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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1 (ΠΕ1) «Ανάπτυξη διαγνωστικών 
εργαλείων για την αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης» (“Development of diagnostic tools for the 
assessment of prior learning”) του έργου “Circle-InClusIon of Refugee ChiLdren in Education-Circle” 
για την ένταξη των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα έργο διετούς διάρκειας, 
το οποίο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος 
Erasmus+ (Βασική Δράση 3). Στόχος του είναι να χαρτογραφήσει την τρέχουσα κατάσταση που 
επικρατεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, καθώς και να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εργαλείων για την αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης 
των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών/προσφύγων στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 
Απώτερος σκοπός του έργου Circle είναι να συμβάλει στη βελτίωση των εργαλείων αξιολόγησης και 
του μηχανισμού επικύρωσης της προηγούμενης μάθησης των χωρών-εταίρων, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι ιδιαίτερες ανάγκες των νεοαφιχθέντων μαθητών, παιδιών 
προσφύγων και μεταναστών, κατά τη φοίτησή τους στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

2. Βασικά ευρήματα από την έρευνα γραφείου 

Το εθνικό πλαίσιο: παιδιά μεταναστών/προσφύγων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα  

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει γνωρίσει μεγάλη εισροή προσφύγων. Πιο συγκεκριμένα, 
σημειώθηκαν  861.630 αφίξεις το 2015, 177.234 το 2016, 36.310 το 2017, 50.508 το 2018 και 9.223 το 2019 
(UNHCR-Data Portal on Refugee Situations, 2019). 
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Η παραπάνω εικόνα ελήφθη από την Επιχειρησιακή Πύλη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες και αποτυπώνει αναλυτικά τον αριθμό των αφίξεων προσφύγων στην Ελλάδα ανά 
περιοχή το 2019 (UNHCR Operational Portal-Refugee Situations: Mediterranean Situation. Arrivals in 
2019). 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015), οι αναταραχές στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στη 
Συρία έχουν προκαλέσει μαζική άφιξη προσφύγων, οι οποίοι ελπίζουν να διασχίσουν τη Μεσόγειο και 
να έχουν πρόσβαση στην Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι των προσφυγικών και των 
μεταναστευτικών ροών. Αν και αρχικά είχε θεωρηθεί ως ενδιάμεσος σταθμός για πάνω από ένα 
εκατομμύριο πρόσφυγες και τις οικογένειές τους, το κλείσιμο των συνόρων ανάγκασε πολλούς από 
αυτούς να αναζητήσουν μόνιμο καταφύγιο και κατοικία στην Ελλάδα, υποχρεώνοντάς τους σταδιακά 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμβιβασμού για μεσοπρόθεσμη στέγαση, εργασία και εκπαίδευση για 
τα παιδιά τους.  
Κατά τη διάρκεια του 2018, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), η Αραβική 
Δημοκρατία της Συρίας ήταν «η συνηθέστερη χώρα προέλευσης», την οποία ανέφερε το 37% των 
καταγεγραμμένων μεταναστών και προσφύγων. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες από το Ιράκ 
αντιπροσώπευαν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα με ποσοστό 22% και την τρίτη εκείνοι που έφθασαν 
από το Αφγανιστάν με  ποσοστό 13% επί των καταγεγραμμένων. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο 
28%, επιμερίστηκε σε περισσότερες από 40 διαφορετικές εθνικότητες (IOM, 2018). Ωστόσο, από τον 
πρώτο κιόλας μήνα του 2019 τα δεδομένα άλλαξαν. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, 
τον Ιανουάριο του 2019, το Αφγανιστάν αναδείχθηκε ως η συνηθέστερη χώρα προέλευσης, όπως 
δήλωσε το 50% των καταγεγραμμένων μεταναστών και προσφύγων. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες 
από την Παλαιστίνη αποτέλεσαν τη δεύτερη συνηθέστερη εθνική ομάδα με ποσοστό 17%, ενώ η 
Αραβική Δημοκρατία της Συρίας κατέλαβε την τρίτη θέση με ποσοστό 9% και το Ιράκ την τέταρτη με 
8%. Το υπόλοιπο 10% των αφιχθέντων κατανέμεται μεταξύ 43 διαφορετικών εθνικοτήτων. 
Με βάση τα στοιχεία της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Operational Portal on 
Refugee Situations of the United Nations High Commissioner for Refugees) τον Ιανουάριο του 2018, το 
39,8% του συνολικού αριθμού των προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα ήταν άνδρες, το 23,2% ήταν 
γυναίκες και το 37% ανήλικοι. Σύμφωνα με τη Eurostat (2017), το 2017 ο αριθμός των μεταναστών και 
των προσφύγων έφτασε τους 10,4 μετανάστες και πρόσφυγες ανά 1.000 κατοίκους. 
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που διαμένουν στη χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, ηλικίας 5 έως 15 
ετών. Η υποχρεωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα έτος προσχολικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο), 
έξι έτη φοίτησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό) και τρία έτη φοίτησης στην κατώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο).  
Όπως προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων., για την εγγραφή των παιδιών 
προσφύγων και μεταναστών στο ελληνικό σχολείο απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που ζητούνται 
και από τους Έλληνες πολίτες. Οι γονείς μπορούν να προβούν σε εγγραφή των παιδιών τους μετά 
την υποβολή (α) πιστοποιητικού γέννησης, (β) πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, (γ) 
απόδειξης διαμονής, (δ) πιστοποιητικού υγείας, (ε) έγκυρης άδειας διαμονής (UNCHR, Access to 
Education) και (στ) της Κάρτας Αιτούντος Διεθνή Προστασία του παιδιού (ή της κάρτας του αιτούντος 
άσυλο).  

Διαθέσιμα στοιχεία και λοιπές πηγές 

Σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο από την UNICEF (2019) σχετικά με την πρόσβαση των 
παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική εκπαίδευση, ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός 
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μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε είδος σχολείου σε όλες τις περιοχές της χώρας 
είναι 11.300, ενώ το 66% των παιδιών προσφύγων/μεταναστών ηλικίας 4 έως 17 ετών που διαμένουν 
σε αστικά καταλύματα είναι εγγεγραμμένα σε σχολεία τυπικής (επίσημης) εκπαίδευσης. Από τον 
συνολικό αριθμό των παιδιών που διαμένουν σε αστικά καταλύματα, το 13% είναι ηλικίας 4-5 ετών, 
το 52% είναι ηλικίας 6-12 ετών, το 16% είναι 13-15 ετών και το 19% είναι ηλικίας 16-17 ετών. Το ποσοστό 
των εγγραφών για παιδιά ηλικίας 4-5 ετών και εφήβους 16-17 ετών είναι 57%, το ποσοστό για μαθητές 
ηλικίας 13-15 ετών είναι 62%, ενώ για τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών το ποσοστό αγγίζει το 75%.   
Όπως δείχνουν τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 
σχολικό έτος 2017-2018 (2018), κύριος στόχος του ήταν η ένταξη όλων των προσφύγων στο ελληνικό 
σχολείο. Τα ετήσια συγκεντρωτικά στοιχεία για τους εγγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες 
μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017-2018 έχουν ως εξής: 
 
Συνολικός αριθμός μαθητών στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ): 2.026 
 

16 Γυμνάσια 
(υποχρεωτική 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση)  

15 Δημοτικά σχολεία 23 Νηπιαγωγεία  

300 μαθητές 1.187 μαθητές  539 μαθητές  
 
 
Συνολικός αριθμός μαθητών στις Τάξεις Υποδοχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 
5.291 
 

Δημοτικά σχολεία Γυμνάσια Γενικά 
Λύκεια/Επαγγελματικά 
Λύκεια/Εσπερινά Λύκεια   

3.692 900 699 
 
Εκτιμώμενος αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρίς Τάξη Υποδοχής: 700 
Συνολικός αριθμός μαθητών που έχουν εγγραφεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους 2017-2018: 8.017 
Ο αριθμός αυτός αποτελεί μέρος του κατά προσέγγιση πληθυσμού των 10.000-12.000 ανηλίκων 
σχολικής ηλικίας για το σχολικό έτος 2017-2018. Το υπόλοιπο υπολογίζεται ως εξής: περίπου 2.000 
παιδιά σε ορισμένες περιοχές των νησιών του ανατολικού και του βόρειου Αιγαίου που δεν τους 
παρασχέθηκε υποχρεωτική εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και περίπου 2.000 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, κυρίως ηλικίας άνω των 15 ετών, οι οποίοι υπερβαίνουν το όριο ηλικίας για 
υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Περιορισμοί της έρευνας γραφείου 

Ορισμένοι σημαντικοί περιορισμοί που διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία σύνταξης της παρούσας 
έκθεσης σχετίζονται με: (α) την έλλειψη ειδικής νομοθεσίας για την αναγνώριση ή/και την επικύρωση 
της αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, (β) την έλλειψη 
σύνταξης εμπεριστατωμένων καλών πρακτικών με επίκεντρο την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και (γ) την έλλειψη προληπτικής και ειδικής νομοθεσίας. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να 
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σημειωθεί ότι υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα σχετικά με την αξιολόγηση της προηγούμενης 
μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά επειδή δεν σχετίζονται με το υπό εξέταση  θέμα, δεν 
πρόκειται να αναλυθούν στην παρούσα έκθεση. 

