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Ανάπτυξη επιχειρησιακών και πολιτικών συστάσεων για την 

προώθηση της χρήσης των εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων και 

χάραξη πολιτικής 
 

Ως αποτέλεσμα των πολέμων και της προσφυγικής κρίσης, ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών 
προσφύγων που διαμένουν επί του παρόντος σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 
βρίσκονται εκτός σχολικού περιβάλλοντος για αρκετά χρόνια και πολλά δεν έχουν 
παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα σε σχολικό περιβάλλον, αν και είναι σε ηλικία που θα 
μπορούσαν/έπρεπε να πηγαίνουν σχολείο. 

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ιδίως χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και 
η Πορτογαλία (ειδικά μέσω μετεγκατάστασης), οι οποίες αντιμετώπισαν εισροή προσφύγων τα 
τελευταία χρόνια, παράλληλα με μια σοβαρή οικονομική κρίση, αντιμετωπίζουν την πρόκληση της 
επιτυχούς ενσωμάτωσης παιδιών προσφύγων στα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Ωστόσο, 
σύμφωνα με το MIPEX 2015 η εκπαίδευση εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη αδυναμία στις πολιτικές 
ένταξης των μεταναστών στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε όλη την ΕΕ τείνουν να έχουν χαμηλότερη εκπαιδευτική 
απόδοση και είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο νωρίς σε σύγκριση με τα εγγενή 
παιδιά. Σύμφωνα με την Eurostat, το 2016 τα υψηλότερα ποσοστά μη γενημένων στην Ε.Ε. 
πρόωρων αποφοίτων από την εκπαίδευση και την κατάρτιση βρέθηκαν στην Ισπανία (31,9%) και 
στην Ιταλία (31,4%). Το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα ήταν 18,5% και στην Πορτογαλία 15%. Επίσης, η 
Ιταλία (47%), η Ελλάδα (43,7%) και η Ισπανία (40,9%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά ξένων 
γεννημένων μεταναστών με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. 

Οι χώρες της ΕΕ προσπαθούν να ανταποκριθούν στους μεγάλους αριθμούς και στα φτωχά 
μαθησιακά αποτελέσματα των μεταναστών μαθητών με πολλές νέες, αλλά αδύναμα στοχευμένες 
εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες δεν εφαρμόζονται πάντοτε καλά ή είναι μη αποτελεσματικές 
στην πράξη. Λίγα σχολικά συστήματα κάνουν επαγγελματικές αποτιμήσεις σχετικά με το τι 
έμαθαν τα νεοαφιχθέντα παιδιά στο εξωτερικό (MIPEX 2015), και ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες 
οργανώνουν τις διαδικασίες αξιολόγησης, διαφέρει σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Παιδιά προσφύγων (και πολλές φορές μεταναστών) φτάνουν στην Ευρώπη με πληθώρα 
προηγούμενης σχολικής εκπαίδευσης/μόρφωσης και σχολικής εκπαίδευσης. Παιδιά ίδιας ηλικίας 
κατηγορίας βρέθηκαν να έχουν εντελώς διαφορετικές εμπειρίες προηγούμενης εκπαίδευσης. Στο 
ένα άκρο της κλίμακας, υπάρχουν παιδιά (και νέοι) που είχαν μικρή έκθεση στο σχολείο στις 
χώρες καταγωγής τους, ενώ στο άλλο άκρο υπάρχουν εκείνα που παρακολούθησαν το σχολείο 
χωρίς διακοπή μέχρι την αναχώρησή τους και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ήδη επιτύχει 
εκπαιδευτικά προσόντα. 

Η αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης των παιδιών αποδεικνύεται δύσκολη στις 
περισσότερες περιπτώσεις. Πολλά παιδιά προσφύγων δεν έχουν καμία τεκμηρίωση για το 
προηγούμενο σχολικό τους επίτευγμα και βαθμούς. Δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη μόνο η 
προηγούμενη εκπαίδευση, αλλά και τα κενά τους στην εκπαίδευση, το τραύμα και η οικογενειακή 



 

3 

  

 

InClusion of Refugee 

ChiLdren in Education 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

κατάσταση. Η σωστή αρχική αξιολόγηση είναι υψίστης σημασίας για τις προοπτικές ένταξης των 
παιδιών και των νέων. Μόλις εγγραφούν σε επίπεδο χαμηλότερο από το πραγματικό δυναμικό 
τους, ή σε ένα μέρος όπου οι ειδικές ανάγκες δεν λαμβάνονται υπόψη, οι μαθητές μπορεί να μην 
είναι ποτέ σε θέση να συνεχίσουν και να πετύχουν. 

Η ενσωμάτωση αυτών των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση που βασίζεται στην 
προηγούμενη σχολική τους εκπαίδευση είναι απαραίτητη, αλλά απαιτεί τη διασύνδεση των 
υπαρχόντων συστημάτων με την προηγούμενη εκπαίδευση των παιδιών και δομές για τον 
προσδιορισμό του επιπέδου και του τύπου της προηγούμενης εκπαίδευσής τους. 

Σε πολλά συστήματα, η ευθύνη για την αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης μεταβιβάζεται 
στα σχολεία και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορεί να μην είναι επαρκώς 
εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών προσφύγων. 
Ακόμη και στα κράτη της ΕΕ, η θέσπιση ενιαίων διαδικασιών υψηλής ποιότητας μπορεί να 
αποτελέσει σημαντική πρόκληση πολιτικής. Προς το παρόν, στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, δεν 
υπάρχουν πολλές πολιτικές με συγκεκριμένες διατάξεις που να επιτρέπουν τη συνέχεια της 
μάθησης για τους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και δεν υπάρχουν συστηματικά και εθνικά πρότυπα 
/ διαδικασίες για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης επίπεδα. 

