
Η µετανάστευση λόγω πολέµου, 
οικονοµικών δυσκολιών και κλιµατικής 
αλλαγής έχει διακόψει την εκπαίδευση 
ενός σηµαντικού αριθµού παιδιών 
σχολικής ηλικίας που διαµένουν επί του 
παρόντος στα κράτη µέλη της ΕΕ. Τα 
παιδιά αυτά έχουνα µείνει εκτός σχολικού 
περιβάλλοντος για πολλά χρόνια ή 
ενδέχεται να µην έχουν συµπεριληφθεί ποτέ 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα.

Η αξιολόγηση της προηγούµενης µάθησης των 
παιδιών µεταναστών/προσφύγων αποδείχθηκε µεγάλη πρόκληση για την πλειοψηφία 

των χωρών υποδοχής της ΕΕ, καθώς συνήθως τα παιδιά αυτά δεν διαθέτουν κάποιο 
αποδεικτικό έγγραφο σε σχέση µε τις προηγούµενες ακαδηµαϊκές τους επιδόσεις και 

δεν υπάρχουν διαθέσιµα εργαλεία για την αξιολόγηση των γνώσεων του 
προηγούµενου γνωστικού επιπέδου. Επιπλέον, το ψυχολογικό τραύµα, η 

άσχηµη οικογενειακή κατάσταση και η ελλιπής γνώση της γλώσσας της 
χώρας υποδοχής καθιστούν σχεδόν αδύνατη την ένταξη αυτών των 

παιδιών στα αντίστοιχα επίσηµα εκπαιδευτικά συστήµατα.
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Κάθε παιδί έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση. Η 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν και 

οι διάφορες µορφές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
πρέπει να είναι ανοιχτές και προσιτές σε όλα τα παιδιά. Η 
σχολική πειθαρχία θα πρέπει να εφαρµόζεται µε 
σεβασµό στην αξιοπρέπεια των παιδιών και τα 
δικαιώµατά τους. Οι πλουσιότερες χώρες οφείλουν 

να βοηθήσουν φτωχότερες χώρες να επιτύχουν 
αυτό τον σκοπό.

Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών 
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού - 
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#TheRightToEducation
EVERY CHILD HAS

Ο κύριος 
στόχος του 
CIRCLE είναι να 
βοηθήσει και να υποστηρίξει 
την ένταξη των νεοαφιχθέντων παιδιών 
µεταναστών/προσφύγων στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, 
την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, µέσω της 
ανάπτυξης εργαλείων και πολιτικών που θα επιτρέψουν 
στις/στους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν αποτελεσµατικά 
και να επικυρώνουν τις προηγούµενες γνώσεις τους µε 
απώτερο σκοπό να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
µαθησιακής πορείας των παιδιών αυτών.
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Η αξιολόγηση της προηγούµενης γνώσης µε κατάλληλο τρόπο είναι µείζονος σηµασίας 
για την κοινωνική συµπερίληψη των παιδιών και των νέων µεταναστών/προσφύγων, 
διότι σύµφωνα µε έρευνες, η εγγραφή τους στο σχολείο σε επίπεδο διαφορετικό από 
το πραγµατικό αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που τα αναγκάζει να 
εγκαταλείψουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση.

Το έργο «CIRCLE» φιλοδοξεί να ενισχύσει την πρόσβαση των παιδιών στην 
εκπαίδευση, να µειώσει τις πιθανότητες πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και να 
προωθήσει την πρόοδό τους µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος.

Πως θα το πετύχουµε αυτό;

Θα πραγµατοποιήσουµε έρευνα µε στόχο τον εντοπισµό και την αξιολόγηση της 
επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας των πρακτικών αξιολόγησης της προηγούµενης 
µάθησης.

Θα αναπτύξουµε διαγνωστικά εργαλεία και µηχανισµούς που θα σχεδιαστούν 
ειδικά για την αξιολόγηση της προηγούµενης µάθησης των νεοαφιχθέντων παιδιών 
µεταναστών/προσφύγων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Θα αναπτύξουµε και θα προωθήσουµε προτάσεις πολιτικής προς τους φορείς 
λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής στον τοµέα της παιδείας.

Θα προσεγγίσουµε πολυάριθµους ενδιαφερόµενους φορείς µέσω της 
προώθησης και της άσκησης πίεσης και θα παράσχουµε κατάρτιση σε 
διευθύντριες/υντές σχολείων και εκπαιδευτικούς µέσω της αξιοποίησης κατάλληλων 
εργαλείων και µηχανισµών.

Για να πετύχουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα για την ένταξη των παιδιών µεταναστών/ 
προσφύγων, ενώσαµε τις δυνάµεις µας µε µερικούς από τους πιο σηµαντικούς 
οργανισµούς στην Ευρώπη, οργανώσαµε µια οµάδα αποτελούµενη από ΜΚΟ, τοπικές 
δηµόσιες αρχές και εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σχεδιάζουµε τα παρακάτω:

@CircleProjectEU circle@kmop.eucircle-project.eu

Για να µας βοηθήσετε να πετύχουµε αυτό το µακροχρόνιο 
και δύσκολο εγχείρηµα για την κοινωνική ένταξη 

των παιδιών µεταναστών/προσφύγων, ακολουθήστε µας 
στο ∆ιαδίκτυο και επικοινωνήστε µαζί µας!
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