Επισκόπηση της τρέχουσας πραγματικότητας 

Επισκόπηση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης 
των μεταναστών/προσφύγων μαθητών   

Η Ελληνική Δημοκρατία από το 1996 με τον Νόμο υπ’ αριθ. 2413/1996 «Η ελληνική εκπαίδευση στο 
εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» έχει αρχίσει να ενσωματώνει νόμους 
στο νομικό της σύστημα, οι οποίοι σχετίζονται με την ενίσχυση της ένταξης των παιδιών 
προσφύγων/μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της ίδρυσης και της 
υποστήριξης των μαθητών αυτών  εκ μέρους των διαπολιτισμικών σχολείων. Επίσης, το 2016, 20 
χρόνια αργότερα, με τον Νόμο υπ’ αριθ. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) προβλέπει τη 
χορήγηση πιστοποιητικών ελληνομάθειας από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών αυτών, τις προϋποθέσεις για την 
απόκτησή τους, τη διαδικασία και το περιεχόμενο των εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε 
αυτές και κάθε σχετικό θέμα. Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας γίνεται κατόπιν 
εξετάσεων σε πλήρη αντιστοιχία με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις 
Γλώσσες (ΚΕΠΑ).  
Οι σχετικοί Νόμοι και τα Προεδρικά Διατάγματα που προάγουν εν μέρει την υποστήριξη και τη 
σχολική ένταξη των παιδιών προσφύγων, μεταναστών, αιτούντων άσυλο, των ασυνόδευτων 
ανηλίκων και των παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) είναι το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 
150/2006, η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 5185/2014 και η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 
Φ1/63691/Δ1/2017. 
Αναλυτικότερα, το Προεδρικό Διάταγμα 150/2006 προβλέπει την αξιολόγηση των υπηκόων τρίτων 
χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να τους χορηγηθεί το καθεστώς 
του επί μακρόν διαμένοντος, προσκομίζοντας, μεταξύ άλλων, πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας, των στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού 
πολιτισμού. Συνεχίζοντας, η Υπουργική Απόφαση Φ1/63691/Δ1 /2017 προβλέπει την ίδρυση και 
λειτουργία Τάξεων Υποδοχής σε συνδυασμό με πρόσθετη διδακτική υποστήριξη των μαθητών που 
δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας και των Δομών Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 5185/2014 ορίζει τις προϋποθέσεις 
για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης, τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή της 
διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων των μαθητών ΥΤΧ. 
Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών νόμων και 
προεδρικών διαταγμάτων, δεν βρέθηκαν νόμοι για την αναγνώριση ή την επικύρωση της αξιολόγησης 
της προηγούμενης μάθησης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ως μία 
μελλοντική σύσταση.  

Επισκόπηση και αξιολόγηση της δημιουργίας και της εφαρμογής εθνικών πολιτικών και 
στρατηγικών που σχετίζονται με την ένταξη μεταναστών/προσφύγων μαθητών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και, πιο συγκεκριμένα, της αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης  

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνέταξε το 2016 το Εθνικό Σχέδιο Εκπαίδευσης, το οποίο 
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αποσκοπεί στην ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Στη συνέχεια, συστάθηκε η Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της 
Εκπαίδευσης των Προσφύγων που ήταν υπεύθυνη για τη γενικότερη οργάνωση των δράσεων του 
Σχεδίου. Το εν λόγω Σχέδιο περιλάμβανε δύο παράλληλες δράσεις:  
Οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών των προσφύγων διοργανώθηκαν το 
καλοκαίρι του 2016 και υλοποιήθηκαν σε κέντρα υποδοχής, ενώ συγχρόνως πραγματοποιήθηκαν 
καθημερινά απογευματινά μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, μαθηματικών, εικαστικών κ.ά. σε διάφορα 
σχολεία με στόχο την ένταξη των παιδιών μεταναστών στα ελληνικά σχολεία.  
Για τη φάση υλοποίησης του Σχεδίου, συγκροτήθηκαν δύο επίσημοι κρατικοί οργανισμοί . Πρώτον, οι 
Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), σκοπός των οποίων είναι να βοηθήσουν 
τα παιδιά των προσφύγων αφενός να επιστρέψουν σε μία κανονικότητα μετά την από ίσως μια 
τραυματική εμπειρία πολέμου που έζησαν στη χώρα τους και αφετέρου να ανταπεξέλθουν στις 
διαφορετικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας υποδοχής. Όπως δείχνει μία 
άλλη έκθεση του Υπουργείου Παιδείας, τα παιδιά αυτά μπορεί να έχουν βιώσει δύσκολες καταστάσεις, 
αλλά στην ουσία παραμένουν παιδιά. Δεύτερον, ιδρύθηκαν τα Κέντρα ή αλλιώς οι Δομές Φιλοξενίας 
στα οποία ορίζεται ως υπεύθυνος ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) με εισήγηση του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι εκπαιδευτικοί  διορίστηκαν στις ΔΥΕΠ, αλλά όπως 
αναφέρθηκε στην έκθεση, δεν διέθεταν την κατάλληλη κατάρτιση για να διδάξουν σε μαθητές που 
δεν μιλούσαν καθόλου ελληνικά. Αντίθετα, λίγοι ήταν εκείνοι που είχαν παρακολουθήσει σχετικά 
σεμινάρια του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Όπως αναφέρθηκε σε άλλη έκθεση του 
Υπουργείου (2017), οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να ενεργήσουν ως διαμεσολαβητές 
ενσωματώνοντας τον προσφυγικό πληθυσμό στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δημιουργώντας 
δηλαδή γέφυρες ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία. Ακόμη, στις αρμοδιότητες των 
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επεξήγηση των προϋποθέσεων 
λειτουργίας του ελληνικού σχολείου για τους γονείς των προσφύγων/μεταναστών μαθητών και η 
συστηματική επικοινωνία μεταξύ τους, η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς των ΔΥΕΠ, ο 
συντονισμός των ΜΚΟ, όπως επίσης, και η ανάπτυξη πρακτικών λύσεων για την αποτελεσματική 
διευθέτηση των προβλημάτων της εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί κρίσιμη τη συμβολή 
των ΣΕΠ στη διαδικασία της ένταξης των παιδιών προσφύγων/μεταναστών στην εκπαίδευση. 
Σύμφωνα με την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
που περιγράφει τα αποτελέσματα του προγράμματος για το σχολικό έτος 2016-2017, έως τον Απρίλιο 
του 2017, λειτουργούσαν 111 ΔΥΕΠ με 145 τάξεις, οι οποίες εξυπηρετούσαν 37 Κέντρα Φιλοξενίας σε 
όλες τις περιοχές της χώρας εκτός των νησιών. Οι ΔΥΕΠ φιλοξένησαν 2.643 μαθητές σχολικής ηλικίας 
σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το Σχέδιο Δράσης έχει τύχει θερμής υποδοχής, ενώ υποστηρίζεται και από άλλα υπουργεία, ΜΚΟ και 
δημόσιες αρχές, όπως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Υγείας με το ΚΕΕΛΠΝΟ, 
το οποίο είναι αρμόδιο για τον εμβολιασμό των παιδιών, τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, τον Συνήγορο του Παιδιού, τους Διεθνείς Οργανισμούς (Διεθνής 
Οργανισμός Μετανάστευσης, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, UNICEF) και τις ξένες ΜΚΟ. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ήταν υπεύθυνο για την 
έκδοση βιβλίων, εκπαιδευτικών εγχειριδίων και τη δημιουργία μίας διαδικτυακής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας που είχε ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς με υποστηρικτικό υλικό 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (ELIAMEP, 2017).  
Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον 
ελληνικό πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 
προσφέρει μαθήματα ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.  Επίσης, περιλαμβάνει μαθήματα που 
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αφορούν την κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και στοιχεία της 
ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό 
Δημόσιο, ενώ εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 
πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα, είναι δωρεάν και πραγματοποιείται σε όλες τις 
περιφέρειες της χώρας. Απευθύνεται σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και σε υπηκόους 
τρίτων χωρών, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Μετά την 
ολοκλήρωση κάθε επιπέδου, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις 
αντίστοιχες Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνικής Γλώσσας ( Ελληνομάθειας ), οι οποίες 
διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) σε 
συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.   
Η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη (ΕΣΕ, 2018) περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην παροχή 
πληροφοριών σε υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τους οργανισμούς στους οποίους μπορούν να 
απευθύνονται για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που έχουν αποκτήσει σε χώρες του 
εξωτερικού, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να ασκήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που 
τους παρέχει ο προαναφερόμενος τίτλος. Η Εθνική Στρατηγική προβλέπει επιπλέον τη δημιουργία 
ειδικού νομοθετικού πλαισίου για την αναγνώριση των εν λόγω τίτλων των υπηκόων τρίτων χωρών, 
οι οποίοι δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα από τη χώρα 
καταγωγής τους. 
Το 2017, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας πραγματοποίησαν την 
πιλοτική δοκιμή ενός προγράμματος που πιστοποιεί τα προσόντα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
την επαγγελματική πείρα και τη γλωσσική επάρκεια των προσφύγων. Οι πρόσφυγες μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για ένα έγγραφο που είναι γνωστό ως «Ευρωπαϊκό Διαβατήριο για τα Προσόντα 
των Προσφύγων», το οποίο έχει πενταετή ισχύ και αποδεικνύει ότι τα άτομα που το έλαβαν έχουν 
σπουδάσει σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης, γνωρίζουν μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες και διαθέτουν εργασιακή πείρα. Το 
έγγραφο αυτό παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την ένταξη και την κατεύθυνση προς την 
απασχόληση αλλά και την πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη 
και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα για τη διευκόλυνση της 
εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήθηκαν  οι Δομές Υποδοχής για 
την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)  με σκοπό να λειτουργήσουν ως προπαρασκευαστικά κέντρα 
εκπαίδευσης των νεοαφιχθέντων παιδιών προσφύγων που ζουν στις Δομές 
Φιλοξενίας. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε ένα ειδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις ΔΥΕΠ, τάξεις 
υποδοχής στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό και μία σχετική 
πλατφόρμα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ακόμη, ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τάξεις 
υποδοχής σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, εισήχθη ο Συντονιστής 
Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) ως ένας σύνδεσμος μεταξύ σχολείων και Κέντρων Φιλοξενίας, 
διευκολύνθηκε η ένταξη των παιδιών των προσφύγων που ζουν στα νησιά στις πρωινές τάξεις, 
αυξήθηκε ο αριθμός των Τάξεων Υποδοχής στα δημόσια σχολεία, ενώ περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
άρχισαν να εργάζονται στις ΔΥΕΠ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, τα τελευταία χρόνια 
λειτουργούν περισσότερα από 25 νηπιαγωγεία στα Κέντρα Φιλοξενίας και τα παιδιά των προσφύγων 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα σε επαγγελματικά λύκεια. Η ύπαρξη όλων 
αυτών των μέτρων έδωσε την ευκαιρία σε πάνω από 8.000 πρόσφυγες να φοιτήσουν στα ελληνικά 
σχολεία το σχολικό έτος 2017-2018. Πέραν αυτού, έχουν εισαχθεί υπηρεσίες διερμηνείας κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας σε πρόσφυγες, ενώ σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει τεθεί 
σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα για την καταγραφή και την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων 
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των προσφύγων. 
Η ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει μεγάλα 
οφέλη σε επίπεδο κοινωνικοποίησης και αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους τους. Όπως δήλωσε 
το 84% των παιδιών που διαμένουν σε ανοικτά κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα, η πρόσβαση τους 
στη σχολική εκπαίδευση σε τακτική  βάση τους διευκόλυνε να κάνουν φίλους με παιδιά από άλλες 
χώρες, (IOM, 2018). 
Σύμφωνα με τον ΔΟΜ (2018), η πλειονότητα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών (62%) έχουν 
παρακολουθήσει μαθήματα στο σχολείο στη χώρα καταγωγής τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων (84%) ανέφερε ότι έχει ήδη κάνει φίλους ή ότι αλληλεπιδρά συχνά με μαθητές από την 
Ελλάδα ή άλλες χώρες και έχει ενταχθεί ομαλά στο σχολικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους 2017-2018, ο ΔΟΜ διασφάλισε τη μεταφορά 2.800 παιδιών προσφύγων και 
μεταναστών με σχολικά λεωφορεία, ενώ το 73% των μαθητών παρακολούθησε μαθήματα σε δημοτικά 
σχολεία, το 21% σε γυμνάσια και το 6% σε λύκεια. 

Επισκόπηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ και άλλων διεθνών 
νομοθετημάτων σχετικά με την ένταξη των μεταναστών/προσφύγων μαθητών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και την αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης  

Η οδηγία 2013/33 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη 
θέσπιση προτύπων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία ορίζει ότι τα Κράτη Μέλη 
οφείλουν να παρέχουν στα παιδιά των αιτούντων και στους ανήλικους  αιτούντες πρόσβαση στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, υπό τους ίδιους όρους με τους πολίτες της χώρας. Η εκπαίδευση μπορεί να 
παρέχεται ακόμη και στα κέντρα φιλοξενίας. Η οδηγία ορίζει, επίσης, ότι η προαναφερθείσα 
πρόσβαση δεν πρέπει να καθυστερεί πέραν των τριών μηνών «από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας του ανηλίκου ή των γονέων του». Προβλέπονται ακόμη, 
προπαρασκευαστικές τάξεις, συμπεριλαμβανομένων γλωσσικών μαθημάτων, στις περιπτώσεις που 
η συμμετοχή των παιδιών στην εκπαίδευση χρειάζεται να διευκολυνθεί, ενώ στην περίπτωση που η 
παραπάνω συμμετοχή δεν είναι εφικτή, λόγω της «ειδικής κατάστασης του ανηλίκου», το Κράτος 
Μέλος «προσφέρει άλλες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές 
πρακτικές». Με το Νόμο υπ. αριθ. 4540/2018, η Ελλάδα έχει προσαρμόσει την οδηγία αυτή στο εθνικό 
νομοθετικό της πλαίσιο. 

Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι προαναφερθείσες πολιτικές και 
οδηγίες εφαρμόζονται στην πράξη σε τοπικό επίπεδο στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση δεδομένων σχετικά με τις προαναφερθείσες πολιτικές και οδηγίες που 
εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο στα σχολεία πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
κατά τη διάρκεια της έρευνας γραφείου.  

Αξιολόγηση των καλών πρακτικών που υλοποιούνται από τα σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εθνικό επίπεδο) 

Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα δεν εφαρμόζουν 
ολοκληρωμένες πρακτικές για την αναγνώριση της αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης των 
μεταναστών, των προσφύγων, των νεοαφιχθέντων, των αιτούντων άσυλο ή των ασυνόδευτων 
παιδιών. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στις τάξεις υποδοχής. Οι 
πρακτικές αυτές περιγράφονται πιο διεξοδικά στις επόμενες παραγράφους. 
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Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
θέτει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων για την άρση των ανισοτήτων και την διασφάλιση ίσων 
ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές. Εν προκειμένω, ο Νόμος υπ’ αριθ. 3879/2010 
(ΦΕΚ 163Α/21.09.2010), στις παραγράφους 1α και 1β του Άρθρου 26, εισάγει τον θεσμό των Ζωνών 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(2019/E), «στόχος των ΖΕΠ είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα 
μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, ιδιαίτερα 
η λειτουργία τάξεων υποδοχής [...]». Επιπρόσθετα, «ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την 
οργάνωση και τη λειτουργία των ΖΕΠ, τη στελέχωσή τους με προσωπικό, την απασχόληση 
εκπαιδευτικών κατ’ αναλογία του αριθμού των μαθητών που χρήζουν διαφοροποιημένης διδακτικής 
παρέμβασης και κάθε σχετικό θέμα». 
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020, δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά σχολεία της 
χώρας να λειτουργήσουν οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), μέσω ενός 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
στο πλαίσιο της συνέχισης των Δράσεων: 

 «Δράση 6.10.1.1.01.01: Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία - 
Τάξεις Υποδοχής». «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 «Δράση 8.10.1.1.01.01: Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία-
Τάξεις Υποδοχής». «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 «Δράση 9.10.1.1.01.01: Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία-
Τάξεις Υποδοχής». «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Η σχετική Πράξη για το σχολικό έτος 2019-2020 θα αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές 
και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως 
στον γραμματισμό αλλά και στον αριθμητισμό. Επιπλέον, θα αφορά σε συμπληρωματικά αντικείμενα, 
ώστε οι μαθητές να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να 
παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Συνεπώς, η πράξη 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την αποτελεσματική ένταξη των 
προαναφερόμενων μαθητών (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2019/E).  
Επίσης, η Πράξη θα αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων. 
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών 
σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω μαθητών (οριζόντια 
παρέμβαση) σε όλα τα δημοτικά σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών. 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της Πράξης θα στελεχώσουν τις 
Τάξεις Υποδοχής με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική 
στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο 
εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, των 
μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και των προσφυγοπαίδων. 
Για την εκπαίδευση των μαθητών που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας 
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(Ρομά, Προσφύγων, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων κτλ.) διαμορφώνεται στο πλαίσιο της 
διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, το οποίο 
επιτρέπει στη σχολική μονάδα, αφού σταθμίσει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών 
αυτών και τις δυνατότητές της, να επιλέξει εκείνο το σχήμα που μπορεί να τους παρέχει επιπλέον 
διδακτική υποστήριξη (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
2019/E). 
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που 
εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου: 

 Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ 
 Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) ΙΙ ΖΕΠ 

Στις ΤΥ Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εκεί, 
ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές που φοιτούν σε ΤΥ 
Ι ΖΕΠ παρακολουθούν μερικά μαθήματα στην κανονική τους τάξη, όπως φυσική αγωγή, εικαστικά, 
μουσική αγωγή, ξένη γλώσσα ή και άλλο μάθημα σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 
Η φοίτηση στην ΤΥ Ι ΖΕΠ διαρκεί ένα διδακτικό έτος με δυνατότητα επέκτασης (Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2019/E). 
Στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ φοιτούν μαθητές/-τριες με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο ενδέχεται να 
δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική τάξη. Για τους μαθητές 
που φοιτούν στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, παρέχεται υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα ή και σε περισσότερα 
μαθήματα είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία (δεύτερος εκπαιδευτικός στην 
τάξη) είτε εκτός κανονικής τάξης. Η φοίτηση διαρκεί έως τρία διδακτικά έτη. Μαθητές που έχουν 
ολοκληρώσει τη φοίτηση στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, δεν μπορούν να επιστρέψουν σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ 
(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2019/E). 
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών με τον οποίο συγκροτούνται ΤΥ Ι και ΙΙ ΖΕΠ είναι 9. Σε κάθε Τάξη 
Υποδοχής μπορούν να δημιουργούνται ομάδες μαθητών από διαφορετικές τάξεις με κριτήριο τις 
εκπαιδευτικές τους ανάγκες και το μαθησιακό τους επίπεδο. Βασικός σκοπός της ΤΥ Ι ΖΕΠ ή/και της 
ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ είναι να βοηθήσει τους μαθητές να παρακολουθούν απρόσκοπτα τα μαθήματα της τάξης 
τους. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δύναται να διακοπεί η φοίτηση μαθητή στην 
Τάξη Υποδοχής, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων έπειτα από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση 
του εκπαιδευτικού της Τάξης Υποδοχής και του δασκάλου της τάξης του (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2019/E). 
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον 
Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα 
λάβουν υπόψη τα ακόλουθα: 

 Διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ, με τα οποία ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του 
μαθητή. 

 Ενυπόγραφη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί του την 
ΤΥ ΖΕΠ. 

 Απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων για τη φοίτηση των μαθητών σε ΤΥ Ι ΖΕΠ ή/και ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ. 
 Ο Σύλλογος των Διδασκόντων, υπό την καθοδήγηση του προϊστάμενου εκπαιδευτικών 

θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταρτίζει το Εβδομαδιαίο 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των ΤΥ ΖΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση των εκπαιδευτικών 
που διδάσκουν στις τάξεις αυτές. 

 Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τάξεων αυτών υποβάλλεται για έγκριση και 
θεώρηση στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.  
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Οι σχολικές μονάδες αρχικά θα προβούν στις παρακάτω ενέργειες: 
 Διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ στους μαθητές για την ανίχνευση του επιπέδου 

Ελληνομάθειας και κατάταξης αυτών στις ΤΥ Ι ΖΕΠ ή/και ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ.  
 Συγκέντρωση ενυπόγραφων δηλώσεων των γονέων ή κηδεμόνων ότι επιθυμούν να 

παρακολουθήσει το παιδί τους την ΤΥ ΖΕΠ. 
 Απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων για φοίτηση μαθητών σε ΤΥ Ι ΖΕΠ ή/και ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ. 