Στην Ε.Ε και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις βασικές ελλείψεις. Η έλλειψη ειδικής 
νομοθεσίας σχετικά με την αναγνώριση ή / και την επικύρωση της αξιολόγησης της πρότερης 
μάθησης, η έλλειψη καλών πρακτικών που ειδικεύονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση καθώς και έλλειψη πρόληψης και ειδικής νομοθεσίας. 

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τη βιβλιογραφική αναθεώρηση των σχετικών νόμων και των 
προεδρικών διαταγμάτων, δεν βρέθηκαν νόμοι για την αναγνώριση ή την επικύρωση της 
εκμάθησης / γνώσης της προηγούμενης αξιολόγησης και αυτή είναι μια πολύ σημαντική 
παρατήρηση. 

Η οδηγία 2013/33 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
τον καθορισμό προτύπων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία ορίζει ότι τα κράτη 
μέλη οφείλουν να παρέχοθν στα παιδιά των αιτούντων και τους ανήλικους αιτούντες πρόσβαση 
στο εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με τους ίδιους όρους με τους υπηκόους. Τέτοια εκπαίδευση 
μπορεί να παρέχεται στα κέντρα διαμονής. Η οδηγία ορίζει επίσης ότι η προαναφερθείσα 
πρόσβαση δεν μπορεί να αναβληθεί για περισσότερο από τρεις μήνες «από την ημερομηνία κατά 
την οποία υποβλήθηκε η αίτηση διεθνούς προστασίας από ή για λογαριασμό του ανηλίκου». 
Προπαρασκευαστικά μαθήματα προβλέπονται επίσης, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών 
μαθημάτων, σε περιπτώσεις που η συμμετοχή των παιδιών στην εκπαίδευση πρέπει 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 την εθνική νομοθεσία και πρακτική του. Με τον Νόμο 4540/2018, η Ελλάδα έχει 
προσαρμόσει αυτήν την οδηγία στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προαναφερθείσες προκλήσεις, αυτό το έγγραφο 
σύστασης/χάραξης πολιτικής θα στοχεύει στην: 

• Αύξηση της εξάπλωσης και της χρήσης αποτελεσματικών εργαλείων για την αξιολόγηση και 
επικύρωση της προηγούμενης μάθησης των νεοαφιχθέντων μεταναστών / προσφύγων μαθητών 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
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• Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης στη χρήση εργαλείων 
για την αξιολόγηση των γνώσεων και την επικύρωση της προηγούμενης μάθησης, και 

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης, της γνώσης και της ικανότητας των υπευθύνων χάραξης 
πολιτικής, των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών σχετικά με τις εκπαιδευτικές 
συμπεριλιπτικές προσεγγίσεις.  

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει την ένταξη νεοαφιχθέντων παιδιών 
μεταναστών / προσφύγων στην εκπαίδευση σε Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία, 
αξιολογώντας αποτελεσματικά και επικυρώνοντας την προηγούμενη μάθηση. 

Ο κύριος στόχος του προγράμματος CIRCLE είναι η ανάπτυξη εργαλείων αποτίμησης 
προηγούμενης μάθησης και μηχανισμών επικύρωσης στα τοπικά εκπαιδευτικά συστήματα στην 
Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία (και σε άλλες χώρες της ΕΕ) για να καταστεί 
δυνατή η συνέχεια της μάθησης για τους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες / μετανάστες. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα CIRCLE δημιούργησε καινοτόμα διαγνωστικά εργαλεία, με τη μορφή 
3 φυλλαδίων, για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να επικυρώσουν τις προηγούμενες γνώσεις 
των προσφύγων / μεταναστών και των μαθητών Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ), με ελάχιστες 
γλωσσικές δεξιότητες (της χώρας υποδοχής ή αγγλικών). Τα εργαλεία περιλαμβάνουν 
διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης (προφορική, γραπτή, οπτική), προσαρμοσμένες στην 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες / μετανάστες 
και τα παιδιά των ΥΤΧ. Η αξιολόγηση και επικύρωση της προηγούμενης μάθησης θα συμβάλει 
στην επιτυχημένη ταξινόμηση των νέων μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, και ιδιαίτερα θα καθοδηγήσει τις εκπαιδευτικές αρχές και τα ιδρύματα στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή των καταλληλότερων εκπαιδευτικών μεθόδων και υλικού για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών αυτών των μαθητών, μειώνοντας έτσι τις 
πιθανότητες πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προωθώντας την επιτυχή πρόοδό τους 
μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Η επικύρωση της προηγούμενης μάθησης θα διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση των παιδιών 
σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ευκαιριών απασχόλησης στο μέλλον. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι η ανάπτυξη πιο στοχοθετημένων εκπαιδευτικών 
πολιτικών και εκπαιδευτικών προσεγγίσεων χωρίς αποκλεισμούς στις χώρες εταίρους (και στην 
ΕΕ γενικά), για την υποστήριξη της ένταξης των παιδιών μεταναστών / προσφύγων στην 
εκπαίδευση και την κοινωνία. Η επιτυχής ένταξη παιδιών προσφύγων στα εκπαιδευτικά 
συστήματα μπορεί να προδικάσει το κόστος ένταξης αργότερα. 


