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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Οινθιεξψλνληαο ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία κνπ ζην πιαίζην ηεο θνίηεζήο κνπ ζην ΠΜ 

«Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Αηνίθεζε», νπζηαζηηθά, θιείλεη έλαο θχθινο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή κνπ πνξεία θαη εθπιεξψλεηαη έλα φλεηξν πνπ ππήξρε ρξφληα πξηλ αιιά 

αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο εκπφδηδαλ ηελ εθπιήξσζή ηνπ λσξίηεξα. 

ην ηαμίδη απηφ απέθηεζα, εθηφο απφ γλψζεηο, πνιχηηκεο εκπεηξίεο θαη γλψξηζα 

θαη πνξεχηεθα κε ελδηαθέξνπζεο πξνζσπηθφηεηεο. Μέληνξαο θαη νδεγφο κνπ, εμαηξεηηθή 

επηζηήκνλαο θαη άλζξσπνο, ππήξμε ε επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θ. Μαξία 
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ζπλεληεχμεσλ αιιά θαη ζε φιεο ηηο άιιεο θνξέο πνπ ζπλνκηινχζακε. Υσξίο ηελ 

πνιχηηκε ζπλδξνκή ηνπο δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα εξγαζία. 

ην ηαμίδη απηφ ζπκπνξεχηεθα κε ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο νπνίνπο 

κνηξάζηεθα εκπεηξίεο, άγρε θαη αγσλίεο, ζηνηρεία πνπ καο έδεζαλ θαη έρηηζαλ ηε θηιία 

καο. ε απηφ ην πιαίζην, επραξηζηψ ηε θίιε κνπ, πηα, Μηραειία Καξαράιηνπ, γηα ηελ 
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αλζξψπνπ πνπ αγσλίδεηαη ζηε δσή ηνπ θαη πνπ πξνζπαζεί κέζα απφ ηνλ ηξφπν δσήο πνπ 

ζπλεηδεηά έρεη επηιέμεη, λα θάλεη ηνλ θφζκν καο θαιχηεξν. Σεο αθηεξψλσ, ινηπφλ, απηή 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Οη Ανκέο Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.) είλαη ε δνκή 

Σππηθήο Βθπαίδεπζεο πνπ ζχζηεζε ε ειιεληθή πνιηηεία θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 

ζρνιηθφ έηνο 2016 – 2017, γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ κηθξψλ πξνζθχγσλ ζηε ζρνιηθή 

θνπιηνχξα κεηά απφ ηε καθξά απνπζία ηνπο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ηελ παξνχζα 

εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε επξσπατθή πνιηηηθή αιιά θαη ην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Γίλεηαη πνηνηηθή έξεπλα θαη κέζσ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο επηρεηξείηαη ε 

θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ 

εξγάζηεθαλ ζηηο λενζπζηαζείζεο Α.Τ.Β.Π. γηα ην πφζν απνηειεζκαηηθφο ήηαλ ν ζεζκφο 

θαηά ηελ πξψηε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξέαζαλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε θαη 

δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ην πψο κπνξεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ λα γίλεη πην 

απνηειεζκαηηθή ηηο επφκελεο ρξνληέο. Δ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ 

έθξηλε σο ζεηηθφ ην φηη, θαηαξρήλ, νξγαλψζεθε κία ηέηνηα δνκή γηα ηνπο πξφζθπγεο. 

Παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ειιείςεηο, ψζεζε ηα παηδηά λα βγνπλ έμσ απφ ηα θέληξα 

θηινμελίαο, ηα παηδηά εληάρζεθαλ ή ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεθε λα εληαρζνχλ ζε έλα 

επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ήξζαλ ζε επαθή κε έλα δπηηθφ πνιηηηζκφ θαη 

θνπιηνχξα, έκαζαλ πξάγκαηα πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ πξνεγνχκελα θ.α. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, σζηφζν, αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο φπσο ε ππνζηειέρσζε ησλ δνκψλ, 

ε αλχπαξθηε ή ειιεηκκαηηθή επηκφξθσζε θαη ππνζηήξημή ηνπο, ε απνπζία νηθνλνκηθνχ 

θηλήηξνπ πνπ λα εμηζνξξνπεί ην πςειφ θαζεκεξηλφ θφζηνο κεηαθίλεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θ.α. Οη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (ν εκπινπηηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε πεξηζζφηεξα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

κηθξψλ πξνζθχγσλ, ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηνπο κηθξνχο πξφζθπγεο θ.α.) 

