμως, για μάθηση και η ανταπόκριση στους στόχους 

είναι προσωπικό θέμα του κάθε παιδιού.  

 Η Γ29ΚΑΤ, η Γ38ΑΓ.ΕΛ. και η Γ28ΚΑΤ δήλωσαν ότι δεν είδαν μεγάλη 

ανταπόκριση των παιδιών στους στόχους που είχαν θέσει. Οι δύο πρώτες μας 

πληροφόρησαν: 

"Σου λέω τους 2 μήνες που τα είχα, δεν το κατάφερα αυτό. Είχαν πολύ μεγάλη άρνηση. 

Θεωρούσαν, δηλαδή, ότι αν μάθουν τα ελληνικά θα τους κρατήσουμε εδώ; Δεν ξέρω τι 

θεωρούσαν. Ίσως, δηλαδή, παίρνανε και αυτές τις εντολές από το σπίτι, έτσι; Ότι και 

καλά "Μην πάτε εκεί να μάθετε ελληνικά. Κάντε μόνο αγγλικά"" (Γ29ΚΑΤ). 

"Με δυσκολία ανταποκρίνονται και γενικά παρατηρείται ότι χρειάζεται αρκετή 

εξάσκηση. Δηλαδή με την εισαγωγή ενός νέου λεξιλογίου, θα χρειαστούν σίγουρα πάρα 

πολλές επαναλήψεις. Δυσκολεύονται και στην προφορά και στη γραφή, αλλά σε γενικές 

γραμμές αργά αλλά σταθερά, παρακολουθείται μία μικρή πρόοδος, με λάθη βέβαια. Όχι 

όλα σωστά, αλλά με λάθη" (Γ38ΑΓ.ΕΛ.). 

 Σύμφωνα με τις παρακάτω δηλώσεις των εκπαιδευτικών γίνεται φανερό ότι 

υπήρχε καθημερινά πρόοδος των παιδιών, έστω και με μικρά βήματα. Οι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι σημασία είχε η προσπάθεια των παιδιών και η θέλησή 

τους για μάθηση.  

"Ναι. Θεαματική, μπορώ να πω. Εγώ μετά από 3 μήνες έμπαινα μέσα στην τάξη και 

ένιωθα ότι διδάσκω σε ελληνικό σχολείο. Καταλάβαιναν τα πάντα και απαντούσαν στα 

πάντα" (Γ26ΚΟΝ). 
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"Ναι. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Και συγκεκριμένα, αυτά τα παιδιά που 

ασχολούνται στο σπίτι, είχανε τρομερή εξέλιξη. Δηλαδή, μιλούσαν τα ελληνικά...Και 

συγκεκριμένα 3 - 4 κοπελίτσες, μιλούσαν στο διάλειμμα ελληνικά. Θέλανε να μάθουν 

ελληνικά.  Λέγανε "Εγώ θα παίξω", "Εγώ θα φάω", "Εγώ πατάτες". Δηλαδή, με τον 

τρόπο τους μου δείχνανε, ας πούμε, ότι καταλάβαιναν. "Τι έφαγες σήμερα;", "Εγώ 

πατάτες". Εντάξει, το κατάλαβα. Μπορεί να μην λέγανε "Εγώ έφαγα πατάτες", αλλά 

σιγά - σιγά, όμως, αυτό. Λυνόταν η γλώσσα τους" (Γ31ΚΟΝ). 

"Ναι, είχανε...πάρα πολύ μεγάλη όρεξη για μάθηση. Πιστεύω ίσως και επειδή 

βαριούνταν εκεί που έμεναν. Δεν είχαν με τι να ασχοληθούν όλη μέρα, οπότε το σχολείο 

τους φαινόταν σαν παιχνίδι...ένα άλλο ερέθισμα να απασχοληθούν. Είχαν ένα 

ενδιαφέρον, οπότε είχαν και πρόοδο" (Γ30ΚΟΝ). 

"Ναι, εννοείται. Και στους κανόνες άρχισαν να μπαίνουν  και μαθησιακά είχαν μεγάλη 

πρόοδο. Και μπορούσαν να μιλήσουν σιγά-σιγά ελληνικά και καταλάβαιναν και 

έγραφαν. Υπήρχε πρόοδος" (Α28ΚΟΝ). 

"Ναι, υπήρχε. Ναι. Υπήρχε, και πολύ σημαντική κιόλας, γιατί τα παιδιά από το Πάσχα 

και μετά που γύρισαν δηλαδή στο σχολείο, προσπαθούσαν πάρα πολύ να μιλήσουνε τα 

ελληνικά. Βέβαια, εντάξει εννοείται ότι προφανώς κάναμε κι εμείς καλά τη δουλειά 

μας, γιατί είναι κάτι πολύ δύσκολο να μάθεις μία άλλη γλώσσα, να την μιλήσεις μέσα σε 

3 μήνες είναι ακατόρθωτο, έτσι; Αλλά ναι, υπήρχε πρόοδος. Υπήρχε και είδα και 

πρόοδο και στη γραφή τους. Δηλαδή, κάναμε πραγματάκια αρκετά" (Γ28ΚΑΤ). 

 

3.1.4. Περιστατικά που προκάλεσαν εντύπωση στους εκπαιδευτικούς 

Στην ερώτηση που υποβλήθηκε στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να αναφέρουν 

ένα περιστατικό που τους έκανε εντύπωση από την εμπειρία τους στη διδασκαλία και 

στην επαφή τους με τα προσφυγόπουλα, αναφέρθηκαν διάφορα περιστατικά, αρκετά 

από τα οποία παρουσιάζουν κοινά θέματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 

περιστατικά βίας ή περίεργης συμπεριφοράς, μερικά από τα οποία είναι τα εξής: 

"Λοιπόν, ένα περιστατικό που μου έκανε εντύπωση...Είχαμε δύο μαθητές, οι οποίοι από 

ό,τι μάθαμε...Ο ένας ήταν στα 12-13, δηλαδή κανονικά έπρεπε να έχει ενταχθεί στο 

Γυμνάσιο, αλλά ήρθε Δημοτικό, μεγάλο παιδί και ένας άλλος, οποίος ήταν...Τώρα 
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αυτός  να ήταν 11; Να ήταν 10; Κάπου εκεί. Δεν είχαν φέρει και χαρτιά μαζί τους. 

Δηλαδή ότι ΄ λέγαν οι γονείς. Αυτοί, τέλος πάντων, το μικρό, το πιο μικρό παιδάκι ήταν 

γενικά ήσυχο. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε και μάλωσαν την ώρα που ΄μπαίναν...την ώρα 

που τελείωσε το παιχνίδι για να μπούνε μέσα, κάτι λέγανε στα αραβικά μεταξύ τους κι 

τσακωνόντουσαν. Ο μεγάλος, τέλος πάντων, πιάνει τον μικρό από τον λαιμό και δεν τον 

άφηνε, γιατί προφανώς του έβρισε τη μάνα...Τώρα δεν ξέρω, δεν καταλάβαινες και τι 

λέγανε ούτως ή άλλως. Τσακώνονταν εκεί. Κάναμε να τα χωρίσουμε και επειδή, 

εντάξει...ήταν η δασκάλα των Αγγλικών μπροστά...και ξέρεις, του είπε "Γιατί τον 

έπιασες από τον λαιμό;" και "Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις;", θεώρησε, και 

καλά, ότι εμείς θίξαμε μόνο αυτόν και δεν είπαμε τίποτα στον άλλον και άρχισε να 

τρέχει στις σκάλες. Εγώ, εν τω μεταξύ, μόλις είχα μπει στην τάξη και περίμενα να 

ανεβούν και τα 2-3 τελευταία που είχαν μείνει έξω...Βλέπω αυτόν να μπαίνει μέσα 

χτυπώντας την πόρτα, παίρνει την τσάντα του και αρχίζει να τρέχει. Λέω "Καλέ πού 

πάει αυτός;". Πήδηξε τα κάγκελα και έφυγε από το σχολείο, σκέψου. Δεν τον 

προλάβαμε. Ήταν, δηλαδή, η ώρα πέντε και τέταρτο και τελειώναμε έξι, πες. Μέχρι, 

δηλαδή, να πάρουμε τηλέφωνο τους δικούς του στο ξενοδοχείο, να ενημερωθούν οι 

κοινωνικοί λειτουργοί εκεί, να δούμε αν έφτασε...Κάναν, δηλαδή, τέτοια ακραία 

πράγματα, σκέψου. Δεν είχαν, δηλαδή...όρια πουθενά. Γιατί και σε ένα κανονικό 

σχολείο μπορεί να τύχεις έναν τσακωμό, αλλά δεν θα βάλεις ένα παιδί να σου κάνει 

τέτοια έκρηξη θυμού και να σου φύγει από το σχολείο. Κατάλαβες; Και αυτός γενικά 

ήτανε και πολύ...πολύ επιθετικός, δεν άκουγε, θεωρούσε και καλά ότι "Εγώ είμαι και 

κανένας άλλος" και προς τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή, οι υπόλοιποι τον τρέμανε" 

(Γ29ΚΑΤ). 

"Ναι. Είχαμε μία πάρα πολύ έξυπνη μαθήτρια και πάρα πολύ κοινωνικό παιδί. Ήταν 

ήδη πολύ γνωστή στην Κόνιτσα, προτού πάω εγώ. Είχε μάθει και κάποια ελληνικά, 

λόγω της συναναστροφής της με τον κόσμο. Οπότε είχε και μια περισσότερη 

αυτοπεποίθηση από όλα τα υπόλοιπα. Πίστευε πως ήταν αρχηγός τους. Εγώ δεν ήθελα 

να κάνω διακρίσεις. Δεν της επέτρεπα να βγαίνει συνέχεια μπροστά ή να τους μαλώνει 

ή να παίρνει το ρόλο της δασκάλας. Οπότε αυτό κάπως της στοίχισε. Γιατί μέχρι 

στιγμής δεν είχε δει κάποια...να την μειώνει. Οπότε μία μέρα είχε μεγάλη αντίδραση. 

Ήθελε πάντα να κάθεται πρώτη αυτή, εκεί μπροστά. Όταν της το απαγόρευσα και της 

είπα "Σήμερα εσύ θα κάτσεις στο τέλος", άρχισε να τσιρίζει. Οπότε με την ώρα, αφού 

δεν της το επέτρεπα εγώ...Δεν ήξερα και τα όριά της... Έπαθε σαν κρίση. Εγώ θεωρώ 
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ότι ήτανε προσποιητό. Ήτανε νάζια, γιατί μου έχουνε πει, εκ των υστέρων έμαθα, ότι το 

έχει ξανακάνει. Ήταν στα χαμένα, κοιτούσε το πουθενά. Τσίριζε, έκλαιγε, χτυπιότανε 

κάτω. Οπότε αναγκάστηκα να την πάω μέχρι τις δομές εγώ, να μιλήσω με τους δικούς 

τους, που μου ήρθανε όλοι μαζί, γονείς, αδέρφια μαζεύτηκαν εκεί όλες οι δομές και μου 

κάνανε επίθεση. Ναι. Μου είπανε ότι δεν είμαι άξια. "Τι πράγματα είναι αυτά που 

έκανες στο παιδί; Μπήκε ο διάολος μέσα της. Θα σταματήσει το σχολείο. Θα πάμε να 

κάνουμε παράπονα στον διευθυντή για σένα." Ναι. Εκείνες τις μέρες υπήρχε μεγάλη 

αναστάτωση" (Γ26ΚΟΝ). 

"Ένα αρνητικό βασικά που μου ΄ρχεται στο μυαλό που στην αρχή βασικά, για πάρα 

πολύ καιρό, τα παιδιά δεν μπαίνανε μετά το διάλειμμα στην τάξη, δεν συμμορφώνονταν 

με τους κανόνες, δεν κάθονταν κάτω, πηδάγαν από τα κάγκελα για να φύγουν από το 

σχολείο και επίσης είχαμε και πολλά περιστατικά βίας. Δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ ξύλο, 

βαράγαν το ένα το άλλο και όχι περιστατικά "θα σου τραβήξω τα μαλλιά", περιστατικά 

"να σε τραυματίσω", δηλαδή πετάγαν καρέκλες το ένα στο άλλο, θρανία..." (Γ28ΚΑΤ). 

 Στα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά παραδείγματα κυριαρχούν η βία, η 

επιθετική συμπεριφορά, η ανυπακοή στους κανόνες και η ανυπαρξία ορίων. Τα 

προσφυγόπουλα είναι παιδιά συνεχών συγκρούσεων, πολέμων και ξεριζωμού. Η 

φρίκη του πολέμου, η οποία ανάγκασε ολόκληρες οικογένειες να εγκαταλείψουν τη 

χώρα τους για να γλιτώσουν τη ζωή τους, ξερίζωσε εκατομμύρια παιδιά από την 

πατρίδα τους. Τα παιδιά, όντας η πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα, γίνονται εύκολα 

θύματα αυτής της κατάστασης. Τα ψυχικά τραύματα που τους δημιουργούνται 

μένουν χαραγμένα μέσα τους σε όλη τους τη ζωή. 

 Οι βίαιες και επιθετικές τους συμπεριφορές συνδέονται άμεσα με τις σκληρές 

εικόνες του πολέμου που έχουν αντικρύσει και βιώσει. Το κλείσιμο των σχολείων 

εξαιτίας των πολέμων, η απουσία της εκπαίδευσης και η ανάγκη για διαφυγή έχουν 

σαν αποτέλεσμα την ανυπαρξία ορίων και σεβασμού. Πολλά παιδιά φανατίζονται, 

άλλα εξαναγκάζονται να διαπράξουν βίαιες πράξεις προκειμένου να σώσουν τη ζωή 

τους. Όλα αυτά τα βιώματα δεν συνάδουν με την ηλικία των παιδιών, έχοντας ως 

αποτέλεσμα την επιρροή του ψυχικού τους κόσμου.  

 Επιπλέον, οι δυσκολίες διαβίωσης κατά την άφιξή τους στη νέα χώρα, οι 

προσδοκίες και οι υψηλοί στόχοι που θέλουν να επιτύχουν  σε σύντομο χρονικό 

διάστημα και η τελική αποτυχία των στόχων αυτών σε ορισμένες περιπτώσεις, τους 
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δημιουργούν αισθήματα απογοήτευσης. Αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση συνδρόμων 

κατωτερότητας και μειονεξίας και  η επερχόμενη βίαιη συμπεριφορά. 

 

3.1.5. Η πρώτη επαφή εκπαιδευτικών-προσφυγόπουλων, η γλώσσα επικοινωνίας και 

η στάση των παιδιών 

Από τους 12 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 3 μόνο είχανε και 

προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε πρόσφυγες μαθητές, είτε εθελοντικά, είτε όχι. 