Σε ό,τι αφορά τις τάξεις υποδοχής για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχουν οι «Εξετάσεις 
Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας» (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2019).  
Η αρχική αξιολόγηση των γνώσεων της ελληνικής σε γλωσσικό επίπεδο κρίνεται ιδιαιτέρως 
απαραίτητη, ιδίως μετά τις πρόσφατες ροές μεταναστών και προσφύγων. Σύμφωνα με τις οδηγίες 
που δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η/ο 
εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας οφείλει να γνωρίζει πρώτα 
τον βαθμό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Αυτό θα τη/τον βοηθήσει να κατανοήσει και να βοηθήσει 
κάθε μαθητή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του καθώς και να τον 
οδηγήσει σταδιακά και μεθοδικά στην κατάκτηση ανώτερων γλωσσικών επιπέδων (Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2019/A).  
Στα τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας που λειτουργούν στην Ελλάδα φοιτούν μαθητές 
που έχουν ποικίλες γλωσσικές και σχολικές εμπειρίες ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι πιο συνηθισμένες 
περιπτώσεις μαθητών, με κριτήριο τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό και τον γραπτό 
λόγο, είναι οι εξής: 

 μαθητές που δεν μιλούν καθόλου ελληνικά - αρχάριοι σε όλους τους γλωσσικούς τομείς, 
 μαθητές που καταλαβαίνουν λίγο τη γλώσσα, αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν, να διαβάσουν 

και να γράψουν, 
 μαθητές που έμαθαν στοιχειώδη ανάγνωση και γραφή, καταλαβαίνουν λίγο τη γλώσσα αλλά 

δεν μπορούν να μιλήσουν, 
 μαθητές που είναι προχωρημένοι στην ακρόαση και στην ομιλία αλλά δεν έχουν αρχίσει ακόμα 

να διαβάζουν και να γράφουν στα ελληνικά, και 
 μαθητές που καταλαβαίνουν, μιλούν, διαβάζουν και γράφουν την ελληνική γλώσσα σε 

ικανοποιητικό βαθμό.  
Για να εκτιμήσει η/ο εκπαιδευτικός το επίπεδο όλων αυτών των επιμέρους γλωσσικών δεξιοτήτων 
των μαθητών, χρειάζεται ένα διαγνωστικό εργαλείο . Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν λίγα ή καθόλου σχετικά 
βοηθήματα/εργαλεία για την κατάταξη των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε διαφορετικά 
γλωσσικά επίπεδα, έχει δημοσιεύσει ορισμένες ασκήσεις, δραστηριότητες, πίνακες αξιολόγησης και 
γενικές οδηγίες με στόχο να διευκολύνει το δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών (Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2019/A, 2019/B, 2019/C, 2019/D). 
Μετά τις αυξημένες προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές του πρώτου εξαμήνου του2019, ο τότε 
Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Δημήτρης Βίτσας υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας 
ενός πιο δομημένου ελληνικού μοντέλου ένταξης: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η οικοδόμηση ενός 
ελληνικού μοντέλου ένταξης, με στόχο την αλληλοκατανόηση, την ειρηνική και δημιουργική 
συμβίωση και αλληλεπίδραση, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην εξάλειψη των φαινομένων 
μισαλλοδοξίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» (The Toc, 2019). 
Αρκετά πρόσφατα, στα μέσα του 2019, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνδιοργάνωσαν ένα συμπόσιο για την εκπαίδευση των 
παιδιών των προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου. Οι συμμετέχοντες στο συμπόσιο τόνισαν την ανάγκη 
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λήψης μέτρων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο 
σχολείο. Ακόμη, επισήμαναν τη συμβολή της μη τυπικής εκπαίδευσης στην ενίσχυση της τυπικής 
(επίσημης) εκπαίδευσης, τη σημασία των δράσεων ευαισθητοποίησης και των ευκαιριών συνύπαρξης 
της τοπικής κοινωνίας και του προσφυγικού πληθυσμού, καθώς και την ανάγκη κατανομής των 
μαθητών με βάση την ηλικία και το γνωστικό τους επίπεδο και τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί 
να φέρει το καλό κλίμα, η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ όλων των συναφών φορέων 
(Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2019). 
Τον Μάρτιο του 2019, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε έντυπα αιτήσεων για την 
ίδρυση Τμημάτων Ένταξης. 
 

Οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο 

Επισκόπηση ερευνών και εκθέσεων (εθνικών και διεθνών) σχετικά με τα εργαλεία και τις 
πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης των 
μεταναστών/προσφύγων μαθητών, τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν και 
τις πραγματικές τους ανάγκες τους 

Λόγω του αυξανόμενου αριθμού των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 
παγκοσμίως, οι προτεραιότητες του σχολικού περιβάλλοντος έχουν αλλάξει προκειμένου να 
επιτευχθούν επιτυχημένα αποτελέσματα (επαν)εγκατάστασης και ένταξης για αυτήν την ομάδα-
στόχου των μαθητών. Ωστόσο, τα σχολεία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες και ιδιαίτερα στις χώρες που φιλοξενούν μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο «ενδέχεται να είναι ανεπαρκώς εξοπλισμένα για να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν στις 
πολλαπλές προκλήσεις» (Block K et All, 2014). Οι προκλήσεις αυτές μπορεί να αφορούν  την 
εκμάθηση μίας νέας γλώσσας, την κατανόηση ενός άγνωστου εκπαιδευτικού συστήματος και την 
προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό σύστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Asylum 
Insight, 19,9 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν καταγραφεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες φιλοξενούν το 85% από αυτούς. Έτσι, οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα ότι χώρες με «ελάχιστους πόρους φιλοξενούν την πλειονότητα των προσφύγων».  Το 
γεγονός αυτό, σχετίζεται με τα πορίσματα της τελευταίας έκθεσης της  UNESCO, με βάση τα οποία 
τα παιδιά των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο αντιμετωπίζουν 
το ενδεχόμενο να  τοποθετηθούν σε «ακατάλληλο σχολικό επίπεδο χωρίς επίσημα έγγραφα»  
(UNESCO, 2018).  
Η κατάσταση που επικρατεί σε διεθνές επίπεδο δεν απέχει πολύ από την εθνική κατάσταση που 
μόλις περιγράψαμε, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις.  
Σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ, η Γερμανία και η Γαλλία 
έχουν θεσπίσει μέτρα για την ένταξη των παιδιών μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο 
αλλά δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Κόστα Ρίκα, το Ιράκ, ο Λίβανος, 
η Νότια Αφρική, η Τουρκία και η Σουηδία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της απουσίας 
επίσημης προγενέστερης μάθησης, «συμπεριλαμβάνοντας δοκιμασίες κατάταξης ή γενικών 
γνώσεων, διεξάγοντας συνεντεύξεις ή προπαρασκευαστικά προγράμματα» (UNESCO, 2018).  
Ειδικότερα, μεταξύ των 36 ευρωπαϊκών κρατών, μόνο ο Νόμος περί Παιδείας της Σουηδίας επιτρέπει 
στους ασυνόδευτους ανηλίκους να αξιολογηθούν και να τοποθετηθούν στο κατάλληλο επίπεδο εντός 
δύο μηνών από την άφιξή τους . Οι νέοι έφηβοι, ηλικίας 16-19 ετών, που ζητούν άσυλο «συχνά πρέπει 
να παρακολουθήσουν έναν προπαρασκευαστικό κύκλο μαθημάτων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων 
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τους στη σουηδική γλώσσα και άλλα βασικά διδακτικά αντικείμενα προτού αποκτήσουν πρόσβαση 
στην επαγγελματική εκπαίδευση» (Asylum Information Database, 2019). Πράγματι, μόνο στη Σουηδία, 
το θέμα της αναγνώρισης της προηγούμενης μάθησης  θεωρείται μείζονος σημασίας (Ευρυδίκη, 2019). 

Επισκόπηση εκθέσεων διεθνών οργανισμών και θεσμικών οργάνων της ΕΕ  

Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ, https://greece.iom.int/), η 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR, https://www.unhcr.org), το Παγκόσμιο 

Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (GFMD, https://gfmd.org/), και η Διεθνής Επιτροπή 

του Ερυθρού Σταυρού (ICRC, https://www.icrc.org/en/resource-centre/result?t=prior+) δεν 
έχουν εντοπίσει οποιαδήποτε πρόταση ή σχετική έκθεση για την αναγνώριση της αξιολόγησης της 
προηγούμενης μάθησης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει για 
τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, και ειδικότερα τη DGHOME (Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων) και τη DGEAC (Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία, 
τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό). 

Επισκόπηση των έργων και των αποτελεσμάτων των έργων (εθνικών και διεθνών) 

Οι ΜΚΟ με ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν έχουν επιχειρήσει προς το παρόν να καλύψουν το κενό που υπάρχει στο θέμα της 
αναγνώρισης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, και συγκεκριμένα όσον αφορά την αναγνώριση 
της αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο 
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Ωστόσο, σε διεθνές επίπεδο, ορισμένα έργα θίγουν, σε γενικές γραμμές, το θέμα της αναγνώρισης της 
προηγούμενης μάθησης αλλά κυρίως στο εργασιακό περιβάλλον και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.   
Το πρόγραμμα IPA 2010 για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αλβανία, που 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιείται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) 
υπό την αιγίδα της της Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης για την Αξιοπρεπή Εργασία (Decent Work 
Technical Support Team) και του Γραφείου της Χώρας για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 
(DWT/CO-Βουδαπέστη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Νεολαίας ( MoSWY ), 
το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού ( MoES ) και τις εκτελεστικές τους υπηρεσίες). Στη διάρκεια 
της υλοποίησης αυτού του έργου αναπτύχθηκε και υιοθετήθηκε, μία μεθοδολογία-πλαίσιο για την 
Αναγνώριση της Προηγούμενης Μάθησης και επικυρώθηκε από τον Ωφελούμενο ως 
προπαρασκευαστική φάση. 
Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα δεν έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά έργα. Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα 
υλοποιεί προγράμματα για την ένταξη των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 
στην εκπαίδευση. 
 