επειπηζηνχκε λα ζπληειέζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηηο 

επφκελεο ρξνληέο. 

 

ΛΔΞΔΗ – ΚΛΔΗΓΗΑ 

Βθπαίδεπζε Πξνζθχγσλ, Βθπαίδεπζε Μεηαλαζηψλ, Α.Τ.Β.Π., Πξφζθπγαο. 
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ABSTRACT 

The Host Structures for Refugee Education (HSRE) is the structure of Formal Education, 

established by the Greek government and commenced in the school year 2016 - 2017, for 

the smooth transition of small refugees to school culture after their long absence from the 

school environment. This paper presents the European policy and the Greek institutional 

framework that has been implemented in our country the recent years, for the education 

of immigrants. A qualitative research study was conducted using the semi-structured 

interview method, in order to record the opinions of Secondary Education teachers that 

worked in the newly created program, on how successful the institution was during its 

first year of operation. An effort is being made to examine the factors that have 

influenced the provided education, positively or negatively and proposals are made on 

how the functioning of the institution can be made more effective in the coming years. To 

begin with, the majority of the respondents considered a positive fact, that such a 

structure was organized for refugees. Despite the difficulties and shortcomings, it urged 

the children out of the hospitality centers and encouraged them to join or at least 

attempted to join, a European educational system, in order to come into contact with the 

Western culture and thus learn things that they would have never learned in the past, etc. 

The teachers, on the other hand, faced many difficulties, such as: the understaffing, the 

lack of training and support, the lack of an economic incentive to balance the high daily 

cost of commuting to the schools and back etc. The proposals formulated by the 

respondents (the enrichment of the curriculum with more teaching materials, its 

enhancement in order to capture the interests of the young refugees and of course 

teaching them their native language etc.), will hopefully contribute to a more efficient 

functioning of the institution in the coming years. 

 

KEY - WORDS 

Refugee education, Immigrant education, Host Structures for Refugee Education (RSRE), 

Refugee. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Δ κεηαλάζηεπζε σο θαηλφκελν έρεη πάξεη ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

εμαηηίαο, θπξίσο, ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο 

ησλ αλαηνιηθψλ θξαηψλ, παξφιν πνπ ηζηνξηθά έπαηδε πάληα θπξίαξρν ξφιν. Έηζη, ζηελ 

πξφζθαηε βηβιηνγξαθία, εληνπίδνληαη νινέλα θαη πην ζπρλά απφπεηξεο κειέηεο θαη 

εξκελείαο ησλ αηηηψλ ηνπ, κε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά απνηειέζκαηα. Ώπηφ δείρλεη φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα πνιχπινθν αληηθείκελν, πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

απαζρνιεί πνιινχο ηνκείο ηαπηφρξνλα (Μπάγθαβνο & Παπαδνπνχινπ, 2006: 14).  

Βίλαη ζπρλά δχζθνιν λα δηαθξίλνπκε έλαλ πξφζθπγα απφ έλαλ νηθνλνκηθφ 

κεηαλάζηε αθνχ νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα ηε θπγή ηνπο ζπρλά κπνξεί λα ηαπηίδνληαη, 

κπνξεί λα νθείινληαη ζε νηθνλνκηθή, πνιηηηθή ή  πνιεκηθή θαηάξξεπζε ηεο ρψξαο ηνπο. 