Για τους υπόλοιπους 8 η πρώτη επαφή με προσφυγόπουλα ήταν η δομή που 

βρίσκονταν. Χαρακτηριστικά παρουσιάζονται οι δηλώσεις που φανερώνουν την 

εμπειρία των Γ23ΑΓ.ΕΛ., Γ24ΑΓ.ΕΛ. και Γ38ΑΓ.ΕΛ. αντίστοιχα:  

"Ήτανε τον Ιανουάριο τον περασμένο, όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο Πανεπιστήμιο 

εθελοντικά, να συμμετέχω εθελοντικά στο ίδιο πρόγραμμα. Εκεί"(Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 

"Η πρώτη μου επαφή ήταν το καλοκαίρι, στα Δολιανά, τον Ιούλιο το περασμένο 

καλοκαίρι, που είχα πάει εθελοντικά και κάναμε εκεί με τα παιδιά παιχνιδάκια. Μέσω 

των παιχνιδιών μαθαίναμε διάφορα απλά πράγματα, αριθμούς, αντικείμενα. Αυτή ήταν 

η πρώτη μου επαφή με τα παιδιά" (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

"Η πρώτη μου επαφή ήταν πριν 5 χρόνια στο πρόγραμμα "Οδυσσέας". Εκεί υπήρχαν 

μόνο 2 πρόσφυγες, αλλά η ουσιαστική επαφή είναι τώρα σε αυτό το πρόγραμμα" 

(Γ38ΑΓ.ΕΛ.). 

 Οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τις πρώτες 

ημέρες της επαφής τους, χρησιμοποίησαν την ελληνική, την αγγλική και την αραβική 

γλώσσα, ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο των παιδιών. Μας πληροφόρησαν ότι σε 

περιπτώσεις που τα παιδιά δεν γνώριζαν αγγλικά ή ελληνικά, επικοινώνησαν με τη 

γλώσσα του σώματος, κάνοντας δηλαδή κινήσεις και νοήματα. Το γεγονός αυτό 

δείχνει τη θέληση των εκπαιδευτικών να βοηθήσουν τα προσφυγόπουλα να 

μορφωθούν και να ενταχθούν στην κοινωνία. Όπως μας ανέφεραν και οι 

εκπαιδευτικοί:  

"Την πρώτη φορά; Την πρώτη φορά νομίζω ότι πρέπει να είχα πει το "Γεια σου", το 

"Καλημέρα" στα αραβικά, στη δική τους γλώσσα, γιατί ήταν Σύριοι και Αφγανοί 

πληθυσμοί...που είχα δουλέψει τότε" (Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 
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"Προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε στα ελληνικά...χρησιμοποιώντας την 

επικοινωνία του σώματος, τη σωματική...το να δείχνουμε, να εκφραζόμαστε μέσω του 

σώματος. Αλλά κάποιες φορές όταν δεν γινόμασταν κατανοητοί, χρησιμοποιούσαμε και 

τα αγγλικά. Αλλά επειδή...δεν είναι ένας πληθυσμός που ξέρουν όλοι αγγλικά, οπότε με 

έναν τρόπο δεν μπορούσαμε να εκφράσουμε σε όλους αυτό που θέλαμε να πούμε. Οι 

περισσότερες φορές ήτανε με το να δείχνουμε αντικείμενα, να φέρνουμε αντικείμενα, να 

φέρνουμε φωτογραφίες. Ήταν πολύ λίγες οι περιπτώσεις που μιλάγαμε στα αγγλικά" 

(Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

"Τότε; Με την γλώσσα τους σώματος. Λίγα αγγλικά. Δεν ήξεραν και πολλά άτομα. 

Κάποιες μητέρες που ήξεραν έκαναν και τη μετάφραση" (Γ26ΚΟΝ).  

"Στα αγγλικά περισσότερο, με αυτούς που ξέρανε, βέβαια, ήδη αγγλικά. Με τους 

υπόλοιπους βοηθούσαν εκείνοι που ήξεραν αγγλικά, για να επικοινωνήσουν" 

(Γ28ΑΓ.ΕΛ.). 

"Στα ελληνικά κατευθείαν, γιατί αγγλικά δεν γνώριζαν. Εγώ δεν γνώριζα αραβικά, 

οπότε όσο γίνεται πιο καθαρές λέξεις και κυρίως, με κινήσεις." (Γ30ΚΟΝ). 

 Οι 9 εκπαιδευτικοί από το σύνολο των 12 ανέφεραν ότι η αντίδραση των 

παιδιών την πρώτη μέρα της παρουσίας τους στα σχολεία ήταν ουδέτερη έως θετική. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως μας αναφέρει η Γ24ΑΓ.ΕΛ. για την κατάσταση που 

επικρατούσε στην Αγία Ελένη, τα παιδιά ήταν πολύ χαρούμενα που ξεκινούσε το 

σχολείο, γεγονός που εξηγείται από τα βιώματα που έζησαν: 

"Ήταν πολύ δεκτικοί. Εγώ την πρώτη φορά που πήγα και είδα τα παιδιά, δεν μου 

θύμισε σε τίποτα ότι ήταν παιδιά, τα οποία είχαν έρθει από πόλεμο...ήταν μαζεμένα, δεν 

ήθελαν να επικοινωνήσουν. Ήταν πολύ χαρούμενα παιδιά, με θέληση για ζωή, να 

επικοινωνήσουν, να παίξουν" (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

 Στη Δ.Υ.Ε.Π. Κόνιτσας η κατάσταση ήταν λίγο διαφορετική, καθώς η 

Γ26ΚΟΝ και η Γ31ΚΟΝ μας πληροφόρησαν ότι τα παιδιά ήταν διστακτικά, 

φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να κλάψουν επειδή αποχωρίζονταν έστω και για λίγες 

ώρες από την οικογένειά τους. Οι συναισθηματικοί παράγοντες και τα βιώματά τους 

δικαιολογούν αυτήν την κατάσταση, δημιουργώντας ίσως στα παιδιά αισθήματα 

ανασφάλειας, φόβου και αποχωρισμού. 
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"Θα σου πω μόνο για την πρώτη μέρα που ήρθαν τα παιδιά στο σχολείο. Επειδή 

απαγορεύτηκε να μπουν οι μητέρες στο λεωφορείο, κλαίγανε όλα, δεν θέλανε να ρθουν 

μόνα τους" (Γ26ΚΟΝ). 

"Ήταν φοβισμένα. Την πρώτη μέρα που μπήκαμε στην τάξη μέσα, χωριστήκαμε σε δύο 

τάξεις,  γιατί ήταν 24 παιδιά και πήραμε από 12, ήταν φοβισμένα, ναι. Αλλά τους έφυγε 

πολύ γρήγορα. Έκανα ό,τι μπορούσα, δηλαδή, για να τους φύγει μέσα σε...ούτε σε ώρα. 

Ήτανε μια χαρά μετά" (Γ31ΚΟΝ). 

 Διστακτικά χαρακτηρίστηκαν τα παιδιά που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π. του 

Κατσικά και των Δολιανών, καθώς αρκετά δεν είχαν ξαναπάει στο σχολείο και δεν 

ήξεραν τι θα αντιμετωπίσουν σε αυτό. Γρήγορα, όμως, προσαρμόστηκαν στη νέα 

κατάσταση. 

"...Στο Δημοτικό...βασικά και στα δύο τα Δημοτικά στην αρχή ήτανε επιφυλακτικά τα 

παιδιά, όχι φοβισμένα, πολύ επιφυλακτικά απέναντί μας. Δεν ξέραν ακριβώς τι θα 

αντιμετωπίσουν" (Γ28ΚΑΤ).  

"Η αρχική ήταν δεκτικοί και λίγο φοβισμένα. Όχι φοβισμένα...αμήχανα κάπως. Δεν 

ξέραν τι και πως" (Α34ΔΟΛ).  

 Η στάση των παιδιών απέναντι στους εκπαιδευτικούς διέφερε από δομή σε 

δομή. Είχε άμεση σχέση με τον χαρακτήρα των παιδιών της κάθε δομής. Σε γενικές 

γραμμές, όπως προαναφέρθηκε, ένα ικανοποιητικό ποσοστό παιδιών ήταν αρνητικό 

προς το σχολείο και επομένως και προς τους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται φαινόμενα ανυπακοής, απειθαρχίας και ασέβειας. Ο σεβασμός προς 

τον άντρα δάσκαλο και η ανυπακοή στη γυναίκα δασκάλα ήταν συχνό φαινόμενο, το 

οποίο στηρίζεται στην κουλτούρα τους. Κάποια από τα παιδιά δεν ήξεραν τους 

κανόνες του σχολείου και ήταν αρνητικά και στο να τους μάθουν. Τα πιο ακραία 

περιστατικά παρατηρούνται στη δομή του Κατσικά και συγκεκριμένα στο 9ο 

Δημοτικό, όπως επίσης και στη Δ.Υ.Ε.Π. Δολιανών σύμφωνα με τις πληροφορίες των 

Γ29ΚΑΤ, Γ28ΚΑΤ και Α34ΔΟΛ: 

"...Γενικά τα παιδιά δεν είχανε καθόλου σεβασμό. Εμείς, δηλαδή, αντιμετωπίζαμε ένα 

πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν άκουγαν. Δεν υπήρχε, δηλαδή, σεβασμός να ακούσω 

το δάσκαλό μου και ιδίως όταν ήταν γυναίκα, γιατί γενικά σέβονταν πιο πολύ τον άντρα 

πολιτισμικά τα παιδιά και γενικά όλος ο πολιτισμός ο δικός τους. Εγώ, δηλαδή, σκέψου 
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ότι άκουγαν ίσως λίγο πιο πολύ εμένα γιατί λόγω της ειδικότητας, ότι με είχαν πιο 

πολλές ώρες και επειδή ήμουν και υπεύθυνη σε εισαγωγικά. Δυσκολευόμασταν πάρα 

πολύ να τα βάλουμε μέσα στο διάλειμμα. Δεν ακούγαν για να μπουν. Δηλαδή μπορεί να 

κάναμε μισή ώρα για να τα μαζέψουμε να μπουν μέσα. Δεν είχαν, δηλαδή, αυτό το 

σεβασμό σε εισαγωγικά ή την υπακοή που έχουν τα Ελληνόπουλα, ότι ξέρεις τώρα "Από 

τη στιγμή που το λέει ο δάσκαλός μπαίνω μέσα, μπαίνω μέσα. Τελείωσε". Όχι αυτό. Και 

μέχρι το τέλος, δηλαδή...κάναμε ένα - δυο σκαλοπατάκια, αλλά και πάλι με πολύ μεγάλη 

δυσκολία" (Γ29ΚΑΤ). 

"...Στο ένα το Δημοτικό που ήταν πιο λίγα παιδάκια, στο 3ο δηλαδή, ήταν πάρα πολύ 

καλά απέναντί μας, συνεννοήσιμα και στο άλλο το Δημοτικό δεν υπήρχε συνεννόηση, 

δεν μας σεβόντουσαν τα περισσότερα, δεν είχαν καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του 

δασκάλου. Στην αρχή τουλάχιστον. Μετά κάπως είχε καλυτερέψει η κατάσταση" 

(Γ28ΚΑΤ). 

"Εμείς είχαμε πολλά προβλήματα πειθαρχίας γενικά. Δηλαδή είχαν υπακούσει τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά δεν είχαν μπει στη σχολική ρουτίνα, δεν είχαν κοινωνικοποιηθεί 

με το θέμα τι πρέπει να κάνω και πως. Αλλά τα περισσότερα από αυτά, τα μικρά, δεν 

είχαν πάει σχολείο ποτέ" (Α34ΔΟΛ). 

 Η Γ23ΑΓ.ΕΛ. και η Γ24ΑΓ.ΕΛ. δήλωσαν ότι στην Αγία Ελένη η στάση των 

παιδιών απέναντί τους ήταν θετική, όπως δήλωσαν και η Γ31ΚΟΝ και Γ30ΚΟΝ για 

την κατάσταση που επικρατούσε στη δομή της Κόνιτσας: 

"Θετική, πολύ θετική, θα έλεγα" (Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 

"Θεωρώ ότι τους αρέσει πολύ η μάθηση και εφόσον εμείς την αντιπροσωπεύουμε, 

υπάρχει ένας σεβασμός και μία εκτίμηση, μία αγάπη και από αυτούς και από εμάς" 

(Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

"Πάρα πολύ καλή. Μας σεβόντουσαν πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον στο δικό μου το 

τμήμα δεν είχα κανένα πρόβλημα. Κανένα. Το να μην με σεβαστεί κάποιος μαθητής" 

(Γ31ΚΟΝ). 

"Τους αγαπούσαν πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς τους και ήταν πολύ ανοιχτά από την 

πρώτη κιόλας μέρα" (Γ30ΚΟΝ). 



54 
 

 Από τα παραπάνω δεδομένα γίνεται φανερό ότι η στάση των παιδιών απέναντι 

στους εκπαιδευτικούς διαφέρει από δομή σε δομή. Παρατηρούνται φαινόμενα τόσο 

αρνητικής, όσο και θετικής στάσης, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τον χαρακτήρα 

των παιδιών και τον εσωτερικό τους ψυχικό κόσμο. Είναι ένα υποκειμενικό ζήτημα, 

το οποίο σχετίζεται με τα βιώματά τους και τον αντίκτυπο που είχαν στην ψυχολογία 

τους. Το γεγονός των δύσκολων καταστάσεων που βίωσαν, επηρέασε σε διαφορετικό 

βαθμό το κάθε παιδί, γι' αυτό και ποικίλουν οι αντιδράσεις και οι στάσεις τους. Το 

τραυματικό ή μετατραυματικό στρες που δημιουργήθηκε στα προσφυγόπουλα, 

αποτελεί μία ψυχική διαταραχή που τους δημιουργήθηκε εξαιτίας έντονου 

συναισθηματικού στρες μεγάλης έντασης. 

 Η αίσθηση της απειλής, τα δραματικά γεγονότα που βίωσαν και στα οποία 

υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες, τραυμάτισαν ψυχικά τα παιδιά και σε αρκετές 

περιπτώσεις τους δημιούργησαν ψυχικά προβλήματα και κατάθλιψη. Επομένως, δεν 

αισθάνονται μόνο φόβο ή ντροπή εξαιτίας των τραυματικών εμπειριών, αλλά αρκετά 

συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους και στη 

διαχείριση θυμού. Αιτία όλων αυτών αποτελεί το τραύμα που δημιουργήθηκε στα 

προσφυγόπουλα, λόγω των τραυματικών εμπειριών που βίωσαν στη χώρα τους ή που 

αντιμετώπισαν στο δύσκολο ταξίδι τους ή στη χώρα υποδοχής. 

 Το ψυχικό τραύμα έχει ολέθριες συνέπειες για την υγεία τους και σχετίζεται 

με τη σκληρή βία που αντιμετώπισαν πριν ξεριζωθούν, αλλά και με τους κινδύνους 

που ήρθαν αντιμέτωποι κατά τη διαδικασία της φυγής. Ο έλεγχος της διαταραχής του 

μετατραυματικού στρες αποτελεί σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της 

κοινωνικής τους ένταξης, όμως είναι πολλοί οι πρόσφυγες που δεν έχουν λάβει ποτέ 

ψυχολογική και ψυχιατρική βοήθεια. Επιπλέον παράγοντες που ενισχύουν την 

εμφάνιση τραύματος είναι η  έλλειψη συνοδείας των παιδιών και η οργάνωση της 

κοινωνικής τους ζωής κατά τους πρώτους μήνες της άφιξής του στη χώρα υποδοχής. 