Συμπεράσματα και Προτάσεις 

Προτάσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο 

Παρά τους μεγάλους αριθμούς αφίξεων μεταναστών, προσφύγων και ανήλικων αιτούντων άσυλο, δεν 
υπάρχουν επίσημα διαγνωστικά εργαλεία, πρακτικές ή άλλα μέτρα για την αξιολόγηση της 
προηγούμενης μάθησης των μεταναστών/προσφύγων μαθητών, των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν και των πραγματικών τους αναγκών. Από την πλευρά μας, πιστεύουμε ότι η 
αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 
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είναι ζωτικής σημασίας για την ένταξή τους πρώτον, στη σχολική κοινότητα και δεύτερον, στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης θα μπορούσε κάλλιστα να 
αποτελέσει το πρώτο μέρος μίας υγιούς ένταξης στο σχολείο,  
Μερικές άλλες προτάσεις σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Ανάπτυξη και διενέργεια των κατάλληλων διαγνωστικών εξετάσεων, με βάση επιστημονικά 
καταρτισμένο και δοκιμασμένο υλικό για την ανίχνευση του εκπαιδευτικού επιπέδου, των 
γνώσεων και των εμπειριών των μαθητών, καθώς και την υιοθέτηση μίας εξατομικευμένης 
στρατηγικής για την προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή. 

 Ενθάρρυνση της συνεχούς αξιολόγησης της προόδου της μάθησης και της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των μαθητών. 

 Ένταξη των νεοαφιχθέντων γονέων σε όλες τις πτυχές της σχολικής εκπαίδευσης των 
παιδιών τους. 

 Εκπαιδευτικοί εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα εργαλεία και πόρους προκειμένου να 
διευκολύνουν τη σχολική ένταξη των παιδιών.  

 Καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του κράτους και των ΜΚΟ σε συνδυασμό με καλύτερη 
εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων.  

 Διενέργεια εκτίμησης αναγκών για να διερευνηθούν οι τρέχουσες ανάγκες των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών. 

 Μεγαλύτερος αριθμός διαδικτυακών μαθημάτων, στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι 
εκπαιδευτικοί. 

Προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του μεγάλου αριθμού εισροών, γίνονται ολοένα και 
περισσότερες συστάσεις σχετικά με την κατάλληλη διαμόρφωση εργαλείων αξιολόγησης της 
προηγούμενης μάθησης που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ομαλή ένταξη των παιδιών 
μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο στο εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμφωνα με το 
Commonwealth Education Hub (2017), τα εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να ενσωματώσουν στο 
πλαίσιο της λειτουργίας τους την αναγνώριση της/των εκπαίδευσης/προσόντων, της πείρας και των 
δεξιοτήτων των προσφύγων και των μεταναστών μαθητών (αναγνώριση προηγούμενης μάθησης), η 
οποία μπορεί με τη σειρά της να τους οδηγήσει σε μορφές μάθησης που είναι οι πλέον κατάλληλες 
για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Οι πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
μετανάστες και τους πρόσφυγες πρέπει να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο των εθνικών εκπαιδευτικών 
και κοινωνικών συστημάτων. Πρόκειται για πολιτικές σχετικά με τη γλωσσική ανάπτυξη, την 
επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάλληλη στέγαση και τον κατάλληλο χώρο εργασίας (UNHCR, 
2007). Πέραν αυτών, όπως αναφέρθηκε στο Commonwealth Education Hub (2017ΦΥ), υπάρχει ανάγκη 
για μία «πολυτομεακή, ολοκληρωμένη προσέγγιση χρηματοδότησης της πολιτικής που θα μπορούσε 
να καταστεί υποχρεωτική για όλες τις χώρες» (2017),  

Προτάσεις για μελλοντικούς ερευνητικούς τομείς 

Οι έρευνες που πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον καλό θα ήταν να επικεντρωθούν στα εξής 
θέματα:  

 Τρόποι με τους οποίους καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες θα μπορούσαν 
να προσαρμοστούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

 Αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, 
 Διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία σε αλλοδαπούς μαθητές και 

μη φυσικούς ομιλητές, 
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 Διερεύνηση των αναγκών των μεταναστών/προσφύγων, των αιτούντων άσυλο μαθητών και 
των οικογενειών τους, 

 Διερεύνηση των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων, και 
 Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 

ικανότητας των εκπαιδευτικών. 
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3. Έρευνα Πεδίου – Ομάδες Εστιασμένης Συζήτησης 

(Focus Groups) 

Πρακτικές Πληροφορίες 

Για την έρευνα πεδίου, πραγματοποιήθηκαν δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) στη 
Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη ομάδα, συμμετείχαν επαγγελματίες από τον χώρο της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ενώ στη δεύτερη ομάδα επαγγελματίες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όλοι οι 
συμμετέχοντες δέχθηκαν να υπογράψουν τη Φόρμα Συγκατάθεσης προτού λάβουν μέρος στην 
έρευνα. 
Οι κυρίες Μαρία Βαφειάδου και Λίνα Στάικου, εκπαιδευτικοί, μέλη της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ανέλαβαν τη διεξαγωγή της 
ομάδας εστιασμένης συζήτησης σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 04/06/2019. Στην ομάδα 
αυτή συμμετείχαν εννέα άτομα, έξι γυναίκες και τρεις άνδρες. Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως 
επαγγελματίες που προέρχονταν από τον χώρο της εκπαίδευσης αλλά πλέον εργάζονται ως σχολικοί 
σύμβουλοι, σχολικοί διευθυντές και μέλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη. 
Η κυρία Χαρίκλεια Τσιριγώτη εκπαιδευτικός, ανέλαβε την πραγματοποίηση της ομάδας εστιασμένης 
συζήτησης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 5/6/2019. Η ομάδα αυτή αποτελούνταν από 
οκτώ συμμετέχοντες, τέσσερις γυναίκες και τέσσερις άνδρες, και όλοι τους ήταν επαγγελματίες της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Κύρια ευρήματα της Έρευνας Πεδίου σε 

 

Πρακτικές και εργαλεία που χρησιμοποιούν τα τοπικά σχολεία 

Μέθοδοι αξιολόγησης 
Στις μέρες μας, για να ενταχθεί ένας μετανάστης/πρόσφυγας μαθητής σε Τάξη Υποδοχής, θα πρέπει 
να αξιολογηθούν οι προηγούμενες γνώσεις του μέσω των Εξετάσεων Πιστοποίησης της 
Ελληνομάθειας που διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και  Θρησκευμάτων. Οι εξετάσεις αυτές 
διακρίνονται σε δύο επίπεδα δυσκολίας. Περιλαμβάνουν ασκήσεις κατανόησης γραπτού και 
προφορικού λόγου, ούτως ώστε η/ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να μάθει ποιο είναι το επίπεδο 
γλωσσομάθειας του αλλοδαπού μαθητή στην ελληνική γλώσσα καθώς και τα σημεία στα οποία 
υστερεί. Επίσης, περιλαμβάνουν ασκήσεις για την αξιολόγηση της κατανόησης του προφορικού 
λόγου του μαθητή. 
 
Συμμετοχή της οικογένειας 
Συνήθως, οι γονείς των μαθητών δεν έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των 
προηγούμενων γνώσεων των παιδιών τους. Ενημερώνονται μόνο για τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων του παιδιού τους και το επίπεδο κατάταξής του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
Αξιολόγηση της μητρικής γλώσσας και εμπλοκή γλωσσικών και πολιτισμικών διαμεσολαβητών  
Η αξιολόγηση της μητρικής γλώσσας των μεταναστών/προσφύγων μαθητών είναι μία δύσκολη 
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διαδικασία, επειδή πολλά από αυτά τα παιδιά την ομιλούν (με ευχέρεια), αλλά λίγα από αυτά έχουν 
παρακολουθήσει σχολικά μαθήματα στη χώρα καταγωγής τους, ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν 
ή να λύσουν γλωσσικές ασκήσεις (π.χ. γραμματικοί κανόνες, κτλ.). Δυστυχώς, το επίπεδο της 
μητρικής τους γλώσσας δεν αξιολογείται λόγω της έλλειψης διερμηνέων ή εκπαιδευτικών που να 
γνωρίζουν τη μητρική γλώσσα του παιδιού. Εκτός αυτού, δεν υπάρχουν αρκετοί 
γλωσσικοί/πολιτισμικοί μεσολαβητές. Μερικές φορές, οι πρόσφυγες μαθητές που έχουν αποκτήσει 
άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας αξιοποιούνται ως διαμεσολαβητές προκειμένου να 
διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και του μαθητή ή της οικογένειάς του. 
 
Κατάρτιση εκπαιδευτικών και λοιπών εκπαιδευτικών φορέων 
Τα άτομα που συμμετείχαν στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) ανέφεραν ότι δεν 
έχουν παρακολουθήσει ποτέ στο παρελθόν κάποιο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης, ούτε 
γνωρίζουν αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης που να σχετίζεται με την αξιολόγηση των 
προηγούμενων γνώσεων των παιδιών μεταναστών/προσφύγων. Επιπλέον, τόνισαν ότι η κατάρτιση 
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση συνήθως δεν επικεντρώνεται στην πρώτη αξιολόγηση των μαθητών 
αυτών, αν και θα έπρεπε κανονικά η εν λόγω κατάρτιση να προηγείται της ένταξης των μαθητών στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και όχι να έπεται. Εξαιτίας της έλλειψης τέτοιων προγραμμάτων 
κατάρτισης, οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να εφαρμόσουν διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας που 
επιλέγουν οι ίδιοι και με αυτό τον τρόπο, η εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών/προσφύγων 
επαφίεται στην καλή θέληση  και την προσωπική δέσμευση των εκπαιδευτικών.  

Αξιολόγηση εργαλείων και πρακτικών 

Προσωπικές απόψεις  
Όπως υποστήριξε η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, τα εργαλεία και οι πρακτικές που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προηγούμενων γνώσεων των παιδιών 
μεταναστών/προσφύγων κρίνονται ακατάλληλα. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται αποκλειστικά στην 
αξιολόγηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και όχι στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι υπάρχει η πιθανότητα τα παιδιά 
να αρνούνται να απαντήσουν, ενώ μπορεί να γνωρίζουν τη σωστή απάντηση λόγω της έλλειψης 
δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα. Με λίγα λόγια, συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό ότι τα εργαλεία και 
οι πρακτικές που εφαρμόζονται επί του παρόντος δεν είναι αποτελεσματικά για την αξιολόγηση των 
προηγούμενων γνώσεων των παιδιών μεταναστών/προσφύγων.  
 
Αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εργαλείων και πρακτικών  
Οι συμμετέχοντες παρατήρησαν ότι οι μαθητές που αξιολογούνται με τα διαθέσιμα εργαλεία και τις 
τρέχουσες πρακτικές δεν σημειώνουν απαραίτητα υψηλές επιδόσεις (στο σχολείο), διότι οι 
δοκιμασίες αξιολόγησης είναι ελλιπείς και δεν εξετάζουν τις γνώσεις των παιδιών σε άλλα σχολικά 
μαθήματα, όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η περιβαλλοντική αγωγή, κτλ. Επιπλέον, η 
ένταξη ενός μαθητή στο σχολείο είναι μία διαδικασία που εξαρτάται από κοινωνικούς, ψυχολογικούς 
και πολλούς άλλους παράγοντες. Η καλή επίδοση στη δοκιμασία αξιολόγησης μπορεί να ενθαρρύνει 
τον μαθητή να προσπαθήσει περισσότερο όχι μόνο για να αποκτήσει όσο το δυνατόν καλύτερους 
βαθμούς αλλά και για να πετύχει την ένταξή του στο σχολείο που φοιτά. 
 
Αδύνατα και δυνατά σημεία των υφιστάμενων εργαλείων και πρακτικών  
Δύο από τα θετικά στοιχεία των πρακτικών που εφαρμόζονται επί του παρόντος, είναι η σχετικά 
σύντομη διάρκεια της δοκιμασίας αξιολόγησης που δεν κουράζει τον μαθητή σε σημείο που να 

mailto:circle@kmop.eu
https://circle-project.eu/


 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αυτής 
της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της και σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να εκληφθεί ότι απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

inClusion of Refugee ChiLdren in Education 

O.1.2 Εθνική Έκθεση 
      Ελλάδα 

circle@kmop.eu  | https://circle-project.eu/ 

επηρεάζει αρνητικά την επίδοσή του και ότι οι ασκήσεις που περιλαμβάνει ενεργοποιούν και οξύνουν 
τη σκέψη του εξεταζόμενου. Από την άλλη πλευρά, δεν διατίθεται οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο 
αφενός θα διευκόλυνε την κατανόηση και την επίλυση των ασκήσεων και αφετέρου θα δημιουργούσε 
ένα ευχάριστο περιβάλλον που θα ανταποκρινόταν καλύτερα στην ηλικία των παιδιών. Τέλος, μία 
άλλη βασική παράλειψη είναι η απουσία ασκήσεων στη μητρική γλώσσα των μαθητών. 

Ομάδα-στόχου: προκλήσεις και δυσκολίες 

Κύριες προκλήσεις/δυσκολίες των παιδιών μεταναστών/προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα 
Τα άτομα που συμμετείχαν στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) διέκριναν μία σαφή 
διαφορά ανάμεσα στα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν, οι 
μεγαλύτερες προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κυρίως τα παιδιά των προσφύγων στα 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο φόβος του αγνώστου και η 
συναισθηματική αστάθεια/ψυχολογική σύγχυση, καθώς οι πρόσφυγες εξακολουθούν να βιώνουν το 
αίσθημα του ξεριζωμού, της απώλειας, του φόβου και της αβεβαιότητας. Πέραν αυτών, άλλες μεγάλες 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη μίας γλώσσας επικοινωνίας, γεγονός που δυσχεραίνει 
την έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους (θετικών ή αρνητικών), όπως επίσης την 
κοινωνικοποίηση και τις διαπροσωπικές σχέσεις (κυρίως των μεγαλύτερων παιδιών και των εφήβων).  
Τα παιδιά των μεταναστών/προσφύγων δυσκολεύονται εξίσου να γίνουν αποδεκτά από το κοινωνικό 
περιβάλλον. Σε μερικές περιπτώσεις, χρειάζεται να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να ενταχθούν 
στη σχολική τάξη, ειδικά όταν το σχολικό περιβάλλον δεν είναι υποστηρικτικό. Τέλος, είναι δύσκολο 
να προσαρμοστούν στους κανόνες και την κανονικότητα της λειτουργίας του σχολείου γενικά, ιδίως 
αν η οικογένειά τους δεν λειτουργεί υποστηρικτικά ή αν απουσιάζει η γονεϊκή φιγούρα. 
Κύρια εμπόδια στην επιτυχή ένταξη των παιδιών μεταναστών/προσφύγων στο εκπαιδευτικό 
σύστημα 
Ο παράγοντας που αποτρέπει σε μεγαλύτερο βαθμό την ένταξη των παιδιών αυτών στην εκπαίδευση 
είναι η ψυχολογική τους κατάσταση. Η απουσία των κατάλληλων επαγγελματιών στα σχολεία, όπως 
ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, καθιστά τη διαδικασία της ένταξης ολοένα και πιο δύσκολο 
εγχείρημα.  
Τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επιτυχή ένταξη των παιδιών μεταναστών/προσφύγων στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα είναι η αδιαφορία/απάθεια του οικογενειακού περιβάλλοντος για την αξία και 
τη σημασία που έχει το σχολείο στη ζωή ενός παιδιού, τα οικονομικά προβλήματα της οικογένειας 
που είναι εμφανή ακόμη και στο ντύσιμο, τα προσωπικά αντικείμενα του παιδιού αλλά και τη 
συμμετοχή του σε σχολικές δραστηριότητες. Όλα τα παραπάνω, ορισμένες φορές οδηγούν στην 
εκδήλωση διαφόρων μορφών ρατσισμού σε βάρος αυτών των παιδιών από τους συμμαθητές τους. 
Επιπρόσθετα, η παροχή μαθημάτων μη τυπικής κατάρτισης από διάφορες ΜΚΟ σε Κέντρα Φιλοξενίας 
έρχεται συχνά σε σύγκρουση με τις προτεραιότητες που θέτει η επίσημη (τυπική) εκπαίδευση. 
Ενίοτε, η αντίληψη των προσφύγων ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί τον προαποφασισμένο ή τον τελικό 
τους προορισμό λειτουργεί αποτρεπτικά, διότι αποθαρρύνει την τακτική παρακολούθηση των 
σχολικών μαθημάτων εκ μέρους των παιδιών τους και τον συστηματικό έλεγχο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.  
Ένας άλλος παράγοντας για τον οποίο έγινε λόγος από τους συμμετέχοντες στη διάρκεια της ομάδας 
εστιασμένης συζήτησης (focus group) είναι ότι η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 
μεταναστών/προσφύγων μαθητών σε μία σχολική μονάδα μειώνει τη σχολική τους επίδοση. Αντίθετα, 
όταν οι εν λόγω μαθητές βρίσκονται σε μία τάξη στην οποία οι συμμαθητές τους έχουν μεγαλύτερες 
φιλοδοξίες και σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις, τείνουν να βελτιώνουν και την προσωπική τους 
επίδοση. Τέλος, τα παιδιά μικρότερων ηλικιών που δεν έχουν φοιτήσει ποτέ στο σχολείο στη χώρα 
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καταγωγής τους, δυσκολεύονται εξαιρετικά να προσαρμοστούν στους σχολικούς κανόνες και τις 
υποχρεώσεις που έχει ένας μαθητής. Εκτός από αυτό, δεν γνωρίζουν καλά τη μητρική τους γλώσσα 
σε σημείο που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με ομόγλωσσους συμμαθητές τους. 

Ομάδα-στόχου: ανάγκες  

Πραγματικές ανάγκες των παιδιών μεταναστών/προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα 
Όπως παρατήρησαν οι εκπαιδευτικοί, οι πραγματικές ανάγκες που έχουν τα παιδιά 
μεταναστών/προσφύγων στη σχολική εκπαίδευση είναι η αίσθηση της ασφάλειας και της 
υποστήριξης στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και η ικανότητα επικοινωνίας, διότι δυσκολεύονται να 
κάνουν βασικές ερωτήσεις και να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις τους. 
Ανάγκες που καλύπτουν/δεν καλύπτουν οι πρακτικές αξιολόγησης 
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι τρέχουσες πρακτικές αξιολόγησης των προηγούμενων γνώσεων 
των παιδιών μεταναστών/προσφύγων είναι ανεπαρκείς και επιφανειακές, διότι δεν προσφέρουν μία 
σφαιρική αξιολόγηση των γνώσεων που διαθέτουν. Η ανακάλυψη των ατομικών αναγκών κάθε 
παιδιού είναι μία χρονοβόρα διαδικασία και δεν μπορεί να περιορίζεται στα αποτελέσματα μίας 
εξέτασης γλωσσικών ικανοτήτων στα ελληνικά. Μέρα με τη μέρα καθώς και με την καθημερινή 
επικοινωνία στην τάξη, οι ανάγκες των παιδιών αυτών γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς.  
Για τον λόγο αυτό, οι συμμετέχοντες πρότειναν να εμπλουτιστούν με περισσότερα οπτικοακουστικά 
μέσα τα εργαλεία και οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τα σχολεία για την αξιολόγηση της 
προηγούμενης μάθησης των εν λόγω μαθητών, ούτως ώστε να είναι σε θέση να κάνουν συγκρίσεις με 
τη μητρική τους γλώσσα και τον εθνικό τους πολιτισμό και κατ’ επέκταση να αισθάνονται 
περισσότερο άνετα με την όλη διαδικασία. 
Τα άτομα που συμμετείχαν στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) πρότειναν ως μία 
«καλή πρακτική» ένταξης των μεταναστών/προσφύγων μαθητών στα σχολεία 
πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας το πρόγραμμα «Διερμηνεία στα Σχολεία».  
Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα σε διερμηνείς να επισκέπτονται σχολικές μονάδες σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία στο σχολείο, τους μαθητές και την οικογένειά 
τους να επικοινωνήσουν, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να ενημερωθούν πάνω σε θέματα που 
αφορούν τη σχολική ζωή των παιδιών τους.  Ακόμη, οι γονείς των μεταναστών/προσφύγων μαθητών 
μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούν 
στον παρόντα χρόνο διάφορες ΜΚΟ και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα τη 
συμπερίληψη, την αποδοχή της διαφορετικότητας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Συνεχίζοντας, πρότειναν το πρόγραμμα «ΔΙΑΠΟΛΙΣ», το οποίο υιοθέτησε μία ολιστική προσέγγιση και 
διερεύνησε όλες τις πτυχές του ζητήματος της εκπαίδευσης μεταναστών/προσφύγων μαθητών, π.χ. 
τάξεις υποδοχής, μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διαπολιτισμική επικοινωνία, επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών, μαθήματα της μητρικής γλώσσας των μαθητών, ψυχολογική υποστήριξη, 
εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και αξιολόγηση.  
Εξίσου σημαντική είναι η διοργάνωση σχολικών δραστηριοτήτων στη διάρκεια των οποίων οι 
γονείς/κηδεμόνες των παιδιών συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα 
σχολικές εκδηλώσεις και τακτικές συναντήσεις ενημέρωσης γονέων μεταναστών/προσφύγων 
μαθητών για την πρόοδο των παιδιών τους. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι θα έπρεπε 
να υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξης μεταναστών/προσφύγων, το οποίο να στελεχώνεται από 
εκπαιδευτικούς, επιστήμονες και λοιπούς επαγγελματίες που θα βοηθούν στην κάλυψη των βασικών 
τους αναγκών, όπως η στέγαση, η τροφή και η ενδυμασία, και συγχρόνως θα παρέχουν ψυχολογική 
υποστήριξη και ενδυνάμωση στα παιδιά και τις οικογένειές τους. 
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστιασμένης 
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συζήτησης (focus group) έδωσαν ορισμένες αντικρουόμενες πληροφορίες, αφού, από τη μία πλευρά, 
τόνισαν ότι οι ΜΚΟ μεταδίδουν ασαφή μηνύματα στα παιδιά των μεταναστών/προσφύγων σε σχέση 
με τη μόνιμη ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ από την άλλη, η πλειονότητα των καλών 
πρακτικών που περιέγραψαν στηρίζονταν σε πρωτοβουλίες διαφόρων ΜΚΟ και όχι στο επίσημο 
εκπαιδευτικό σύστημα.   