Έλα φκσο είλαη βέβαην: ην πξνζθπγηθφ δήηεκα πνπ βηψλνπκε, ζε έμαξζε ηα ηειεπηαία 2-

3 ρξφληα, δελ είλαη κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη νχηε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ρξνληθά 

θαη γεσγξαθηθά. Μεηά ηα έληνλα θαη ζπλερή ξεχκαηα πξνζθχγσλ ηνπ ΐΠΠ, εζηίεο 

πξνζθπγηάο ππήξραλ ελεξγέο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο θαη Απηηθήο Ώζίαο 

κεηά θαη ηηο ζεκαληηθέο γεσπνιηηηθέο αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα ηα ηειεπηαία ηξηάληα 

κεηαςπρξνπνιεκηθά ρξφληα. Μεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ είλαη εζσηεξηθνί πξφζθπγεο 

πνπ θηλνχληαη κέζα ζηα φξηα ηεο ρψξαο ηνπο. ζν φκσο νη πξνζθπγηθέο ξνέο δελ 

επεξέαδαλ ηε Αχζε δελ απνηεινχζε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα παγθφζκην πνιηηηθφ δήηεκα. 

Παξέκελε αληηθείκελν αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΔΒ, ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ θαη ησλ δηαθφξσλ 

αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. ηαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπ άξρηζαλ λα επεξεάδνπλ ηελ 

Βπξψπε θαη γεληθφηεξα ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Αχζεο, ηφηε θαη κφλν ην πξνζθπγηθφ 

δήηεκα αλαδείρηεθε ζε κείδνλ παγθφζκην πνιηηηθφ πξφβιεκα. Έηζη, ζήκεξα ε Βπξψπε 

ππνθέξεη πνιηηηθά απφ ην βάξνο ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ πεξίπνπ χξσλ, θπξίσο, 

πξνζθχγσλ - ζε αληίζεζε κε ηα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο πνπ δνπλ ζε Σνπξθία, 

Ενξδαλία θαη Λίβαλν γηα πάλσ απφ ηξία ρξφληα. 

Βπνκέλσο, πξηλ μεθηλήζεη ε νπνηαδήπνηε αλάιπζε ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ ή, 

γεληθφηεξα, αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ, πξέπεη, πξψηα απφ φια, λα 

μεθαζαξίδνληαη νη φξνη πνπ ην ζπληζηνχλ γηα ηε κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζε ηνπ ππνςήθηνπ 

αλαγλψζηε. πλεπψο: 

Χο κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη ε πξάμε ηεο γεσγξαθηθήο κεηαθίλεζεο ελφο αηφκνπ ή 

κηαο νκάδαο αηφκσλ, είηε αλαγθαζηηθά είηε ζειεκαηηθά, κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε 

επλντθφηεξσλ φξσλ δσήο. Μπνξεί λα έρεη πξνζσξηλφ ή κφληκν ραξαθηήξα θαη λα γίλεηαη 
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είηε εληφο ησλ ζπλφξσλ κηαο ρψξαο είηε εθηφο απηήο. Σέινο, σο φξνο δελ ζα πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, γηαηί, ν πξψηνο αλαθέξεηαη ζηε κεηαθίλεζε θαη 

κεηεγθαηάζηαζε, ελψ, ν δεχηεξνο ζηελ επίζθεςε κηαο πεξηνρήο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη κεγάιν
1
. Καη’ επέθηαζε: 

Μεηαλάζηεο ζεσξείηαη ην άηνκν πνπ γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο επλντθφηεξσλ φξσλ 

δσήο, ιακβάλεη ζπλεηδεηά ηελ απφθαζε λα εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα ηνπ θαη λα 

εγθαηαζηαζεί ζε κηα δηαθνξεηηθή ρψξα, επηιέγνληαο λα αλαδεηήζεη εθεί κηα θαιχηεξε 

ηχρε γηα ηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Σζαθεξίδε, 2012: 127). Ώπφ ηελ πιεπξά ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο, ν φξνο κεηαλάζηεο απνδίδεηαη ζηνλ εηεξφθιεην πιεζπζκφ πνπ 