 Ακόμα, η διαφορά της ελληνικής κουλτούρας και του ελληνικού πολιτισμού 

με τον πολιτισμό και την κουλτούρα των χωρών καταγωγής των παιδιών, αποτελεί 

έναν ακόμη λόγο που εξηγεί τη στάση των παιδιών. Η εικόνα, το περιεχόμενο και οι 

κανόνες του ελληνικού σχολείου δεν συμβαδίζουν απόλυτα με τους αντίστοιχους των 

χωρών προέλευσής τους, οπότε ενδέχεται τα παιδιά να μην είχαν συνηθίσει σε αυτό 

το σχολικό σύστημα και επομένως να μην μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα. 
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3.1.6. Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα βιώματα, τα ήθη και τα έθιμα των 

προσφύγων 

Όσον αφορά την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα βιώματα των 

προσφυγόπουλων, μόνο 3 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι γνωρίζουν. Αναφέρουν ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά μίλησαν από μόνα τους, χωρίς κάποιος να τους 

ρωτήσει. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι τα προσφυγόπουλα θέλουν να 

εξωτερικεύσουν τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσαν και τα αρνητικά 

συναισθήματα τους δημιουργήθηκαν, ώστε με αυτόν τον τρόπο να ηρεμήσουν. Σε 

άλλες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί έκαναν σχετικές ερωτήσεις στα παιδιά κι εκείνα 

με τη σειρά τους εξιστόρησαν τα βιώματά τους. Ωστόσο, αναφέρουν ότι δεν 

γνωρίζουν αν τα λεγόμενα των παιδιών είναι αληθινά, καθώς ενδέχεται να θέλουν να 

κρύψουν κάποια πράγματα και να τα παρουσιάζουν αλλιώς. 

"Κάποιοι έχουν ανοιχτεί, έχουν μιλήσει. Κάποιους τους έχουμε ρωτήσει και εμείς, αλλά 

δεν μπορούμε να ξέρουμε και με ακρίβεια ποια είναι η αλήθεια 100%. Αλλά ναι, σε 

έναν μικρό βαθμό, θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η επικοινωνία" (Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 

"Πολλοί από αυτούς μας έχουν εμπιστευτεί κάποια πράγματα. Εντάξει, το να σε 

εμπιστευτεί όμως κάποιος, προϋποθέτει  να έχεις συχνή επαφή μαζί του και  να είσαι σε 

αυτόν αξιόπιστος. Είσαι πιο αξιόπιστο άτομο." (Γ28ΑΓ.ΕΛ.). 

"Ναι, μας ανοίχτηκαν με τον καιρό και μας είπαν κάποιες δύσκολες καταστάσεις. 

Λογικό όταν τα παιδιά δένονται με τον δάσκαλο, ανοίγονται και λένε προσωπικά τους 

βιώματα" (Γ28ΚΑΤ). 

 Από τη μεριά τους οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι ίδιοι δεν ρωτούσαν τα 

παιδιά, για να μην τους θυμίσουν δύσκολες καταστάσεις, των οποίων η θύμηση  θα 

τους στεναχωρήσει.  

"Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Κυρίως εγώ...δεν θέλω μάλλον να τους θυμίσω πράγματα, 

οπότε δεν έχω έρθει ποτέ στη διαδικασία να τους ρωτήσω μόνη μου κάτι. Αλλά πολλές 

φορές τυχαίνει από μόνοι τους να μου λένε κάτι, μέσα στη συζήτηση που κάνουμε, μέσα 

στο μάθημα κάτι, τυχαίνει να κάνουν ένα συνειρμό και να μου πουν για κάποια 

πράγματα. Είναι πράγματα που νομίζεις ότι σου περιγράφουν μία ταινία, αλλά 

συμβαίνουν και οι άνθρωποι, εντάξει, προσπαθούν να τα ξεπεράσουν. Είναι άνθρωποι 
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που πραγματικά έχουν πολλή δύναμη. Φαίνεται από τον τρόπο που έχουν έρθει εδώ, 

συμπεριφέρονται και προσπαθούν" (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

 Άλλοι αναφέρουν ότι η γλώσσα αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα, καθότι τα 

παιδιά γνώριζαν μόνο βασικές έννοιες στην ελληνική γλώσσα και δεν υπήρχε 

δυνατότητα επικοινωνίας. 

"Όχι. Ό,τι μου έχουν πει οι άλλοι, οι εθελοντές στον καταυλισμό και έχω ακούσει από 

άλλους. Τα παιδιά και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, γιατί δεν ήξεραν τη γλώσσα 

τόσο πολύ και δεν τα ρωτούσα τόσο προσωπικά πράγματα" (Α34ΔΟΛ). 

"Οι ίδιοι όχι, δεν έχουν μιλήσει, γιατί είναι δύσκολη και η γλώσσα επικοινωνίας. Μόνο 

ένας έχει μιλήσει για τις συνθήκες που υπήρχαν στην Τουρκία. Με τους υπόλοιπους όχι, 

αλλά γνωρίζω από άλλους. Από κοινωνικούς λειτουργούς και από ψυχολόγους γνωρίζω 

κάποια πράγματα" (Γ38ΑΓ.ΕΛ.).  

 Το επίπεδο γνώσης των ηθών και των εθίμων που υπάρχουν στις χώρες των 

παιδιών, ποικίλει από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Υπάρχουν κάποιοι που 

γνωρίζουν ελάχιστα πράγματα, όπως η Γ23ΑΓ.ΕΛ. και η Γ30ΚΟΝ:  

"Λίγο. Θα ήθελα να γνωρίζω περισσότερα" (Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 

"Εκτός από τα γενικά γνωστά πράγματα, όχι κάτι ιδιαίτερο" (Γ30ΚΟΝ). 

 Κάποιοι που έχουν μάθει πράγματα, ψάχνοντας σε διάφορες πηγές μόνοι τους. 

"Έχω ψάξει κάποια η ίδια, αλλά  οι ίδιοι δεν έχουν πει κάτι" (Γ38ΑΓ.ΕΛ.). 

 Και ορισμένοι, οι οποίοι έμαθαν στοιχεία για ήθη και έθιμα μέσα από την 

καθημερινή επαφή με τα παιδιά. Ακολουθούν αποσπάσματα με περιγραφές ηθών και 

εθίμων από τους εκπαιδευτικούς: 

"Ναι. Βασικά τις διαφορές που έχουμε...Το κλασικό, το ότι οι γυναίκες φοράνε 

μαντήλα, το ότι μετράνε διαφορετικά τον χρόνο από ότι εμείς. Δεν είναι στο 2017, είναι 

στο 1300. Κάποια πράγματα, τα οποία δεν περνάνε από το μυαλό σου, αλλά υπάρχουν. 

Ότι όταν έχουν την Πρωτοχρονιά τους πάνε και κάνουν πικ-νικ. Έχουν ένα έθιμο. Τότε 

με είχανε καλέσει, τότε όταν είχαν πικ-νικ. Ήταν 21 Μαρτίου και είχα πάει εκεί μαζί 

τους για πικ-νικ. Τέτοια πράγματα" (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 
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"...Δεν μπορώ να πω ότι είχανε κάτι τρομερά ιδιαίτερο, το οποίο το ζήσαμε, έτσι, πολύ.  

Μου έκανε πολλή εντύπωση ο τρόπος που πήγαιναν στην τουαλέτα. Δεν μπορούσανε, 

δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν χαρτί και βρεχόντουσαν συνέχεια με το λάστιχο. Και 

αναγκαστικά βάλαμε λάστιχο να έχει επέκταση μέχρι μέσα στην τουαλέτα. Αυτό ήταν 

φοβερό, γιατί με πείραζε πολύ, όχι τόσο για τα νερά, όσο το ότι ήτανε και χειμώνας και 

κρύωναν μετά. Και μετά γέμιζε ξαφνικά και όλο ο όροφος μες τα νερά και θα 

σκοτωνόταν και κάποιο με το τρέξιμο...'" (Γ31ΚΟΝ). 

"Ήθη και έθιμα...Ναι, υπήρχανε... Έχουν μία γιορτή...για τη μητέρα, η οποία γινότανε 

κάπου στον Μάρτιο, φέτος δηλαδή. Δεν ξέρω κατά όσο είναι κινητή και παίζει με το 

Ραμαζάνι. Δεν το ξέρω αυτό. Την οποία θεωρούσαν αρκετά σημαντική γιορτή, δηλαδή 

μέχρι και αργία ήταν γι΄ αυτούς. Μετά το Ραμαζάνι, που εντάξει, νομίζω, ότι είναι το 

πιο γνωστό σε όλους" (Α28ΚΟΝ). 

"Ήθη και έθιμα όχι. Το μόνο που γνωρίσαμε, που γνωρίσαμε μέσα από αυτούς, ήτανε 

με την προσευχή...που είχαν να κάνανε, κάποιες συγκεκριμένες ώρες την ημέρα. 

Επίσης, τα κορίτσια αυτό με τη μαντήλα. Καλά το γνωρίζαμε αλλά δεν γνωρίζαμε, ας 

πούμε, ότι πρέπει να καλύπτουν...Εγώ προσωπικά δεν ήξερα, ότι πρέπει να καλύπτουν 

μέρη, να μην φαίνεται καθόλου το χέρι τους ή καθόλου τα πόδια τους. Ακόμα και τα 

μικρά κοριτσάκια, όταν φοράγανε φορέματα, μακριές φούστες έπρεπε να φοράνε διπλό 

κολλάν από μέσα για να μη φαίνεται κάτι." (Γ28ΚΑΤ). 

 

3.1.7. Οι μέθοδοι ένταξης, η νομοθεσία και η αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας 

εκπαίδευσης 

Σύγχυση παρατηρείται στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αναφορά 

τους στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ένταξη των προσφυγόπουλων στην 

ελληνική εκπαίδευση. Πολλοί από αυτούς συγχέουν τις μεθόδους ένταξης των 

παιδιών με τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν, όπως μας 

πληροφορεί η Γ29ΚΑΤ. Άλλοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μέθοδοι ένταξης 

εξαρτώνται από τον κάθε δάσκαλο και αποτελεί προσωπική υπόθεση του καθενός 

(Γ38ΑΓ.ΕΛ.) και (Γ31ΚΟΝ), ενώ κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καμία 

πληροφόρηση από το κράτος (Γ28ΑΓ.ΕΛ.). 
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"Από το Υπουργείο Παιδείας δεν υπάρχει τίποτα. Αναλυτικό πρόγραμμα σου λέει. Σου 

δίνει τα βιβλία που κάνουνε... οι Μουσουλμάνοι της Θράκης. Το "Γεια σας"
1
, δεν ξέρω 

αν το ξέρεις...Το "Γεια σας" κάναμε και υπάρχουν και κάποια βιβλία "Οι Πατημασιές"
2
 

...Τα βιβλιαράκια που κάνεις πριν το "Γεια σας" για τα παιδιά που δεν έχουν καθόλου 

γνώση της ελληνικής γλώσσας. Είναι κάποια μικρά βιβλιαράκια, τα οποία έχουν απλούς 

διαλόγους και δουλεύουν ουσιαστικά...με ομάδες λέξεων. Δηλαδή, Η γειτονιά τα 

χρώματα, τα ζώα.. Και μετά, ουσιαστικά, μπαίνουν στο "Γεια σας...." (Γ29ΚΑΤ). 

"Θα μιλήσω για ΄μένα προσωπικά ποιες μεθόδους χρησιμοποιώ. Εγώ περισσότερο 

χρησιμοποιώ την επικοινωνιακή μέθοδο. Προσπαθώ ουσιαστικά να τους μάθω 

πράγματα, τα οποία θα τους χρησιμέψουν στην καθημερινή ζωή...Οπότε επικοινωνιακά 

περισσότερο και λιγότερο πιο εξειδικευμένα πράγματα, έως καθόλου" (Γ38ΑΓ.ΕΛ.). 

"Θα μπορούσα να πω μόνο...Ποιοι τρόποι...Εξαρτάται από τον κάθε δάσκαλο. 

Εξαρτάται από τον κάθε δάσκαλο. Για ΄μένα ήτανε πολύ εύκολο, γιατί το έκανα με 

πολλή χαρά. Δεν μπορώ να σου πω...πως έφτασα να τους εντάξω μέσα στην τάξη. Απλά 

τους έβαλα σε μια σειρά, ξεκινήσαμε τη γλώσσα με εικόνες και έμεινα μόνο στη γλώσσα 

και στα μαθηματικά. Οπότε στη γλώσσα με εικόνες, ζωγραφιές, εικόνες, εικόνες, 

εικόνες. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο για τον πρώτο καιρό τουλάχιστον. Έμεινα 

και λίγο διάστημα, δεν προχώρησα. Μετά στην αλφαβήτα την μάθανε πολύ εύκολα. 

Είχα και μικρούς μαθητές, αυτό ήταν το θετικό" (Γ31ΚΟΝ). 

"Αυτό είναι μεγάλο θέμα, γιατί αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλεψη...Μάλλον 

γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλά δεν υπάρχει ξεκάθαρο σχέδιο για το τι θα γίνει με αυτά 

τα παιδιά, εάν θα παρακολουθήσουν το σχολείο...ειδικά για την Αγία Ελένη. Αυτά που 

μένουν...σε διαμερίσματα, ξέρω ότι θα πάνε...μπορούν να εγγραφούν κανονικά στα 

σχολεία και να παρακολουθήσουν τάξεις υποδοχής. Βέβαια, και για τις τάξεις υποδοχής 

αυτές δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί αυτήν τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, έχουν δημιουργηθεί 

μονό αυτές που δημιουργούντα κάθε χρόνο. Δεν έχει προβλεφθεί δημιουργία άλλων για 

τους πρόσφυγες. Παραπάνω τάξεων για να εξυπηρετηθούν και οι πρόσφυγες. Για τα 

παιδιά που μένουν σε camp, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Θα συνεχίσουν να 

πηγαίνουν στις Δ.Υ.Ε.Π. και οι υπόλοιποι, ας πούμε αυτοί που είναι στην Αγία Ελένη ... 

δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη, γιατί αυτήν τη στιγμή δεν έχει ξεκαθαριστεί αν 

                                                           
1
 http://www.keda.uoa.gr/roma/index.php/material/a 

2
 http://users.sch.gr/nikmos/patimasies.html 

http://www.keda.uoa.gr/roma/index.php/material/a
http://users.sch.gr/nikmos/patimasies.html
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η Αγία Ελένη είναι camp ή αν είναι κάποια άλλη δομή. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. 

Προετοιμασία για το σχολείο από τους εκπαιδευτικούς του προγράμματός μας γίνεται 

γιατί πια τα παιδιά μαθαίνουν πια να κάθονται σε μία τάξη, μαθαίνουν κάποια 

γράμματα, λέξεις, ανάγνωση, γραφή, κάνουν δραστηριότητες ομαδικές." (Γ28ΑΓ.ΕΛ.). 

 Όπως και στο ζήτημα των μεθόδων ένταξης των παιδιών στην ελληνικής 

εκπαίδευση, ομοίως και στο θέμα της ύπαρξης αντίστοιχης νομοθεσίας παρατηρείται 

άγνοια. Δυο εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν αν υπάρχει αντίστοιχη 

νομοθεσία. Μόνος ένας εκπαιδευτικός ανέφερε με σιγουριά ότι υπάρχει νομοθεσία 

και εκδίδεται αντίστοιχο Φ.Ε.Κ.. Οι υπόλοιποι μας πληροφόρησαν ότι δεν υπάρχει 

νομοθεσία, παρά μόνο κάποια ελλιπή πληροφόρηση είτε από Σχολικούς Συμβούλους, 

είτε από άλλους φορείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρακάτω παρατίθενται 

ενδεικτικά δηλώσεις των εκπαιδευτικών: 

"Υπάρχει. Βγαίνει ΦΕΚ" (Α34ΔΟΛ). 