Κύρια ευρήματα της Έρευνας Πεδίου σε 

 

Πρακτικές και εργαλεία που χρησιμοποιούν τα τοπικά σχολεία 

Μέθοδοι αξιολόγησης 
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διεξάγει Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας για 
την αξιολόγηση των προηγούμενων γνώσεων των παιδιών μεταναστών/προσφύγων. Τα άτομα που 
συμμετείχαν στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) υπογράμμισαν ότι υπάρχουν 
περιπτώσεις εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν δικές τους μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών 
αυτών στο σχολείο, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αξιολογήσουν τις προηγούμενες γνώσεις 
τους. Η δοκιμασία αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας αξιολογεί, όμως, μόνο τις γλωσσικές 
δεξιότητες των παιδιών αυτών στην ελληνική, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να τη θεωρούν 
αποσπασματική. Επίσης, τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία αξιολόγησης δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη 
να αξιολογηθούν οι προηγούμενες γνώσεις των μεταναστών/προσφύγων μαθητών σε άλλα διδακτικά 
αντικείμενα, όπως η πληροφορική και τα μαθηματικά. 
Συμμετοχή της οικογένειας 
Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) συμφώνησαν ότι οι γονείς δεν 
συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των προηγούμενων γνώσεων των παιδιών τους κυρίως 
λόγω των γλωσσικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, αν και, αρκετές φορές τα παιδιά αυτά είναι 
ασυνόδευτα. 
Αξιολόγηση της μητρικής γλώσσας  
Τα άτομα που έλαβαν μέρος στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) ανέφεραν ότι η 
μητρική γλώσσα των παιδιών μεταναστών/προσφύγων δεν αξιολογείται ως προς το επίπεδο κατοχής 
της προτού ή αφότου οι μαθητές αυτοί εισέλθουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σε μία 
προσπάθεια να επικοινωνήσουν, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν καθιερώσει τα αγγλικά ως τη 
γλώσσα επικοινωνίας στα ελληνικά σχολεία, παρόλο που δεν είναι τόσο εύκολο για όλους όσοι 
εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Ο απώτερος στόχος είναι οι μετανάστες/πρόσφυγες μαθητές να 
είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό υλικό και τη διδασκαλία του μαθήματος στα 
ελληνικά, αν και αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό.  
Εμπλοκή γλωσσικών και πολιτισμικών διαμεσολαβητών 
Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group), οι 
μεσολαβητές δεν εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίος 
ένας διερμηνέας στο σχολείο, χρειάζεται να του χορηγηθεί πρώτα άδεια εισόδου, η οποία, όμως, δεν 
είναι μία τόσο εύκολη γραφειοκρατική διαδικασία.  

Αξιολόγηση εργαλείων και πρακτικών 

Προσωπικές απόψεις 
Κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών, οι δοκιμασίες αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας είναι 
απαρχαιωμένες. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που καταβάλλουν υπερβάλλοντα ζήλο και χρησιμοποιούν 
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τη μέθοδο της «Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας» για την ένταξη των παιδιών 
μεταναστών/προσφύγων στην εκπαίδευση. Τέλος, οι εν λόγω δοκιμασίες αφορούν μόνο τα ελληνικά, 
και όχι τη μητρική γλώσσα των μαθητών, ενώ δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα διδακτικά 
αντικείμενα. 
Αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εργαλείων και πρακτικών 
Οι μαθητές που αξιολογούνται με τα υπάρχοντα εργαλεία και τις ισχύουσες πρακτικές εντάσσονται 
με επιτυχία (στο σχολείο) σε γνωστικό επίπεδο αλλά όχι σε συναισθηματικό. Γενικά, η σχολική τους 
ένταξη επαφίεται στην ιδιοσυγκρασία της/του εκπαιδευτικού και όχι στο ενιαίο πρόγραμμα 
σπουδών. Μόλις ξεπεράσουν τις δυσκολίες εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, η ένταξή τους στο 
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας κρίνεται επιτυχής. 
Αδύνατα και δυνατά σημεία των υφιστάμενων εργαλείων και πρακτικών 
Τα παιδιά των μεταναστών/προσφύγων αισθάνονται παραγκωνισμένα, επειδή δεν μπορούν να 
επικοινωνήσουν στη μητρική τους γλώσσα. Εστιάζουν στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η 
οποία διδάσκεται ως μητρική γλώσσα. Τα διαθέσιμα εργαλεία αξιολόγησης δεν είναι κατάλληλα 
διαρθρωμένα, δεδομένου ότι δεν έχει προηγηθεί αξιολόγηση των δεξιοτήτων των παιδιών αυτών 
παρά μόνο ο λεξιλογικός τους πλούτος. Για τον λόγο αυτό, μία καλή ιδέα θα ήταν η αναζήτηση 
βοήθειας από διαπολιτισμικούς μεσολαβητές παρά από διερμηνείς. 
 

Ομάδα-στόχου: προκλήσεις και δυσκολίες 

Κύριες προκλήσεις/δυσκολίες των παιδιών μεταναστών/προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα 
Οι μεγαλύτερες προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των 
μεταναστών/προσφύγων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 
γνωστικού επιπέδου, καθώς τα ελληνικά θεωρούνται δύσκολη γλώσσα και διδάσκονται με 
ακαδημαϊκό τρόπο στο σχολείο. Η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης ή ξένης γλώσσας γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη στις μέρες μας. Η ένταξη των παιδιών 
μεταναστών/προσφύγων στην εκπαίδευση είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση, επειδή υπάρχουν 
διαφορετικές αντιλήψεις ως προς τους ρόλους και τα φύλα αλλά και διαφορετικές πολιτισμικές 
καταβολές. Παράλληλα, παρατηρείται δυσκολία στην κατανόηση της λειτουργίας του σχολείου και 
την υιοθέτηση των σχολικών κανόνων. Πέραν αυτού, η βίαιη διακοπή της εκμάθησης της μητρικής 
γλώσσας μπορεί να προκαλέσει σε πολλά από τα παιδιά αυτά σύνδρομο κατωτερότητας. Για τον λόγο 
αυτό, οι συμμετέχοντες, στην πλειονότητά τους, συμφώνησαν ότι είναι επιτακτική ανάγκη η συνέχιση 
και η ενίσχυση της μητρικής γλώσσας σε συνδυασμό με την πολιτιστική καλλιέργεια των εν λόγω 
μαθητών. Τέλος, η ένταξη των μεταναστών/προσφύγων μαθητών σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον 
χωρίς να κινδυνεύουν να απωλέσουν την εθνική τους ταυτότητα αποτελεί αναμφίβολα μία μεγάλη 
πρόκληση για όλους. 
 
Κύρια εμπόδια στην επιτυχή ένταξη των παιδιών μεταναστών/προσφύγων στο εκπαιδευτικό 
σύστημα 
Τα άτομα που συμμετείχαν στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) ανέφεραν ότι τα βασικά 
εμπόδια που δυσχεραίνουν την επιτυχή ένταξη των παιδιών μεταναστών/προσφύγων στην 
εκπαίδευση είναι τα διαρθρωτικά εμπόδια που θέτει το ίδιο το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί, από την 
πλευρά τους, θεωρούν αυτή τη διαδικασία ως ένα επιπρόσθετο φορτίο και δεν έχουν διάθεση και 
κουράγιο να παρακολουθήσουν επιπλέον επιμορφωτικά σεμινάρια, με αποτέλεσμα, όμως, μερικές 
φορές να αντιδρούν αμήχανα όντας απροετοίμαστοι. Επίσης, η ξενοφοβία, οι κακές συνθήκες 
διαβίωσης, η προσωρινότητα, η έλλειψη αποδοχής από την τοπική κοινότητα, η ελλιπής υποστήριξη 
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από το οικογενειακό περιβάλλον και ο τρόπος ανατροφής μπορούν να οδηγήσουν στην 
περιθωριοποίηση αυτών των παιδιών. Ένα άλλο βασικό εμπόδιο είναι η γλώσσα επικοινωνίας στην 
οποία θα μπορούσε να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό υλικό, για παράδειγμα, να εκδοθούν δίγλωσσα 
βιβλία. 