εηζέξρεηαη ζε απηφ ην θξάηνο θαη ρξήδεη μερσξηζηήο αληηκεηψπηζεο γηα ηελ απνθπγή 

ηπρφλ πξνβιεκάησλ (Μπαιηκπάξ & ΐαιιεξζηάηλ, 1991: 331). Βπεηδή, φκσο, ε 

κεηεγθαηάζηαζε ζε κηα άιιε ρψξα κπνξεί λα ππνδειψλεη θαη έλα θαηαλαγθαζηηθφ 

ζηνηρείν, ην νπνίν ζα πξνθχπηεη απφ ηελ χπαξμε ζηελ παηξίδα ηνπ ηέηνησλ ζπλζεθψλ 

πνπ απνηεινχλ απεηιή γηα ηε δσή ηνπ, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ν πφιεκνο, ε έλλνηα 

ηνπ φξνπ κεηαλάζηεο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επξεία θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη πνιινχο 

ππν - φξνπο. Σέηνηνη είλαη: 

Ο εξγαζηαθφο κεηαλάζηεο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην άηνκν πνπ κεηαλαζηεχεη γηα 

εξγαζηαθνχο ιφγνπο (ΒΚΚΒ, 2005: 67) θαη είλαη ζρεδφλ ηζνδχλακνο σο φξνο κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ κεηαλάζηε, αλ θαη ν ηειεπηαίνο αλαθέξεηαη γεληθφηεξα ζηε βειηίσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπ
2
. 

Ο πξφζθπγαο, πνπ ηαπηίδεηαη κε ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ παηξίδα 

ηνπ, εμαηηίαο ελφο βάζηκνπ θφβνπ γηα δησγκφ γηα ιφγνπο θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, 

κέινπο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ ή ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο άπνςεο, θαη δελ είλαη ζε 

ζέζε ή δελ επηζπκεί λα επσθειεζεί ηεο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (χκβαζε ηεο 

Γελεχεο ηνπ 1951 γηα ηνπο πξφζθπγεο)
3
. 

                                                 
1
 Οξηζκνί ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ, http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/ Documents/ 

What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definit

ions.pdf, πξνζπειάζηεθε ζηηο 20/3/2017. 

2
 Οξηζκνί ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ, http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/ 

Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/

PDF/Definitions.pdf, πξνζπειάζηεθε ζηηο 20/3/2017.  

3
 χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 γηα ηνπο πξφζθπγεο, https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/ 

Geneva1951faq.pdf,  πξνζπειάζηεθε ζηηο 20/3/2017 

http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/%20Documents/%20What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf
http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/%20Documents/%20What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf
http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/%20Documents/%20What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf
http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/%20Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf
http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/%20Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf
http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/%20Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf
http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/%20Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/%20Geneva1951faq.pdf
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/%20Geneva1951faq.pdf
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Ο πξφζθπγαο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο νκάδεο: ηνπο πξφζθπγεο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε 

ρψξα ηνπο επεηδή ε ηειεπηαία δελ ηνπο παξέρεη θακία πξνζηαζία θαη νπζηαζηηθά 

απνηειεί θαη ηνλ θχξην δηψθηε ηνπο, ηνπο εζσηεξηθά εθηνπηζκέλνπο, δειαδή απηνχο πνπ 

παξ’ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ θάλεη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο, 

εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη εληφο ησλ ζπλφξσλ απηήο, θαη ηνπο κεηαλάζηεο, ηδηαίηεξα 

ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη θεχγνπλ απφ ηε ρψξα ηνπο αλαδεηψληαο 

θαιχηεξνπο φξνπο δσήο απφ απηή πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζε απηή
4
. 

Ο αηηψλ άζπιν, ηέινο, είλαη ν ελ δπλάκεη πξφζθπγαο, εμαηηίαο ηεο αλακνλήο ηεο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζή ηνπ λα ηνπ δνζεί άζπιν απφ ηε ρψξα ππνδνρήο ζηελ 

νπνία κεηαθηλήζεθε
5
. 