"Νομοθεσία; Μας έκανε ενημέρωση ο Προϊστάμενος και ο Σύμβουλος, αλλά από εκεί 

και πέρα ήταν κάτι που και αυτοί το αντιμετώπιζαν πρώτη φορά. Οι συγκεκριμένοι δεν 

είχαν καμία ενημέρωση. Οπότε από την εμπειρία τους ό,τι μάθαμε. Και κάποια 

σεμινάρια που μας έκαναν από το Ίδρυμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από το ΙΕΠ" 

(Γ26ΚΟΝ). 

"Γνωρίζω ότι στο παρελθόν... έχει παραχθεί διδακτικό υλικό και έχουν γίνει αρκετά και 

σεμινάρια, αλλά κάποιο συγκεκριμένο και κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες δεν έχουν 

δοθεί από το Υπουργείο, τουλάχιστον σε εμάς. Οπότε είναι προσωπική υπόθεση του 

κάθε εκπαιδευτή" (Γ38ΑΓ.ΕΛ.). 

"Δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο" (Γ28ΑΓ.ΕΛ.). 

"Νομοθεσία-νομοθεσία όχι κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχει από ό,τι ξέρω...Ένα πρόχειρο, 

πολύ πρόχειρο αναλυτικό πρόγραμμα, που έβγαλαν πέρυσι στο πόδι...κυριολεκτικά στο 

πόδι, χωρίς να έχει προβλεφθεί τίποτα, ούτε βιβλία, ούτε τίποτα απολύτως. Τα σχολεία 

βγήκαν την τελευταία στιγμή και τα λοιπά, οπότε...Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και 

λάθος, θα σε γελάσω. Αλλά νομοθεσία υπάρχει η ευρωπαϊκή, κατά κύριο λόγο, η οποία 

κατοχυρώνει ότι πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, αυτό που έχει να κάνει δηλαδή με τους 

αιτούντες άσυλο και τα λοιπά. Τώρα ελληνική νομοθεσία, αν εννοείς, απ΄ ότι 
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ξέρω...κάτι δεν έχει θεσπιστεί κάτι τέτοιο για τους πρόσφυγες. Ακολουθούμε, δηλαδή, τα 

βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (Α28ΚΟΝ). 

 Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας εκπαίδευσης των 

προσφυγόπουλων, οι 7 από τους 12 εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι είναι 

αποτελεσματική μέχρι έναν βαθμό, αλλά χρειάζεται περισσότερη οργάνωση και 

υποστήριξη. Η Γ26ΚΟΝ και η Γ28ΚΑΤ θεωρούν ότι η αποτελεσματικότητα 

εξαρτάται και από την προσωπική διάθεση του κάθε εκπαιδευτικού, καθώς η 

ανυπαρξία ελέγχου και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών, οδηγεί τον καθένα σε 

διαφορετικά αποτελέσματα.  Οι Γ29ΚΑΤ και Γ30ΚΟΝ δήλωσαν ότι δεν είναι 

καθόλου ικανοποιημένες με το είδος της εκπαίδευσης, εξηγώντας ότι δεν υπήρχαν 

θετικά αποτελέσματα. Θετική σε μεγάλο βαθμό είναι η Γ23ΑΓ.ΕΛ., η οποία θεωρεί 

ότι έκανε το καλύτερο δυνατό που μπορούσε για τα παιδάκια. Οι εκπαιδευτικοί της 

Αγίας Ελένης ανέφεραν ότι είναι αρκετά ικανοποιημένες με την εκπαίδευση που 

παρέχεται, γεγονός που πιθανόν συνδέεται με τη βοήθεια που παρέχεται από το 

Πανεπιστήμιο.  

"Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι στην καλή διάθεση του καθενός. Γιατί όταν είσαι σε ένα 

σχολείο απογευματινή βάρδια μόνος σου, μπορείς να το χειριστείς το θέμα όπως θέλεις. 

Μπορεί να προσπαθήσεις, παρ΄ όλα τα εμπόδια, να κάνεις το καλύτερο και να δώσεις 

τον καλύτερό σου εαυτό για να μάθουν τα παιδιά...Μπορείς και απλά να μην κάνεις 

τίποτα. Γιατί το είδα και αυτό. Νομίζω ότι είναι λίγο ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Δεν 

υπάρχει διευθυντής, δεν υπάρχει κάποιος μέσα στο σχολείο που να συντονίζει. Κάπου 

λίγο χάνεται η μπάλα. Θα μου πεις μπορεί να γίνει αυτό και στο ελληνικό  σχολείο, το 

πρωινό. Δεν είναι έτσι, τόσο ανεξέλεγκτα, το πρωινό σχολείο" (Γ26ΚΟΝ). 

"Εγώ πιστεύω ότι το όλο θέμα αφέθηκε, τουλάχιστον για πρώτη χρονιά που ξεκίνησε 

πέρυσι, εντελώς πάνω στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο 

δεν είχε κατεύθυνση να μας δώσει. Δηλαδή, ήταν τελείως έτσι, πολύ γρήγορο φτιάξιμο 

όλο αυτό που έγινε. Ήταν, δηλαδή, απροετοίμαστοι σε πολλά πράγματα και το αφήσανε 

τελείως πάνω μας. Οπότε αυτό που έχω να σου πω είναι ότι ο κάθε εκπαιδευτικός 

έκανε αυτό που θεωρούσε αυτός σωστό και καλύτερο και μέχρι εκεί. Αυτό που 

μπορούσε να δώσει, χωρίς κάποια κατεύθυνση συγκεκριμένη" (Γ28ΚΑΤ). 

 Η καθυστερημένη έναρξη των μαθημάτων τονίζεται από την Α28ΚΟΝ, η 

οποία τονίζει ότι αν η λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. γινόταν από την αρχή της σχολικής 
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χρονιάς, θα δημιουργούνταν θετικά αποτελέσματα. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, 

σύμφωνα και με την οδηγία 2013/333/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 τα προσφυγόπουλα θα πρέπει να ενταχθούν στην 

εκπαίδευση της χώρας υποδοχής τους σε διάστημα έως και τριών μηνών από τη 

στιγμή της άφιξής τους σε αυτήν.  

"Αποτελεσματική είναι...Θα ήταν μάλλον καλύτερα αν κοίταγαν από την αρχή να είναι 

οργανωμένοι και να ξεκινούσαν τα μαθήματα τουλάχιστον Οκτώβρη, έτσι ώστε να γίνει 

όλο αυτό και να υπάρξει μία κανονικότητα." (Α28ΚΟΝ). 

"Όχι τόσο, όσο θα μπορούσε να ήταν, αν ήταν στο πρωινό το πρόγραμμα τα παιδιά" 

(Γ30ΚΟΝ). 

"Νομίζω πως ναι. Σε αυτούς ειδικά που έρχονται συστηματικά είναι αποτελεσματική, 

γιατί δουλεύουμε αρκετά το επικοινωνιακό κομμάτι. Οπότε  μπορούν...να το δουν και 

μόνοι τους ότι κάνουν πρόοδο" (Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 

 Η ανυπαρξία καθοδήγησης των εκπαιδευτικών, τους καθιστά 

απροετοίμαστους σε αρκετές περιπτώσεις. Αν κάποιος εκπαιδευτικός δεν είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτής της κατάστασης, δεν οδηγείται στα 

επιθυμητά θετικά αποτελέσματα, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση από 

τους αρμόδιους. 

 

3.1.8. Οι χώροι διδασκαλίας, το ωράριο και οι συντονιστές 

Μελετώντας το θέμα της καταλληλότητας των χώρων διδασκαλίας, συμπεραίνουμε 

ότι οι υπάρχοντες χώροι δεν κρίνονται ως ιδιαίτερα κατάλληλοι από τους 

εκπαιδευτικούς. Μόνο 2 εκπαιδευτικοί,  η Γ26ΚΟΝ και η Γ28ΚΑΤ θεωρούν ότι οι 

χώροι είναι κατάλληλοι. 

"Στο δικό μας σχολείο ήτανε απογευματινά, βέβαια, τα μαθήματα. Επομένως ήτανε 

άδειο όλο το σχολείο και μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως θέλαμε" 

(Γ26ΚΟΝ). 

  Στις Δ.Υ.Ε.Π. τα μαθήματα διεξάγονται στις αίθουσες που χρησιμοποιούνται 

και από το πρωινό σχολείο. Οι δάσκαλοι του πρωινού σχολείου, όπως είναι φυσικό, 
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έχουν στις αίθουσες το δικό τους εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό είτε κολλημένο 

στους τοίχους, είτε σε διάφορους άλλους χώρους της τάξης, με αποτέλεσμα οι 

εκπαιδευτικοί των Δ.Υ.Ε.Π. να μην έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δικό 

τους υλικό στις ίδιες τάξεις. 

"Εντάξει τώρα, όχι και ιδιαίτερα καλοί. Το σχολείο μας φιλοξένησε. Εντάξει τώρα, 

σκέψου 2 τάξεις. Δεν είχαμε υλικό, όμως. Σου είπα "Δάσκαλοι β΄ κατηγορίας". Και θα 

το ξαναπώ. Δηλαδή, όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους δασκάλους που πηγαίνουν 

μειωμένοι και είναι απογευματινό για πρόσφυγες είναι...Έτσι τους αντιμετωπίζει το 

κράτος. Ούτε υλικό, ούτε τίποτα. Ούτε καφέ, δηλαδή, δεν μπορούσαμε να κάνουμε" 

(Γ31ΚΟΝ).  

"Όχι, ξεκάθαρα. Κατάλληλοι χώροι, όχι, εντάξει. Αυτοί που χρησιμοποιούσαν και τα 

παιδιά του πρωινού και οι οποίοι τώρα όσο κατάλληλοι μπορεί να είναι ειδικά σε 

περιπτώσεις προσφυγόπουλων που χρειάζεσαι ειδικό εποπτικό υλικό, όσον αφορά 

υπολογιστές, διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσεις βίντεο , να χρησιμοποιήσεις τη γλώσσα 

τους. Πολλά σχολεία δεν έχουν τέτοιες υποδομές για όλο αυτό το πράγμα" (Α28ΚΟΝ). 

 Ορισμένες φορές οι δάσκαλοι του πρωινού σχολείου δυσανασχετούν με το 

γεγονός της πραγματοποίησης των μαθημάτων των Δ.Υ.Ε.Π. στους ίδιους χώρους με 

αυτούς, δήλωσε η Γ30ΚΟΝ: 

"Ναι. Το μάθημα γινόταν στις τάξεις του σχολείου, αν...και αυτό ήταν δύσκολο, γιατί 

υπήρχε πολύ υλικό από την πρωινή την τάξη και συνεχώς έπρεπε να προσέχουμε μην 

πειράξουν τα παιδιά το υλικό των άλλων παιδιών ή της άλλης δασκάλας, που και όλα 

τα παιδιά φυσιολογικό είναι να θέλουν να τα πειράξουν" (Γ30ΚΟΝ). 

 Την ίδια άποψη για την ακαταλληλότητα των χώρων ενστερνίζονται και οι 

εκπαιδευτικοί της Αγίας Ελένης. Σε αυτήν την περίπτωση τα μαθήματα γίνονται είτε 

αίθουσες, είτε σε ανοιχτούς χώρους, είτε σε ακατάλληλες αίθουσες, είτε ακόμα και 

στα ξενοδοχεία που διαμένουν τα παιδιά, όπως επιβεβαίωσε η Γ24ΑΓ.ΕΛ..  

"Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Στο χώρο που βρίσκομαι εγώ τώρα, έχει 

διαμορφωθεί μάλλον ένας χώρος, είναι ένα κέντρο, στο οποίο υπάρχουν αίθουσες που 

κάνουμε μαθήματα. Αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι 

πηγαίνουν σε camp και κάνουνε μαθήματα. Παλιά εγώ πήγαινα στα ξενοδοχεία που 

ζούσαν και έκανα μαθήματα, όπου μας είχαν παραχωρήσει εκεί ένα δωμάτιο και 
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κάναμε εκεί μαθήματα, χωρίς καρέκλες, χωρίς τραπέζια. Οπότε αυτό είναι λίγο 

αμφιλεγόμενο. Κάπου υπάρχει, κάπου δεν υπάρχει" (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

 Η Γ38ΑΓ.ΕΛ. αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ίδια κάνει μάθημα στον πάνω 

όροφο ενός κτιρίου, ο οποίος δεν έχει ούτε παράθυρα. 

"Οι χώροι στους οποίους εγώ διδάσκω, όχι. Ο χώρος δεν είναι κατάλληλος. Είναι  

ανοιχτός. Είναι μία αίθουσα, η οποία δεν έχει παράθυρα. Είναι ουσιαστικά στον πάνω 

όροφο ενός κτιρίου, οπότε είναι όροφος ουσιαστικά. Δεν είναι αίθουσα. Προσωπικά για 

εμένα...στις δικές μου τάξεις , όχι" (Γ38ΑΓ.ΕΛ.). 

 Τα μαθήματα στις Δ.Υ.Ε.Π. διεξάγονταν καθημερινά, Δευτέρα έως 

Παρασκευή από τις 14:00 μέχρι 18:00, όπως μας πληροφόρησαν οι εκπαιδευτικοί. 

"2-6 ερχόταν τα παιδιά" (Γ29ΚΑΤ). 

"Τα μαθήματα γινόντουσαν απόγευμα. Δηλαδή από τις 2...2 ερχόντουσαν τα παιδιά, 

μέχρι 6" (Α28ΚΟΝ). 

 Στην Αγία Ελένη τα μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα έως Πέμπτη, πρωινές και 

απογευματινές ώρες, καθώς γίνονται μέσα στον χώρο της δομής. Οι μαθητές είναι 

χωρισμένοι σε τμήματα ανά ηλικία, οπότε ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος, τα 

μαθήματα γίνονται πρωινές ώρες 10:00-13:00 και απογευματινές ώρες 14:00-17:15 

και 15:00-19:00. 

"Είναι από τις 10 μέχρι τη 1" (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

"Προσωπικά δουλεύω καθημερινά 2 με 5 και τέταρτο" (Γ38ΑΓ.ΕΛ.). 

"Είμαστε από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 3 μέχρι τις 7, στην Αγία Ελένη" 

(Γ28ΑΓ.ΕΛ.). 