Ομάδα-στόχου: ανάγκες 

Πραγματικές ανάγκες των παιδιών μεταναστών/προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα 
Όπως επισήμαναν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της ομάδας εστιασμένης συζήτησης (focus 
group), υπάρχει μία σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των παιδιών που διαμένουν σε διαμερίσματα και 
εκείνων που μένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι 
ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των παιδιών που ζουν σε διαμερίσματα έχουν καλυφθεί και πλέον 
μπορεί να δοθεί έμφαση στις γνωστικές τους ανάγκες. Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά που 
διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας είναι απαραίτητο να καλύψουν πρώτα τις ψυχοσυναισθηματικές και 
τις κοινωνικές τους ανάγκες. Τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη να νιώσουν ασφάλεια και ότι δεν 
απειλείται η εθνική τους ταυτότητα. Δεν χρειάζονται κίνητρα, γιατί θέλουν να φύγουν από τη χώρα 
μας. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στο σχολικό περιβάλλον και 
όχι να τους συμπεριφέρονται σαν να αποτελούν ξένο σώμα. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ανάγκη να τους 
διασφαλίσει το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα συνθήκες επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης καθώς 
και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, το 
πλαίσιο των Τάξεων Υποδοχής θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία για τα παιδιά που ζουν 
στα Κέντρα Φιλοξενίας. 
Ανάγκες που καλύπτουν/δεν καλύπτουν οι πρακτικές αξιολόγησης 
Κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων, οι προαναφερθείσες καλές πρακτικές που εφαρμόζονται από 
διάφορα σχολεία ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών μεταναστών/προσφύγων. 
Προτάσεις για αλλαγές στα εργαλεία και τις πρακτικές που χρησιμοποιεί το σχολείο για την 
αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης 
Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) πρότειναν διάφορες αλλαγές 
που θα μπορούσαν να γίνουν στα εργαλεία και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τα σχολεία 
για την αξιολόγηση των προηγούμενων γνώσεων των μαθητών, όπως για παράδειγμα, την ανάγκη 
ύπαρξης εργαλείων που θα αξιολογούνται στη γλώσσα και όχι «κατά τη δήλωση» του παιδιού. Μία 
άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση είναι η χρήση της δημιουργικής γραφής σε μία τάξη υποδοχής με τη 
βοήθεια μίας/ενός φιλολόγου. Εξίσου σημαντικό για τις/τους εκπαιδευτικούς είναι να έχουν κίνητρα 
και να χρησιμοποιούν μεθοδολογικά εργαλεία για την εκμάθηση της γλώσσας. Τα μαθήματα στις 
Τάξεις Υποδοχής ξεκινούν με την έναρξη του σχολικού έτους αλλά θα ήταν προτιμότερο να μην 
περιορίζονται μόνο σε γλωσσικά μαθήματα και παράλληλα, να εγκαινιαστεί ένα συμπληρωματικό 
πρόγραμμα διδασκαλίας. Τέλος, καλό θα ήταν οι Τάξεις Υποδοχής να συνέχιζαν τη λειτουργία τους 
και τους θερινούς μήνες δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα γλωσσικά μαθήματα. 
Καλές πρακτικές που εφαρμόζουν σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο 
Εκτός από τα συνήθη μαθήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, θα είχε ενδιαφέρον η 
διοργάνωση κοινών δράσεων με μαθητές από το ίδιο σχολείο ή από άλλα σχολεία, διότι θα είχαν 
ως αποτέλεσμα τη συμπερίληψη των μαθητών όχι μόνο σε μαθήματα, αλλά και σε ποικίλες 
δραστηριότητες, εκδρομές, σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές και μουσικοχορευτικές 
παραστάσεις.  

Εξαιρετικά καλή πρακτική αποδείχθηκε η επίσκεψη των γονέων (των μαθητών που διαμένουν 
σε κέντρα φιλοξενίας) στο σχολείο που φοιτούν τα παιδιά τους για να ενημερωθούν σχετικά με 

mailto:circle@kmop.eu
https://circle-project.eu/


 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αυτής 
της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της και σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να εκληφθεί ότι απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

inClusion of Refugee ChiLdren in Education 

O.1.2 Εθνική Έκθεση 
      Ελλάδα 

circle@kmop.eu  | https://circle-project.eu/ 

την πρόοδό τους. Επίσης, από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν το κέντρο 
φιλοξενίας για να συμμετάσχουν στη θρησκευτική εορτή του Ραμαζανιού, ενώ οι μαθητές για να 
λάβουν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες/για να γνωρίσουν τα ιστορικά μνημεία της 
Θεσσαλονίκης (παιδιά από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 60 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη). 
Συνεχίζοντας, μία άλλη καλή πρακτική ήταν η ανάδειξη της παραδοσιακής τους κουζίνας και η 
συμμετοχή τους σε κοινοτικά γεύματα. Ακόμη, σε ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος, η εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μετανάστες/πρόσφυγες μαθητές να 
αναφερθούν σε κάτι ωραίο από την πατρίδα τους. Μερικοί Κούρδοι μαθητές έφεραν κομμάτια 
από χαρτόνι στο μάθημα και με τη βοήθεια των Ελλήνων συμμαθητών τους κατασκεύασαν ένα 
χάρτινο μνημείο και άρχισαν να διηγούνται την ιστορία του στα ελληνικά. Οι μαθητές αυτοί 
αισθάνθηκαν μεγάλη υπερηφάνεια, ενώ συγχρόνως επιτεύχθηκε η αποδοχή τους από το σύνολο 
των συμμαθητών τους και η συμπερίληψή τους στις δραστηριότητες της τάξης. Ένα άλλο 
παράδειγμα καλής πρακτικής εφαρμόστηκε από έναν φιλόλογο του 3ου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) 
Θεσσαλονίκης που είχε στην τάξη του έναν πρόσφυγα μαθητή που δεν ήξερε καθόλου ελληνικά 
αλλά γνώριζε αγγλικά. Ο φιλόλογος αποφάσισε να του δώσει τα θέματα του διαγωνίσματος στα 
κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας μεταφρασμένα στα αγγλικά. Ο μαθητής ανταποκρίθηκε θετικά 
και αισθάνθηκε υπέροχα. 

Συμπεράσματα της Έρευνας Πεδίου 

Οι επαγγελματίες από τον χώρο της εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου σε σχολεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμφώνησαν, κατά γενική ομολογία, ότι οι 
τρέχουσες πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προηγούμενων (σχολικών) 
γνώσεων των παιδιών μεταναστών/προσφύγων δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους 
ανάγκες.  
Ακόμη, οι συμμετέχοντες σε όλες τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) ανέφεραν ότι 
δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης, αν και 
πιστεύουν ότι οι επαγγελματίες της εκπαιδευτικής κοινότητας έχουν άμεση ανάγκη περαιτέρω 
κατάρτισης και εκπαίδευσης.  
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων αποδοκίμασαν το γεγονός ότι οι μετανάστες/πρόσφυγες μαθητές 
αξιολογούνται μόνο στα ελληνικά και επιβεβαίωσαν την ανάγκη που υπάρχει για αξιολόγηση των 
μαθητών αυτών στη μητρική τους γλώσσα καθώς και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα, όπως η φυσική 
και τα μαθηματικά.  
Παράλληλα, συμφώνησαν ότι η απαίτηση να γνωρίζουν οι εν λόγω μαθητές την ελληνική γλώσσα 
συνιστά ένα μεγάλο εμπόδιο για τη σχολική τους ένταξη, διότι δημιουργεί δυσκολίες στο γνωστικό 
επίπεδο, καθώς τα ελληνικά θεωρούνται δύσκολη γλώσσα και διδάσκονται με ακαδημαϊκό τρόπο στο 
σχολείο. Εκτός από αυτό, η βίαιη διακοπή της εκμάθησης της μητρικής τους γλώσσας δυσκολεύει 
ακόμη περισσότερο την προσαρμογή των παιδιών αυτών στη νέα πραγματικότητα. Οι υφιστάμενες 
μέθοδοι αξιολόγησης των προηγούμενων γνώσεων των εν λόγω μαθητών είναι σύντομης διάρκειας 
και δεν παρέχουν μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση για κάθε μαθητή. 
Ένα άλλο σημείο στο οποίο συμφώνησαν οι συμμετέχοντες ήταν ότι το επίπεδο των γνώσεων των 
διαφόρων μητρικών γλωσσών των παιδιών μεταναστών/προσφύγων δεν αξιολογείται εξαιτίας της 
έλλειψης διερμηνέων ή εκπαιδευτικών που να γνωρίζουν τη μητρική γλώσσα των παιδιών. Επιπλέον, 
δεν υπάρχουν γλωσσικοί/πολιτισμικοί μεσολαβητές, οι οποίοι θα μπορούσαν να διευκολύνουν την 
επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και του μαθητή ή της οικογένειάς του. Για τον λόγο αυτό, 
είναι απόλυτη ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας φιλοξενίας να ενισχύει τον πολιτισμό και 
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τη μητρική γλώσσα των παιδιών αυτών. Βέβαια, είναι μεγάλη πρόκληση να επιτευχθεί η ένταξή τους 
σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εθνική τους ταυτότητα. 
Τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των μεταναστών/προσφύγων είναι η έλλειψη 
μίας γλώσσας επικοινωνίας, γεγονός που δυσχεραίνει την έκφραση των σκέψεων και των 
συναισθημάτων τους, καθώς και την κοινωνικοποίηση και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Η 
αποδοχή των παιδιών αυτών από το σύνολο της κοινωνίας είναι μία αρκετά δύσκολη υπόθεση, ειδικά 
όταν το σχολείο δεν λειτουργεί υποστηρικτικά προς αυτή την κατεύθυνση. 
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη των γονέων προς τα 
παιδιά τους αλλά και η παρουσία τους στις ενημερωτικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες για τη 
σχολική τους πρόοδο. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αυτής 
της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της και σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να εκληφθεί ότι απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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