 Η λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. προέβλεπε την ύπαρξη ενός συντονιστή σε κάθε 

δομή, ο οποίος θα αναλάμβανε σχετικά καθήκοντα. Στη Δ.Υ.Ε.Π. Κατσικά και στη 

Δ.Υ.Ε.Π. Δολιανών υπήρχε ένας συντονιστής στην καθεμία. Αποτελούσε τον κρίκο 

επαφής ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Ό,τι θέμα ή πρόβλημα 

προέκυπτε δηλαδή ανάμεσά τους, ο συντονιστής καλούνταν να το λύσει. Μας 

ενημέρωσαν σχετικά ο Α34ΔΟΛ και η Γ28ΚΑΤ: 
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"Υπήρχε συντονιστής εκπαίδευσης, που ήταν κάπως ο συνδετικός κρίκος, να πούμε, 

ανάμεσα στο σχολείο και στον καταυλισμό. Ό,τι θέλαμε να πούμε στους γονείς... Γενικά 

ό,τι πρόβλημα είχαμε εμείς σε αυτόν καταφεύγαμε και αυτός μας ενημέρωνε για τον 

καταυλισμό, για τους γονείς, αν θα υπάρχει κάποια συνάντηση. Αυτός τα κανόνιζε όλα" 

(Α34ΔΟΛ). 

"Ναι, υπήρχε μία συντονίστρια. Τα καθήκοντά της ήταν να έρχεται σε επικοινωνία 

καθημερινή με τους γονείς των παιδιών, με τις οργανώσεις που ήταν υπεύθυνες για τους 

γονείς και να φέρνει και σε επαφή εμάς τους εκπαιδευτικούς με τους γονείς και όλους 

τους αρμόδιους φορείς. Και να μας ενημερώνει για κάποια σεμινάρια ή οτιδήποτε 

άλλο" (Γ28ΚΑΤ). 

 Ήταν υπεύθυνος για όλη τη γραφειοκρατία που ήταν απαραίτητη και δεν είχε, 

σε καμία περίπτωση, εκπαιδευτικό ρόλο. Η Γ29ΚΑΤ δήλωσε σχετικά: 

"Σε κάθε Δ.Υ.Ε.Π...Δηλαδή, στη Δ.Υ.Ε.Π. Κατσικά που υπαγόμασταν εμείς, γιατί όλα 

αυτά τα παιδιά πριν ήτανε στη Δ.Υ.Ε.Π. Κατσικά, είχαμε συντονιστή εκπαίδευσης 

προσφύγων. Υπάρχει σε κάθε Δ.Υ.Ε.Π., δηλαδή, συντονιστής εκπαίδευσης προσφύγων. 

Αυτός είναι ένας μόνιμος, ο οποίος αποσπάται ουσιαστικά, να στο πω, σε αυτή τη θέση 

και είναι μεταξύ...γονιών, μεταξύ ξενοδοχείου ουσιαστικά σε εμάς και σχολείου. 

Ουσιαστικά, δηλαδή, να σου πω τι κάνουν οι συντονιστές; Είναι αυτοί, οι οποίοι στην 

αρχή μάζεψαν τα χαρτιά, τα βιβλιάρια, τα αντικείμενα ένταξης που χρειαζόντουσαν για 

τα παιδιά. Κανόνισαν, δηλαδή, να εμβολιαστούν τα παιδιά. Κανόνισαν να φέρουν τα 

χαρτιά στο σχολείο και μετά εντάξει, από εκεί και πέρα οτιδήποτε θέμα προέκυπτε στο 

σχολείο με τη μεταφορά των παιδιών, αν θέλανε να μας φέρουν σε επαφή με κάποιον 

γονέα ή να κανονίσουμε κάποια συνάντηση με τους γονείς. Αυτά κανόνιζαν οι 

συντονιστές. Δεν είχαν ρόλο στην εκπαίδευση αυτοί. Ναι. Δεν είχανε εκπαιδευτικό 

κομμάτι καθόλου" (Γ29ΚΑΤ). 

 Διαφορετική κατάσταση επικρατεί στη Δ.Υ.Ε.Π. Κόνιτσας. Στη συγκεκριμένη 

δομή, δεν υπήρχε συντονιστής καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί ή 

παραιτούνταν σταδιακά όσοι είχαν προσληφθεί ή είχαν άγνοια επί του θέματος και 

δεν φαίνονταν χρήσιμοι στους εκπαιδευτικούς. Η απογοήτευση των εκπαιδευτικών 

γίνεται φανερή στις παρακάτω αναφορές τους: 
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"Κανονικά θα έπρεπε να ορίζεται συντονιστής. Πριν ξεκινήσουν οι δομές, είχε οριστεί 

μία κυρία, η οποία δεν δέχτηκε τη θέση της. Επομένως, συντονίστρια ήμουνα εγώ λόγω 

παλαιότητας, ας πούμε. Επειδή με πήρανε πρώτη, μέσω του πίνακα. Δεν μπορώ να πω 

ότι βοήθησε πάρα πολύ αυτό, γιατί όταν είχα εγώ θέματα μέσα στο σχολείο, έπρεπε να 

πάω εγώ αυτοπροσώπως να τα συζητήσω και να υπερασπιστώ εγώ τον εαυτό  μου. 

Τέλος Δεκέμβρη, αφού είχαμε λειτουργήσει το σχολείο και αφού είχαμε περάσει τα 

μεγάλα προβλήματα, τα είχαμε ξεπεράσει, τότε ήρθε η συντονίστρια. Γιατί πριν να έρθει 

αυτή η κυρία, για να πάρει...να αναλάβει τη θέση της συντονίστριας, είχανε παραιτηθεί 

άλλοι τρεις... Έκαναν αίτηση και δεν δέχτηκαν τελικά. Δεν το είδαν και πολύ σοβαρά το 

θέμα. Να είναι ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του σχολείου και των δομών. Ό,τι 

παράπονο είχαν οι γονείς, ό,τι πρόβλημα είχαν οι γονείς με το σχολείο έπρεπε να 

πήγαιναν σε αυτή. Ήτανε κάθε μέρα στις δομές, κρατούσε παρουσίες για τα παιδιά, 

κανόνιζε τα λεωφορεία, κανόνιζε τις εκδρομές που θα πάμε, έβλεπε την πρόοδο των 

παιδιών και επικοινωνούσε μαζί μου σε περίπτωση που έχω εγώ κάποιο παράπονο" 

(Γ26ΚΟΝ). 

"Όχι, ήμασταν συντονιστές εμείς του εαυτού μας. Ο κάθε συντονιστής που ήτανε...μόλις 

είχε διοριστεί, αμέσως...δήλωνε παραίτηση. Με το που διοριζόταν από το κράτος, την 

επόμενη μέρα παραιτούνταν. Γιατί να κάτσει κιόλας; Δεν τον έδιναν επιπλέον χρήματα, 

έπρεπε να τρέχει με εμάς και να ασχολείται με εμάς. Κανένας δεν έμεινε ούτε μία μέρα. 

Κατά σειρά, δηλαδή, γινόντουσαν οι παραιτήσεις. Και μέναμε μόνες μας, δύο δασκάλες 

και άντε τώρα βγάλτε άκρη" (Γ31ΚΟΝ). 

 Στη δομή της Αγίας Ελένης υπήρχε συντονιστής μέσω του Πανεπιστημίου, ο 

οποίος έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ήταν υπεύθυνος για το πρόγραμμα των 

μαθημάτων, για τον συντονισμό των εκπαιδευτικών, για την επίλυση των 

προβλημάτων που προκύπτουν και για όποια άλλη ανάγκη προκύψει. Συμβούλευε και 

καθοδηγούσε τους εκπαιδευτικούς όταν το είχαν ανάγκη. Μία φορά τη βδομάδα 

γινόταν μία συνάντηση των εκπαιδευτικών με τον συντονιστή, όπου ανέφερε ο 

καθένας τα προβλήματά του και τις ανάγκες του. Η Γ24ΑΓ.ΕΛ. και η Γ28ΑΓ.ΕΛ. 

αναφέρουν: 

"Συντονιστής...Έχουμε κάποιον, ο οποίος είναι υπεύθυνος και στον οποίο αναφέρουμε 

το τι συμβαίνει στα μαθήματα, τι προβλήματα έχουμε, του δίνουμε ένα σχεδιασμό για το 

τι θα γίνει κάθε φορά στα μαθήματα. Ο ρόλος του είναι να μας δίνει συμβουλές για 
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κάποιο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε. Αλλά και εμείς μεταξύ μας, σαν συνάδελφοι 

εκπαιδευτικοί που είμαστε, συναντιόμαστε πολύ συχνά και συζητάμε για το τι συμβαίνει 

και για το τι αντιμετωπίζουμε στα μαθήματα, ούτως ώστε ο καθένας με την εμπειρία 

του και με το τι αντιμετώπισε και αυτός, ίσως μπορεί να βοηθήσει τον άλλον σε ένα 

αντίστοιχο πρόβλημα που έχει" (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

"Ναι, υπάρχει συντονιστής. Παρακολουθεί τον σχεδιασμό των μαθημάτων που κάνουμε 

εμείς κάθε βδομάδα...για κάθε βδομάδα, τα report που δίνουμε, τις αναφορές δηλαδή, 

αν πήγαν όλα καλά, αν οι στόχοι που θέσαμε εκπληρώθηκαν, αν υπήρξαν κάποια 

προβλήματα ή κάποια απρόοπτα γεγονότα. Είναι διαθέσιμος, όποτε θέλουμε εμείς, για 

να τον συμβουλευτούμε, να μας βοηθήσει. Κάνουμε κάποια meeting...βδομάδα παρά 

βδομάδα και...παρευρίσκεται και εκείνος εκεί. Μας καθοδηγεί, μας συμβουλεύει, μας 

οργανώνει" (Γ28ΑΓ.ΕΛ.).  

 

3.1.9. Τα μαθήματα, η γλώσσα διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό υλικό 

Τα μαθήματα που έχουν προβλεφθεί να διδάσκονται τα παιδιά στις Δ.Υ.Ε.Π. είναι τα 

εξής: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Γυμναστική, Αγγλικά, Θεατρική Αγωγή, 

Πληροφορική και Εικαστικά. Από αυτά οι δάσκαλοι διδάσκουν μόνο τη Νεοελληνική 

Γλώσσα και τα Μαθηματικά, ενώ για τα υπόλοιπα υπάρχουν αντίστοιχοι καθηγητές. 

Βέβαια, όπως ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί δεν υπήρχαν σε όλες τις περιπτώσεις 

ειδικότητες καθηγητών, με αποτέλεσμα να μην διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα 

μαθήματα. Επομένως, διέφεραν τα μαθήματα ειδικοτήτων από δομή σε δομή, 

ανάλογα με το προσωπικό που υπήρχε. Οι Α34ΔΟΛ, Γ30ΚΟΝ και Γ28ΚΑΤ μας 

πληροφορούν σχετικά: 

"Γλώσσα, Μαθηματικά, Εικαστικά, Πληροφορική και Αγγλικά. Και Γυμναστική" 

(Α34ΔΟΛ). 

"Γλώσσα, Μαθηματικά. Αγγλικά και Γυμναστική και Πληροφορική υπήρχαν 

ειδικότητες, τρεις ειδικότητες και Καλλιτεχνικά" (Γ30ΚΟΝ). 

"Διδάσκονταν Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά, Γυμναστική, Υπολογιστές και 

Θεατρολογία, Θεατρική Αγωγή" (Γ28ΚΑΤ). 
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 Στην Αγία Ελένη, όπως πληροφορηθήκαμε και από τις 4 εκπαιδευτικούς που 

εργάζονταν εκεί, οι μαθητές διδάσκονται μόνο τη Νεοελληνική Γλώσσα. Τη 

διδασκαλία του μαθήματος μπορούν να αναλάβουν δάσκαλοι ή φιλόλογοι. 

"Διδάσκονται τη Γλώσσα" (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

 Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων διαφέρει από δομή σε δομή και 

εξαρτάται από το επίπεδο και το υπόβαθρο των παιδιών. Η Γ23ΑΓ.ΕΛ. και η 

Γ31ΚΟΝ βεβαίωσαν ότι στη δομή της Αγίας Ελένης χρησιμοποιούσαν μόνο την 

ελληνική γλώσσα στη διδασκαλία και σπανίως την αγγλική ως υποστηρικτική. 

"Κατά 90% στα ελληνικά, κατά 5% στα αγγλικά και 5% στη γλώσσα τους" 

(Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 

"Στην ελληνική. Υποστηρικτικά χρησιμοποιούμε λίγο την αγγλική. Προσπαθούμε να το 

ελαχιστοποιήσουμε αυτό" (Γ31ΚΟΝ). 

 Στις υπόλοιπες δομές οι γλώσσες που χρησιμοποιούνταν στη διδασκαλία ήταν 

η αγγλική και η γλώσσα του σώματος, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο όπου τα παιδιά 

είχαν άγνοια της ελληνικής. Μόνο η Γ30ΚΟΝ, η οποία πήγε στη δομή της Κόνιτσας 

σε μεταγενέστερο καιρό, αναφέρει ότι στη διδασκαλία χρησιμοποιούσαν την 

ελληνική γλώσσα.  

"Για να επικοινωνήσουμε χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ τα αγγλικά, γιατί ξέραν 

αγγλικά. Και μετά μαθαίνοντας κάποιο λεξιλόγιο στα ελληνικά, βάζαμε και τα ελληνικά 

στο μάθημα" (Α34ΔΟΛ). 

"...Τον πρώτο ενάμιση μήνα, γιατί τα παιδιά είχανε πάρα πολύ μεγάλη θέληση, 

συνεννοούμασταν με νοήματα και με τη γλώσσα τους σώματος, όπως σου είπα.  Τους 

έλεγα βασικές εκφράσεις, βασικές εντολές. Είχαμε έναν κώδικα επικοινωνίας. Οπότε 

σιγά-σιγά καταφέραμε με βασικό λεξιλόγιο να πατήσουμε πάνω στο βιβλίο και να 

μάθουνε όλη την αλφαβήτα, να μάθουνε λέξεις πιο απλές και μετά με τον 

καιρό...Κάναμε, βέβαια, και μαθηματικά κανονικά την ύλη, γιατί τα παιδιά ήταν πολύ 

πίσω σε σύγκριση με την ηλικία τους. Το μαθησιακό τους επίπεδο στα μαθηματικά δεν 

αντιστοιχούσε σε αυτό που θα έπρεπε να ξέρουν. Αλλά ίσως ο ελεύθερος χρόνος που 

είχανε, ίσως το ότι κυκλοφορούσαν στην Κόνιτσα άσκοπα, να βοήθησε λίγο στη θέλησή 

τους να μάθουνε, γιατί πλέον είχανε αποκτήσει ένα νόημα. Έπρεπε κάτι να κάνουν. 
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Ήταν ένα ενδιαφέρον. Κατάλαβες; Οπότε από εκεί και πέρα...έβλεπα να μην έχει πολύ 

αποτέλεσμα. Από εκεί και μετά, αφού μάθαμε τα βασικά, τα παιδιά είχανε φοβερή 

εξέλιξη" (Γ26ΚΟΝ). 

 Ο Α28ΚΟΝ μας πληροφόρησε ότι συχνή ήταν και η χρήση λεξικών ή του 

ίντερνετ, ως υποστηρικτική βοήθεια στη διδασκαλία. 

"Η διδασκαλία αρχικά γινότανε στα αγγλικά και με χρήση, ας πούμε, λίγο λεξικών ή το 

ίντερνετ και τα λοιπά, χρησιμοποιούσαμε κάποια αράβικα, κάποιες αράβικες λέξεις. 

Δηλαδή μία μίξη. Μία μίξη αγγλικών, αράβικων και κάπως έτσι. Στην πορεία, όταν 

άρχισαν να καταλαβαίνουν τα παιδιά ελληνικά, άρχισε σταδιακά να γίνεται στα 

ελληνικά" (Α28ΚΟΝ). 

 Οι εκπαιδευτικοί των τριών Δ.Υ.Ε.Π. ανέφεραν ότι δεν ήταν καθόλου 

ικανοποιημένοι με την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού και των βιβλίων που τους 

δόθηκαν. Τους δόθηκαν η σειρά των βιβλίων "Γεια σας" και άλλες σειρές βιβλίων, τα 

οποία απευθύνονται στους Πομάκους της Θράκης και δεν μπορούσαν να 

ανταποκριθούν στη διδασκαλία των προσφύγων, καθώς οι ανάγκες τους ήταν τελείως 

διαφορετικές, όπως και το επίπεδό τους. Η ανυπαρξία σύγχρονου και επίκαιρου 

εκπαιδευτικού υλικού, είναι πιθανό να οφείλεται στην έλλειψη πόρων από το κράτος. 

Γι΄ αυτόν τον λόγο ο κάθε εκπαιδευτικός χρησιμοποιούσε δικό του υλικό, είτε από το 

διαδίκτυο, είτε από άλλες πηγές. Η Γ26ΚΟΝ χαρακτηρίζει τα βιβλία 

"παλιομοδίτικα", προκειμένου να τονίσει τη σοβαρότητα της κατάστασης: 

"Μας έστειλαν βιβλία από τα παιδιά, τα μουσουλμανόπαιδα της Θράκης, τους 

Πομάκους, τα οποία δεν με βοήθησαν καθόλου, μπορώ να πω. Ήτανε παλιομοδίτικα, 

σε μια άλλη εποχή που δεν ανταποκρίνεται καν στην ελληνική πραγματικότητα πλέον. 

Το λεξιλόγιο για ΄μένα ήτανε άχρηστο. Απλά προσπαθούσα να χρησιμοποιώ ένα βιβλίο, 

σε συνδυασμό, βέβαια, και με τα βιβλία της πρώτης τάξης του Δημοτικού, του πρωινού 

τμήματος. Άτυπα αυτό, βέβαια, έτσι; Και με δικό μου υλικό, που έψαξα και βρήκα, 

προσπαθούσα να μην μένω πίσω και στην ύλη του βιβλίου. Κατάλαβες; Τυπικά, 

δηλαδή, να στηριχθώ πάνω σε αυτό" (Γ26ΚΟΝ). 

 Αντιθέτως, στην Αγία Ελένη παρεχόταν εκπαιδευτικό υλικό, που είχε 

δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο, όπως "Το Βαλιτσάκι"
3
, "Οι Γέφυρες"

4
, "Τα 

                                                           
3
 http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28044 

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28044
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Ελληνικά Α", "Μιλώ και Γράφω Ελληνικά"
5
, "Μαργαρίτα"

6
, "Εντάξει"

7
, κ.λπ., το 

οποίο ήταν πιο οργανωμένο. Αυτές οι σειρές απευθύνονταν σε πρόσφυγες και ήταν 

πιο πρακτικές στη διδασκαλία τους και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Εκτός 

από αυτά, οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και δικό τους 

υλικό. Από τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών, γίνεται φανερή η ικανοποίησή τους ως 

προς την παροχή εκπαιδευτικού υλικού. 

"Χρησιμοποιούμε το εγχειρίδιο που έχει δημιουργηθεί από το Πανεπιστήμιο γι ΄αυτόν 

τον σκοπό, που λέγεται "Το βαλιτσάκι". Χρησιμοποιούμε και τις "Γέφυρες", που 

είναι...η προηγούμενη έκδοση ουσιαστικά από "Το Βαλιτσάκι", "Τα Ελληνικά Α"...και 

το ίντερνετ, διάφορες πηγές που μπορεί να βρούμε" (Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 

"Χρησιμοποιούμε τις "Γέφυρες", οι οποίες είναι ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο 

γράφτηκε από τον Σιμόπουλο, τον τελευταίο χρόνο, το ΄16. Και χρησιμοποιούμε, 

επίσης, το "Βαλιτσάκι", το οποίο έχει γραφτεί από τον ίδιο, το "Ταξίδι στην Ελλάδα", το 

"Επικοινωνήστε Ελληνικά". Χρησιμοποιούμε αρκετή βιβλιογραφία, αλλά η 

βιβλιογραφία που υπάρχει...δεν απευθύνεται κυρίως σε παιδιά προσφύγων από τις 

χώρες της Αραβίας, οπότε λίγο κάνουμε ένα mix όλων των βιβλίων για να βγάλουμε 

κάτι" (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

 

3.1.10. Το επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

Το επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών διαφέρει σημαντικά από άτομο σε 

άτομο. Δεν υπάρχει μία κοινή πορεία για όλους και το θέμα λαμβάνει κυρίως 

προσωπικές διαστάσεις. Δεν υπήρξε οργανωμένη σειρά επιμορφώσεων από το 

Υπουργείο Παιδείας. Πραγματοποιήθηκε μία ενημέρωση από τους Σχολικούς 

Συμβούλους, την οποία βρίσκουν ανούσια, καθώς δεν υπήρχε καλή οργάνωση και 

                                                                                                                                                                      
4
 http://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/GEFYRES.pdf 

5
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=123:m

ilo-kai-grafo-ellinika-stis-geitonies-tou-
kosmou&catid=96&Itemid=570&lang=el#%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-
%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE 
6
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=118:m

argarita-1&catid=102&Itemid=588&lang=el 
7
 http://metadrasi.org/campaigns/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82-
%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82/ 

http://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/GEFYRES.pdf
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=123:milo-kai-grafo-ellinika-stis-geitonies-tou-kosmou&catid=96&Itemid=570&lang=el%23%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=123:milo-kai-grafo-ellinika-stis-geitonies-tou-kosmou&catid=96&Itemid=570&lang=el%23%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=123:milo-kai-grafo-ellinika-stis-geitonies-tou-kosmou&catid=96&Itemid=570&lang=el%23%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=123:milo-kai-grafo-ellinika-stis-geitonies-tou-kosmou&catid=96&Itemid=570&lang=el%23%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=118:margarita-1&catid=102&Itemid=588&lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=118:margarita-1&catid=102&Itemid=588&lang=el
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82/
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82/
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82/
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τακτικότητα. Από εκεί και πέρα, ο κάθε εκπαιδευτικός, ανάλογα με την όρεξή του για 

μάθηση και πληροφόρηση, συμμετείχε σε ανάλογα σεμινάρια. 

 Από τους 12 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο οι 2 είχαν 

λάβει κάποιο είδους επιμόρφωσης πριν από την εργασία τους στις Δ.Υ.Ε.Π.. 

Συγκεκριμένα η Γ23ΑΓ.ΕΛ., η Γ24ΑΓ.ΕΛ. και η Γ38ΑΓ.ΕΛ. είχαν επιμορφωθεί πριν 

την έναρξη της εργασίας τους με δική τους πρωτοβουλία, παρακολουθώντας σχετικά 

σεμινάρια και προγράμματα. 

"Επιμόρφωση ήταν από το Πανεπιστήμιο...Είχε έρθει ο κύριος Σιμόπουλος, αυτός που 

έχει γράψει "Το Βαλιτσάκι" ένα διήμερο και μας είχανε μιλήσει για διάφορα...Αυτό είχε 

γίνει όσο ήμουνα εθελόντρια. Μας είχανε μιλήσει για διάφορα...είχαμε συζητήσει 

διάφορα προβλήματα εκπαιδευτικά. Αυτό. Και πάνω στη διδασκαλία της ελληνικής 

στους πρόσφυγες" (Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 

"Εγώ έχω λάβει μία επιμόρφωση από μόνη μου, πριν αρχίσει το πρόγραμμα. Έκανα 3 

σεμινάρια. Το ένα ήτανε πάνω στην ελληνική ως ξένη γλώσσα, το άλλο στη 

διαπολιτισμική και το άλλο στο σχεδιασμό των μαθημάτων σε ενήλικες και παιδιά. Και 

έπειτα, στο πρόγραμμα έγινε μία ενημέρωση, ένα σεμινάριο, το οποίο κράτησε γύρω 

στους 5 μήνες, όπου πηγαίναμε κάποια Σαββατοκύριακα και παρακολουθούσαμε 

διαλέξεις και έγινε από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο" (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

"Ναι, έχω επιμορφωθεί στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων και στο πανεπιστήμιο 

και από ιδιωτικούς φορείς" (Γ38ΑΓ.ΕΛ.). 

 Η Γ29ΚΑΤ, η Γ28ΑΓ.ΕΛ. και η Γ28ΚΑΤ δεν έλαβαν σχετική επιμόρφωση, 

σύμφωνα με τις δηλώσεις τους: 

"Καμία, καμία" (Γ29ΚΑΤ). 

"Συγκεκριμένα για τους πρόσφυγες δεν έχω λάβει καμία επιμόρφωση...Είχα πάει 2 

χρονιές σε τάξη υποδοχής, την πρώτη χρονιά είχα επιμόρφωση από τους Σχολικούς 

Συμβούλους, η οποία δεν ήτανε και τίποτα το σημαντικό" (Γ28ΑΓ.ΕΛ.). 

 Οι υπόλοιποι 6 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν είτε κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους από τους Σχολικούς Συμβούλους, τις οποίες επιμορφώσεις θεώρησαν 

ανούσιες και καθόλου βοηθητικές, είτε μετά τη λήξη της εργασίας του σε διάφορα 

σεμινάρια σχετικά με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. 
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"Πριν ξεκινήσω όχι. Αφού ξεκίνησα, εκ των υστέρων, έγιναν κάποιες επιμορφώσεις. 

Κάποιες συναντήσεις με τον σχολικό Σύμβουλο. Και μετά παρακολούθησα και ένα 

σεμινάριο επιμόρφωσης, το οποίο όμως εγώ το βρήκα. Δεν ήταν κάτι το υποχρεωτικό. 

Από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο "Όψεις Προσφυγικού Φαινομένου"" (Α34ΔΟΛ). 

"Επιμόρφωση κάναμε μόνο στην αρχή, 2 σεμινάρια, όπως σου είχα πει από το ΙΕΠ. 

Βέβαια μας κάλεσαν...Ήτανε πολύωρα...Μας κάλεσαν όλους μαζί, όλες τις ειδικότητες 

και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Εντάξει, εμένα αυτό, σαν δασκάλα, δεν μου 

αρκούσε για να πω την αλήθεια" (Γ26ΚΟΝ). 

"Όχι, δεν έλαβα. Εγώ απλά είμαι εξειδικευμένη στις επικοινωνιακές διαταραχές, αυτό 

είμαι μόνο. Δεν έχω μεταπτυχιακό στη διαπολιτισμική, δεν έκανα κανένα σεμινάριο. 

Μετά έκανα, παράλληλα όταν...ήδη δουλεύαμε με τους πρόσφυγες, έκανα κάποια 

σεμινάρια που με κάλεσε το κράτος να τα κάνουμε στα Γιάννενα, τα οποία, σου είπα, 

δεν βοήθησαν καθόλου" (Γ28ΑΓ.ΕΛ.). 

 

3.1.11. Η συνεργασία με κοινωνικούς φορείς 

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών των Δ.Υ.Ε.Π. με κοινωνικούς φορείς, όπως για 

παράδειγμα κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κ.λπ. δεν ήταν εντατική και 

οργανωμένη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών στις δομές δεν υπήρχαν, 

όπως προβλεπόταν, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί ή κάποια άλλη υποστηρικτική 

ομάδα. Οι ίδιοι αναλάμβαναν αυτούς τους ρόλους και ήταν "συντονιστές τους εαυτού 

τους" δήλωσε η Γ31ΚΟΝ, προκειμένου να εκφράσει την απογοήτευσή της. Η μόνη 

επαφή που μπορούσαν να έχουν με κοινωνικούς φορείς, ήταν μέσω των Μ.Κ.Ο. που 

υποστήριζε την κάθε δομή και είχε τα δικά της άτομα.  

 Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί είναι δυσαρεστημένοι στο κομμάτι της συνεργασίας 

με κοινωνικούς φορείς, καθώς υπήρχαν αρκετές ελλείψεις στο προσωπικό των 

Μ.Κ.Ο., ενώ οι ελάχιστοι που υπήρχαν, δεν βοηθούσαν ιδιαίτερα τους 

εκπαιδευτικούς στο έργο τους. Η επαφή μαζί τους ήταν σπάνια. Σύμφωνα με τις 

δηλώσεις των εκπαιδευτικών: 

"Όχι, δεν συνεργαζόμαστε δυστυχώς. Αλλά συνεργαζόμαστε με μία Μ.Κ.Ο., η 

οποία...υποτίθεται ότι έχει. Απλά έχουμε αρκετές ελλείψεις. Δηλαδή υπάρχουν 
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δυσκολίες. Υπάρχουν παιδιά, τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες και δεν έχουμε 

ειδικό προσωπικό για αυτά τα παιδιά" (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

Όχι. Σαν σχολική μονάδα, όχι. Ξεχωριστά ο κάθε εκπαιδευτικός, ανάλογα με τη θέλησή 

του, μπορούσε να επικοινωνήσει με κάποιους ψυχολόγους που υπήρχανε στις δομές. 

Κοινωνικό λειτουργό δεν έχω γνωρίσει. Ψυχολόγους μόνο και αυτοί από τις Μ.Κ.Ο.. 

Ό,τι παρείχαν δηλαδή οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μέσω του ΟΑΕΔ, με την 

κοινωφελή εργασία είχανε προσληφθεί πάλι κάποια άτομα, με τα οποία μπορούσαμε να 

επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε. αλλά στο σχολείο ο καθένας λειτουργούσε 

μόνος του" (Γ26ΚΟΝ). 

"Όχι. Τίποτα. Όχι, όχι. Κανένας, ούτε κοινωνικός λειτουργός. Μόνο ο Σχολικός 

Σύμβουλος ήρθε δυο φορές. Προσπάθησε και αυτός κάτι να πει. Δεν είχαν 

αποτελέσματα. Δεν ήξερε και αυτός, δεν τον καθοδήγησε κανένας. Όπως σου είπα και 

πριν, είμαστε συντονιστές του εαυτού μας" (Γ31ΚΟΝ). 

"Όχι. Και μία φορά που το προσπαθήσαμε, δεν είχαμε ανταπόκριση" (Γ28ΚΑΤ). 

 

3.1.12. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπειρία τους 

Η εμπειρία διδασκαλίας σε πρόσφυγες μαθητές επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή 

των εκπαιδευτικών. Δήλωσαν ότι αποτελεί μία ξεχωριστή εμπειρία γι΄ αυτούς, καθώς 

το να εργάζεται κάποιος με προσφυγόπουλα αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα, εξαιτίας 

της κατάστασης στην οποία βρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Παρ΄ όλες τις δυσκολίες 

και τις άσχημες καταστάσεις που έζησαν, δείχνουν όρεξη για ζωή και μάθηση.  

"Αρκετά, γιατί βλέπεις ανθρώπους, που έχουνε ανταπεξέλθει σε πολύ χειρότερες 

καταστάσεις από αυτές που εσύ αντιμετωπίζεις καθημερινά. Και όμως, τους βλέπεις ότι 

είναι πολύ χαρούμενοι, πολύ έτοιμοι να προχωρήσουν τη ζωή τους. Οπότε αυτό σου 

δίνει ένα παράδειγμα και για εσένα" (Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 

"Θεωρώ ότι έχω πάρει πολλά πράγματα. Έχω μάθει να εκτιμώ αυτά που έχω, το ότι 

τίποτα δεν είναι δεδομένο, ότι από στιγμή σε στιγμή μπορεί να αλλάξει η 

καθημερινότητα κάποιου ανθρώπου και ότι είναι πολύ σημαντικό να προσφέρεις σε 

κάποιον που σε χρειάζεται, γιατί πολύ απλά μπορεί να ήσουνα εσύ στη θέση του και σε 

γεμίζει αυτό το πράγμα" (Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 
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"Μου αρέσει πάρα πολύ αυτήν η εμπειρία. Μου αρέσει, γιατί γνωρίζω κόσμο με 

εντελώς διαφορετικά βιώματα, εντελώς διαφορετικά ήθη και έθιμα, τις δικές τους τις 

απόψεις. Βλέπω ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές, όσο πιστεύουμε" (Γ28ΑΓ.ΕΛ.). 

"Νομίζω με ευαισθητοποίησε στο θέμα των προσφύγων. Εντυπωσιάστηκα από το πόση 

δύναμη έχουν να συνεχίσουν. Δεν είναι οι κατατρεγμένοι, φοβισμένοι άνθρωποι που 

έχουμε στο μυαλό μας...Εκεί που τους βλέπεις να ζουν, νομίζεις ότι ζούνε μία 

φυσιολογική ζωή, όπως όλοι μας. Αυτό. Και θα μου άρεσε πάρα πολύ να ξαναδουλέψω 

μαζί τους" (Γ30ΚΟ). 

"Πάρα πολύ. Καταρχήν, ήμουν σε μεγάλο δίλημμα πριν πάω. Δηλαδή σκεφτόμουνα αν 

έκανα και σωστή επιλογή στο να δηλώσω να πάω να δουλέψω με πρόσφυγες, γιατί 

ήμουνα επηρεασμένη από όλα αυτά που άκουγα γύρω μου. Τελικά το έκανα και βγήκα 

κερδισμένη από αυτό πιστεύω" (Γ28ΚΑΤ). 

 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την επιθυμία τους να συνεχίσουν να 

δουλεύουν με προσφυγόπουλα είναι αμφιλεγόμενες. Οι 4 εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται στην Αγία Ελένη, όπως και η Γ28ΚΑΤ, θα ήθελαν να συνεχίσουν να 

εργάζονται με προσφυγόπουλα, καθώς δεν αντιμετωπίζουν καμία δυσκολία στο έργο 

τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουν η Γ23ΑΓ.ΕΛ., η Γ24ΑΓ.ΕΛ. και η Γ31ΚΟΝ: 

"Ναι. Θα μου άρεσε να συνεχίσω να δουλεύω με τους πρόσφυγες ναι, γιατί θεωρώ ότι 

κάνεις μια αρκετά σημαντική δουλειά, προσφέροντας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη 

διαβίωσή τους, που είναι η γλώσσα, που είναι το Α και το Ω για να μπορέσουν να 

ενταχθούν, αν τελικά μείνουν εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο και εσύ συνεισφέρεις λίγο σε 

αυτό το κομμάτι της εγκατάστασής τους" (Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 

"Θα ήθελα. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι το χρειάζονται πραγματικά, ενδιαφέρονται 

πολύ γι΄ αυτό το πράγμα και όταν βλέπεις ότι αυτό που κάνεις ενδιαφέρει τον άλλο και 

το υπολογίζει και σε υπολογίζει και σένα, σίγουρα σε ενδιαφέρει να συνεχίσεις με 

αυτούς τους ανθρώπους"( Γ24ΑΓ.ΕΛ.). 

"Ναι, θα ήθελα. Το έχω δηλώσει και φέτος στα χαρτιά μου. Σίγουρα είναι κάτι πολύ 

δύσκολο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Δεν είναι όπως μία τυπική τάξη που θα μπεις και θα 

κάνεις μάθημα. Σε καμία περίπτωση, γιατί θα πρέπει να τους προσεγγίσεις διαφορετικά 

από την αρχή μέχρι το τέλος, λόγω της νοοτροπίας, λόγω της διαφορετικής κουλτούρας, 

γλώσσας και βάζω μέσα σε αυτά και των βιωμάτων που έχουνε, έτσι; Εγώ αυτό που θα 
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ήθελα φέτος και δεν μου έδωσε αυτήν τη δυνατότητα το Υπουργείο, είναι να δουλέψω 

με τα ίδια παιδιά, τουλάχιστον αυτά που έχουνε παραμείνει στα Γιάννενα, για να 

συνεχίσω την εκπαίδευσή τους από εκεί που την άφησα. Αυτό θα ήθελα" (Γ31ΚΟΝ). 

 Αντιθέτως, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί τόνισαν τις δυσκολίες που υπάρχουν 

στην οργάνωση των δομών και της διδασκαλίας. Μιλούν για δύσκολες συνθήκες, 

πολλές ευθύνες και αρνητικές συμπεριφορές. Τονίζουν ότι αυτό οφείλεται στην 

ελλιπή υποστήριξη από το Υπουργείο Παιδείας. Γι΄ αυτόν τον  λόγο αρκετοί δεν 

θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται με προσφυγόπουλα. Ο Α34ΔΟΛ, η Γ26ΚΟΝ 

και η Γ31ΚΟΝ μας μίλησαν γι΄ αυτό το θέμα: 

"Ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία και δεν το μετάνιωσα, αλλά είναι πολύ δύσκολη εμπειρία. 

Δηλαδή δεν ξέρω αν θα ήθελα. Υπήρχαν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν" 

(Α34ΔΟΛ). 

"Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα...Δεν ξέρω πως να απαντήσω. Ναι, αλλά όχι υπό αυτές 

τις συνθήκες. Γιατί νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματικό το μάθημα. 

Βέβαια είμαι πολύ ευχαριστημένη, γιατί όλα τα παιδιά μιλάν άπταιστα ελληνικά 

πραγματικά. Αλλά πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή τον πρώτο καιρό με ένα κινητό να 

μεταφράζω, να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένας μεταφραστής να μην 

επιτρέπεται να μπει στο σχολείο από Μ.Κ.Ο. ή από οπουδήποτε. Ήταν δύσκολα. Και 

επίσης, οι δάσκαλοι, ξέρεις, ήτανε μειωμένου ωραρίου, μειωμένα χρήματα, μειωμένα 

μόρια. Θα ΄θελα να κάνω, αλλά όχι υπό αυτές τις συνθήκες" (Γ26ΚΟΝ). 

"Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ άνετα. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα. Απλά να 

ήταν λίγο καλύτερες οι δομές...οι καταστάσεις...δηλαδή η μεταχείριση. Να μην είμαστε 

δάσκαλοι β΄ κατηγορίας. Να είχαμε...άλλη αντιμετώπιση από το κράτος. Βιβλία όχι 

αυτά που δίνανε πριν 15 χρόνια στους Πομάκους μας ΄δώσαν εμάς να...Ουσιαστικά δεν 

μας έδωσε κανένας οδηγίες. "Κάνε ό,τι πιστεύεις εσύ από την εμπειρία σου", εγώ αυτό 

κατάλαβα. "Κάνε ό,τι πιστεύεις, ό,τι πιστεύεις ότι είναι καλύτερο". Ο καθένας με την 

εμπειρία του" (Γ31ΚΟΝ).  

 Πριν την ολοκλήρωση της συνέντευξης, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς 

να αναφέρουν αν θέλουν κάτι που θεωρούν σημαντικό να αναδειχθεί, χωρίς κανέναν 

περιορισμό στο θέμα. Πέντε εκπαιδευτικοί, η Γ29ΚΑΤ, ο Α34ΔΟΛ, η Γ26ΚΟΝ, η 

Γ30ΚΟΝ και ο Α28ΚΟΝ, επισήμαναν την ανάγκη λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. τις 
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πρωινές ώρες, παράλληλα με το πρωινό σχολείο. Τα προσφυγόπουλα με  αυτόν τον 

τρόπο θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τα Ελληνόπουλα, να 

επικοινωνήσουν μαζί τους και να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία ευκολότερα και 

με πιο γρήγορους ρυθμούς. Στην παρούσα φάση, όμως, τα προσφυγόπουλα είναι 

"γκετοποιημένα", δεν έχουν επαφή και σχέσεις με τα Ελληνόπουλα, πράγμα που δεν 

τους βοηθάει καθόλου στην ένταξή τους και στην προσαρμογή στην ελληνική 

κοινωνία. Η απογοήτευση των εκπαιδευτικών γίνεται φανερή στα λόγια τους: 

"Ναι. Εγώ αυτό που είπα και το προτείναμε, δηλαδή, όλοι σαν Δ.Υ.Ε.Π. Ιωαννίνων εδώ 

πέρα μετά, θα ήταν ότι η Δ.Υ.Ε.Π. θα έπρεπε να μεταφερθεί το πρωί, στο πρωινό 

ωράριο. Θα έπρεπε τα παιδιά...να πηγαίνουν το πρωί με τα Ελληνόπουλα, να μπουν, 

δηλαδή, σε σχολικό περιβάλλον κανονικό. Όχι, δηλαδή, σε ένα σχολικό περιβάλλον που 

να είναι μόνα τους. Ναι μεν κάνεις μάθημα, αλλά δεν κάνεις προσαρμογή και ένταξη 

των προσφύγων στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί αυτό θέλανε. Και είδα ότι όταν τα 

παιδιά έρχονταν σε επαφή με τα Ελληνόπουλα, ήταν άλλα παιδιά. Γι ΄ αυτό τους λέγαμε 

ότι θα έπρεπε τα παιδιά να έρχονται το πρωί. Να υπάρχει η Δ.Υ.Ε.Π. κανονικά στο 

σχολείο το πρωί, σαν τάξη υποδοχής ουσιαστικά, αλλά τα παιδιά, όμως, να κάνουν 

κοινά διαλείμματα με τα Ελληνόπουλα, να κάνουν Γυμναστική μαζί, να κάνουν 

Εικαστικά, να κάνουν Μουσική. Εκεί, δηλαδή, που δεν χρειάζεται τόσο πολύ η χρήση 

της γλώσσας. Αυτό ήταν, δηλαδή, που...μου έμεινε από όλη τη χρονιά. Η Δ.Υ.Ε.Π. έτσι 

όπως λειτούργησε από το Υπουργείο Παιδείας  τουλάχιστον στα δικά μου τα παιδιά δεν 

είχε αποτέλεσμα" (Γ29ΚΑΤ).  

"Τα παιδιά είναι παιδιά και ό,τι και να τους συμβεί θα το ξεπεράσουνε, θα δούνε το 

ευχάριστο στη ζωή. Οπότε το σχολείο γι΄ αυτούς ήτανε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και 

νομίζω ότι δεν το εκμεταλλευτήκαμε στο έπακρο. Το να μάθουνε τα ελληνικά ήτανε 

μεγάλη κατάκτηση γι΄ αυτούς. Αλλά, όταν τους γκετοποιείς, ακόμα και να τα μάθουνε 

είναι κάτι άχρηστο. Νομίζω ότι θα είχαν χαρεί περισσότερο, εάν μπορούσανε να 

ενσωματωθούν στο περιβάλλον. Βέβαια, η Κόνιτσα είναι ένα μικρό χωριό. Έχει δεχτεί 

πάρα πολλούς πρόσφυγες. Εκ των υστέρων, είχαν έρθει και άλλοι...μετά ξανάφυγαν. 

Ήτανε και ένα σοκ αυτό για την τοπική κοινωνία, δεν αντιλέγω. Αλλά ίσως αυτό, το ότι 

έπρεπε να κάνουνε μόνοι τους μαθήματα, σε μια ώρα που δεν υπήρχανε καθόλου 

ελληνόπουλα στο σχολείο...Και να διαχωρίζονται από αυτούς...Νομίζω ότι γι΄ αυτούς 

δεν ήτανε τόσο θετικό. Αν, δηλαδή, θα λειτουργούσανε και πάλι οι δομές, το κυριότερο 

και πρώτο πράγμα που θα πρότεινα εγώ θα ήτανε το ωράριο" (Γ26ΚΟΝ). 
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 Η Γ28ΚΑΤ τόνισε το θέμα της ανυπαρξίας οργάνωσης και καθοδήγησης από 

την πλευρά του Υπουργείου. 

"Αυτό που έχω να πω, πάλι θα στο ξαναπώ, ότι ήτανε φοβερή εμπειρία. Θα ήθελα να το 

ξανακάνω, αλλά θα ήθελα τα παιδιά να έχουνε πιο ουσιαστική εκπαίδευση. Δηλαδή έτσι 

και το Υπουργείο να θέσει στόχους και όχι να κάνει πράγματα γρήγορα και χωρίς να 

έχουν ανταπόκριση ουσιαστική τέλος πάντων. Αυτό" (Γ28ΚΑΤ). 

 Από τους εκπαιδευτικούς Γ31ΚΟΝ και Γ28ΚΑΤ θίχτηκε το ζήτημα του 

ρατσισμού προς τα προσφυγόπουλα. Ρατσισμός που προερχόταν από διάφορες 

πλευρές. Ρατσισμός από τους γονείς των Ελληνόπουλων, ρατσισμός από τους 

δασκάλους του πρωινού σχολείου, ρατσισμός από την κοινωνία γενικότερα. 

Φαινόμενο, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Τόνισαν ότι η εκπαίδευση είναι 

δικαίωμα όλων των παιδιών ανεξαιρέτως και στεναχωρήθηκαν ιδιαίτερα με την 

αντίθετη άποψη ορισμένων ανθρώπων και από το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι 

εκπαιδευτικοί και γονείς παιδιών. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

"Ναι. Δυστυχώς αυτό που μου έκανε κακή εντύπωση είναι ότι ακούστηκαν πολλές 

φωνές από τους γονείς, από κάποιους εκπαιδευτικούς ότι δεν πρέπει να έρχονται στα 

σχολεία. Και αυτό που με πειράζει...Εντάξει βέβαια ο καθένας έχει την γνώμη 

του...Αλλά όσον αφορά και εκπαιδευτικούς, με πείραξε πάρα πολύ. Ούτε αυτοί 

θέλουνε...ούτε αυτά θέλανε να φύγουν και να πάρουν τα πράγματά τους και να 

ξεσπιτωθούνε και να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Όχι να συμμορφωθούμε ανάλογα 

με τα δικά τους δεδομένα, απλά το να βοηθήσουμε λίγο όλοι αυτήν την ένταξη, νομίζω 

ότι, εντάξει, δεν θα πάθουμε τίποτα. Τίποτα, εντάξει, είναι φοβερή εμπειρία. Τα παιδιά 

έχουν ανάγκη από εκπαίδευση. Είναι δικαίωμα όλων...ο καθένας έχει δικαίωμα στην 

παιδεία, κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτως χώρας. Αυτό!" (Γ31ΚΟΝ). 

"Δεν ξέρω. Απλά το μόνο που είδα είναι ότι υπήρχε μεγάλος ρατσισμός και από τους 

γονείς και από κάποιους δασκάλους. Όχι από εμάς που δουλεύαμε, που εργαζόμασταν 

με τα παιδιά. Από άλλους δασκάλους. Ναι, ναι των Ελληνόπουλων. Δηλαδή είχανε 

κάνει και διαμαρτυρία να μην είναι τα παιδιά μας εκεί ή λέγανε, ας πούμε, στην  

αίθουσα υπολογιστών όταν κάνανε τα παιδιά υπολογιστές, μετά τους λέγανε να την 

απολυμάνουν  με οινόπνευμα οι καθαρίστριες. Λες και είχαν τα παιδιά τι; Δηλαδή 

ζήσαμε ένα ρατσισμό από αυτήν την έννοια που ουσιαστικά τα παιδιά το 
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αντιμετωπίσανε αλλά δεν υπήρχε λόγος θεωρώ. Να ζουν αυτές τις καταστάσεις" 

(Γ28ΚΑΤ). 

 Τέλος, η Γ23ΑΓ.ΕΛ., η Γ24ΑΓ.ΕΛ., η Γ38ΑΓ.ΕΛ. και η Γ28ΑΓ.ΕΛ. δήλωσαν 

αρκετά ευχαριστημένες από αυτή την εμπειρία. Νιώθουν ιδιαίτερη χαρά και 

ικανοποίηση, προσφέροντας σε αυτά τα παιδιά γνώσεις και συνεισφέροντας στην 

κοινωνικοποίηση και ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. 

"Ότι πέραν του ότι εμείς βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους, είναι αρκετά ωραία 

διαδικασία και σε εμάς τους ίδιους, γιατί και εμείς μαθαίνουμε πράγματα από αυτούς 

γενικά για την κουλτούρα τους, για τον πολιτισμό τους, για το πως ζούνε. Περνάει 

ευχάριστα...περνάμε καλά στο μάθημα. Γελάμε. Είναι μια ωραία διαδικασία" 

(Γ23ΑΓ.ΕΛ.). 
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Κεφάλαιο 4. Αποτελέσματα 

 Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, βασικός σκοπός της 

παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται στα 

προσφυγόπουλα στην Ελλάδα, μέσα από τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών που έχουν 

εργαστεί με προσφυγόπουλα στον νομό Ιωαννίνων. Από την ανάλυση των δεδομένων 

προέκυψε μία σειρά από αποτελέσματα, τα οποία αναφέρονται παρακάτω και δίνουν 

απάντηση στα ερευνητικά μας ερωτήματα. 

 Από τη συγκέντρωση των ευρημάτων έγινε φανερό ότι η πλειοψηφία των 

προσφυγόπουλων προέρχεται από τη Συρία. Ακολουθούν άλλες χώρες, όπως η 

Παλαιστίνη, το Ιράν, το Αφγανιστάν, διάφορες αφρικανικές χώρες, κ.α.. Η αναλογία 

αγοριών-κοριτσιών είναι περίπου η ίδια και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις. Τα μέρη όπου φιλοξενούνται στα Γιάννενα είναι κατά βάση 

ξενοδοχεία, δομές φιλοξενίας  και σε ελάχιστες περιπτώσεις διαμερίσματα που έχει 

νοικιάσει η Ύπατη Αρμοστεία. 

  Χαρακτηριστικό γνώρισμά τους είναι οι συνεχείς μετακινήσεις. Επιθυμία 

τους είναι η μετακίνησή τους στο εξωτερικό, σε χώρες της Δυτικής ή Βόρειας 

Ευρώπης, προκειμένου να εγκατασταθούν μόνιμα. Άμεσο επακόλουθο είναι η μη 

σταθερότητα του αριθμού τους στη χώρα μας, αλλά η συνεχής μεταβολή του σε 

καθημερινή βάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μπαμπάδες των οικογενειών έχουν 

ήδη φύγει για το εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας κι έπειτα θα ακολουθήσει όλη 

η οικογένεια. Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετίζονται με την 

καθημερινή επικοινωνία λόγω της γλώσσας, την οικονομική κατάσταση, η οποία σε 

αρκετές περιπτώσεις δεν είναι καθόλου καλή και τον ρατσισμό που δέχονται από 

τους ντόπιους κατοίκους.  

 Η σχέση των δασκάλων και των προσφυγόπουλων μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως ουδέτερη. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία, ενώ σε 

άλλες παρατηρούνται φαινόμενα ασέβειας, βίαιης συμπεριφοράς και αρνητικότητας. 

Το γεγονός αυτό σχετίζεται με τον χαρακτήρα του κάθε παιδιού, τα βιώματα που έχει 

ζήσει και το υπόβαθρο της οικογένειας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών 

παρακολουθούν καθημερινά τα μαθήματα, ενώ ένα μικρό ποσοστό ενδέχεται να 

απουσιάζει για διάφορους λόγους. Η ανταπόκριση των  προσφυγόπουλων στις 

απαιτήσεις των μαθημάτων εξαρτάται και πάλι από τη θέληση του κάθε παιδιού και 
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της οικογένειας. Αναφέρονται περιστατικά μεγάλης και γρήγορης προόδου, αλλά 

υπάρχουν και περιστατικά άρνησης για μάθηση, αδιαφορίας και ακραίων 

συμπεριφορών. 

 Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινά κατά βάση απογευματινές ώρες, σε 

τάξεις σχολείων που λειτουργούν το πρωί κανονικά. Σε περίπτωση που τα μαθήματα 

πραγματοποιούνται εντός του χώρου της δομής, είναι δυνατόν να γίνουν και πρωινές 

ώρες. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε γενικές γραμμές ευχαριστημένοι με τα βιβλία και 

το εκπαιδευτικό υλικό που τους παραχωρήθηκε. Το βρίσκουν ακατάλληλο για την 

περίπτωση προσφυγόπουλων. Μιλούν για πρόχειρη οργάνωση από τη μεριά του 

Υπουργείου Παιδείας, χωρίς ιδιαίτερη μέριμνα και στήριξη. Οι ίδιοι ανέλαβαν πολλές 

ευθύνες και υποχρεώσεις, ενώ δεν θα έπρεπε. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη ενημέρωση 

και κατάρτιση προς αυτούς, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά δυσαρεστημένοι. 

Αναφέρουν μάλιστα ότι αν δεν διορθωθεί η κατάσταση, δεν θα ήθελαν να 

ξαναδουλέψουν σε δομές προσφύγων. 

 Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών δεν ήταν ενημερωμένο για την 

ύπαρξη αντίστοιχης νομοθεσίας σχετικά με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, με 

αποτέλεσμα να επικρατεί μία σύγχυση απόψεων σχετικά με αυτό το θέμα. Όσον 

αφορά το επίπεδο κατάρτισης και επιμόρφωσής τους για την εκπαίδευση προσφύγων 

δεν παρατηρείται κάποια οργανωμένη κίνηση. Οι επιμορφώσεις από τους Σχολικούς 

Συμβούλους δεν τους βοήθησαν καθόλου κι από εκεί και πέρα, ο κάθε εκπαιδευτικός 

ανάλογα με το βαθμό ενδιαφέροντός του, μπορεί από μόνος του να παρακολουθήσει 

σχετικά σεμινάρια και επιμορφώσεις. 

 Σε γενικές γραμμές παρατηρήθηκε μία δυσαρέσκεια και μία απογοήτευση από 

την πλευρά των εκπαιδευτικών, όσο αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία των 

Δ.Υ.Ε.Π.. Θεωρούν ότι τα έτη 2016 και 2017 είναι "προπαρασκευαστικά έτη", όπως 

χαρακτηρίστηκαν και από το Υπουργείο Παιδείας. Οι ίδιοι επιθυμούν περισσότερη 

οργάνωση και καθοδήγηση, προκειμένου να διευκολυνθούν στο έργο τους και να 

έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αναφέρουν ότι η απογευματινή λειτουργία 

των Δ.Υ.Ε.Π. αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, καθώς δεν φέρνει σε επαφή τα 

προσφυγόπουλα με τα Ελληνόπουλα, ώστε να ενταχθούν ευκολότερα και 

γρηγορότερα στην κοινωνία. Ζητήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας δεν 

αντιμετωπίζονται όταν απομονώνονται τα παιδιά. Οι ίδιοι έδωσαν τον καλύτερό τους 
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εαυτό, φάνηκαν αρκετά ευαισθητοποιημένοι με την εκπαίδευση των παιδιών, όμως 

χωρίς κάποια οργανωμένη κίνηση και ενημέρωση δεν είναι διαθέσιμοι να συνεχίσουν 

το έργο τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Συμπεράσματα 

Μελετώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα σε 

συνάρτηση με τα ερευνητικά της ερωτήματα, οδηγούμαστε στα παρακάτω 

συμπεράσματα. Οι πρόσφυγες είναι ένας πληθυσμός που βρίσκεται προσωρινά στην 

Ελλάδα, καθώς δεν είναι στις προθέσεις του να μείνει μόνιμα σε αυτήν. Το γεγονός 

αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες για την ένταξή τους 

στην ελληνική κοινωνία. Είναι απαραίτητες οι συνεχείς και οργανωμένες κινήσεις για 

την ομαλή ένταξή τους, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς. Ο ρατσισμός και η 

ξενοφοβία, που προέρχονται από διάφορες κοινωνικές ομάδες, δεν βοηθάνε την 

ένταξη. Αντιθέτως, δρουν επιβαρυντικά στην άσχημη ψυχολογική τους κατάσταση. Η 

ψυχολογική υποστήριξή τους είναι αναγκαία, προκειμένου να ξεπεραστεί το τραύμα 

που τους έχει δημιουργηθεί.  

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των προσφυγόπουλων αποτελεί η 

ποιοτική εκπαίδευσή τους. Μία έγκαιρη και συστηματική εκπαίδευση, η οποία θα 

δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους. Η καθυστερημένη 

λειτουργία της και οι ανοργάνωτες κινήσεις δεν βοηθάνε στην επίτευξη αυτού του 

στόχου. Έπειτα, η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που εργάζονται με 

προσφυγόπουλα, αποτελεί έναν ακόμη ανασταλτικό παράγοντα.  Η σωστή κατάρτιση 

και η ενημέρωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, όπως επίσης και η συνεργασία τους με 

τους ανάλογους κοινωνικούς φορείς, θα συμβάλλουν θετικά στην ομαλή λειτουργία 

της εκπαίδευσης.  

 Η ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, η οποία θα προβλέπει με ακρίβεια όλες τις 

πτυχές της εκπαίδευσής τους, κρίνεται αναγκαία. Η απόδοση πολλών ευθυνών στους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σε όλες τις περιπτώσεις είναι αναπληρωτές ή μειωμένου 

ωραρίου, χωρίς αρκετή προϋπηρεσία και εμπειρία και η ανυπαρξία σε πολλές δομές 

ενός συντονιστή εκπαίδευσης, ο οποίος θα κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς,  δεν 

αποτελούν καλές ενέργειες. Το παρωχημένο εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό, είναι 

καλό να  αντικατασταθεί από νέο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των προσφυγόπουλων. Τέλος, η ορθότερη οργάνωση και λειτουργία του 

χώρου φιλοξενίας των προσφύγων, όπως και των δομών εκπαίδευσής τους θα 

οδηγήσουν σίγουρα σε θετικότερα αποτελέσματα. 
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πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών 

αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. 

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 131024/Δ1/2016 - ΦΕΚ 2687/Β/29-8-2016: Ρυθμίσεις 

Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, 

Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την 

Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Y.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες Π.Ε.. 

Υπουργική Απόφαση του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, "Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες 

και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων" , Γενεύη 1979. 

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 164751/Ε1/2016 - ΦΕΚ 3210/Β/5-10-2016: 

Τροποποίηση της αριθμ. 161729/Γ23ΑΓ.ΕΛ./3-10-2016 (ΦΕΚ 3168/τ.Β΄/3-10-2016) 

υπουργικής απόφασης με θέμα: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 112158/Γ23ΑΓ.ΕΛ./8-7-

2016 (ΦΕΚ 2133 τ.Β΄/11-7-2016) υπουργικής απόφασης Πρόσκληση υποψήφιων 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας . 



86 
 

Παράρτημα 

Οδηγός συνέντευξης 

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

των εκπαιδευτικών".  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

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

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

Επικοινωνία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. Η έρευνα που ακολουθεί αφορά την εμπειρία σας από την εργασία και 

την επαφή σας με πρόσφυγες μαθητές. Τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας.  

                                                                                                     Σας ευχαριστώ, 

        Βικτώρια Απατζιάδου 

 

1. Δημογραφικά  στοιχεία  

1.1 Φύλο  

1.2 Πόσο χρονών είστε;  

1.3 Πού έχετε γεννηθεί;  

1.4 Σε ποια περιοχή διδάσκετε; 

1.5 Ποια είναι η ειδικότητά σας; 

1.6 Πόσα χρόνια κάνετε αυτήν τη δουλειά;  

1.7 Είχατε προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε πρόσφυγες μαθητές;  

 

2. Μαθητικός πληθυσμός του σχολείου 
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2.1 Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τον μαθητικό πληθυσμό της 

προσφυγικής δομής που υπηρετείτε; Πόσα παιδιά έχετε στην τάξη σας; Πόσα από 

αυτά είναι κορίτσια και πόσα αγόρια; 

2.2 Από ποια χώρα προέρχονται; Πού ζουν;  

2.3 Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;  

2.4 Έρχονται καθημερινά να παρακολουθήσουν το μάθημα ή απουσιάζουν συχνά; 

2.5  Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθημάτων; 

2.6 Ποια είναι η στάση τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς; 

2.7 Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση; 

 

3. Σχέσεις του δασκάλου με τους πρόσφυγες μαθητές 

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

3.2 Σε ποια γλώσσα επικοινωνήσατε;  

3.3 Ποια ήταν η αρχική τους αντίδραση; Ήταν δεκτικοί ή φοβισμένοι; 

3.4 Γνωρίζετε τα προσωπικά τους βιώματα από τη δύσκολη κατάσταση που 

βίωσαν; Σας έχουν εμπιστευτεί όσα έζησαν; 

3.5 Γνωρίζετε ήθη και έθιμα από τις χώρες καταγωγής τους; 

3.6 Πόσο σας έχει επηρεάσει αυτή η εμπειρία στη ζωή σας; 

3.7 Θα θέλατε να συνεχίσετε να εργάζεστε με προσφυγόπουλα; Σε κάθε   

περίπτωση αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

  

4. Οργάνωση του σχολείου 

4.1 Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την ένταξη των παιδιών στην ελληνική 

εκπαίδευση; Λειτουργούν σωστά; 
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4.2 Υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία που να προβλέπει αναλυτικά τον τρόπο 

εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων; 

4.3 Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι; 

4.4 Ποιο είναι το ωράριο που ακολουθείτε; 

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

του; 

4.6 Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση που παρέχεται είναι αποτελεσματική;  

 

5. Διδασκαλία  και εκπαιδευτικό υλικό 

5.1 Ποια μαθήματα διδάσκονται τα παιδιά; 

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

μαθημάτων; 

5.3 Σε ποια γλώσσα γίνεται η διδασκαλία των μαθημάτων; 

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

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

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

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

ψυχολόγους); 

5.8  Έχετε να προσθέσετε κάτι που είναι σημαντικό; 

 

 

 

 

 