Δ παξνχζα εξγαζία απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. Πξψηα γίλεηαη κηα 

εηζαγσγή φπνπ απνζαθελίδνληαη φξνη φπσο πξφζθπγαο, κεηαλάζηεο θ.α. πνπ θξίλνληαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ θαιχηεξε αλάγλσζε ηεο εξγαζίαο. ην 1
ν
 θεθάιαην δίλεηαη ην 

Θεζκηθφ πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνπο κεηαλάζηεο ηφζν ζε επξσπατθφ 

φζν θαη ζε ειιεληθφ επίπεδν. ην 2
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ζεζκφο ησλ Α.Τ.Β.Π. 

(Ανκέο Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ), ν ζεζκφο πνπ πινπνίεζε ε 

ειιεληθή πνιηηεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνζθπγνπαίδσλ πνπ θηινμελνχληαη ζηε 

ρψξα καο θαη πνπ ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016 - 2017. ην 3
ν
 

θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ν ζθνπφο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. ην 4
ν
 θεθάιαην έρνπκε ηελ έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε κέζα απφ 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

εξγάζηεθαλ ζηηο Α.Τ.Β.Π. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ 

επηρεηξείηαη κηα αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ. ην ηέινο ηνπ 

θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε. θνπφο καο είλαη λα γίλεη κία απνηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζεζκνχ θσηίδνληαο ηφζν ηα ζεκεία πνπ επέδξαζαλ ζεηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ φζν θαη ηα 

ζεκεία εθείλα πνπ δε ιεηηνχξγεζαλ απνηειεζκαηηθά θαη ρξήδνπλ αιιαγήο ή 

αληηθαηάζηαζεο.  

 

                                                 
4
  Οξηζκνί ηεο Όπαηεο Ώξκνζηείαο, https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/PDF-LOW.pdf  

5
 Οξηζκνί ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ, http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/Documents 

/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Defini

tions.pdf, πξνζπειάζηεθε ζηηο 20/3/2017. 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/PDF-LOW.pdf
http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/Documents%20/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf
http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/Documents%20/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf
http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/Documents%20/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Θεζμικό πλαίζιο εκπαιδεςηικήρ πολιηικήρ για μεηανάζηερ 

1.1 Γιαπολιηιζμική εκπαίδεςζη 

Με ηνλ φξν δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ αλαθεξφκαζηε κφλν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ή ησλ παιηλλνζηνχλησλ ζε κία ρψξα, αιιά ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο. Πεξηιακβάλεη φια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο (Γεσξγνγηάλλεο 2008: 3). θνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη «λα αθππλίζεη θαη λα θαιιηεξγήζεη ηε ζπλείδεζε θαη ηνλ 

αλαζηνραζκφ ζε φινπο ηνπο καζεηέο γηα ηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ» 

(θνχξηνπ θ.ά. 2004) 

Βίλαη ρξήζηκν λα παξνπζηαζηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά κνληέια, πξνθεηκέλνπ λα 

ηδσζεί ε εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φζν ε κεηαλάζηεπζε έπαηξλε κεγάιεο 

δηαζηάζεηο. Σα κνληέια απηά, κε ζεηξά ρξνλνινγηθήο εκθάληζεο είλαη: 

Σν αθνκνησηηθφ κνληέιν, ηνπ νπνίνπ θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε 

θαηαλαγθαζηηθή θαη πιήξεο αθνκνίσζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο απφ ηα παηδηά πνπ απνηεινχζαλ κέιε κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ (Μάξθνπ, 

1996: 6), κε ζθνπφ ηελ ηαρεία απνξξφθεζή ηνπο απφ ηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ. Πξφθεηηαη 

γηα κία θαζαξά κνλνπνιηηηζκηθή θαη εζλνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία ν θπξίαξρνο 

πνιηηηζκφο εμαθνινπζεί λα ζπληζηά ηνλ έλα θαη κνλαδηθφ πνιηηηζκφ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θνηλσλία. Χο απνηέιεζκα, φιεο νη νκάδεο πνπ εηζέξρνληαη ζε απηή είλαη ππνρξεσκέλεο 

λα απνξξνθεζνχλ θαη λα γίλνπλ έλα νκνηνγελέο κίγκα κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ 

(Καλαβάθεο, 2004: 2). 

Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο, μεθεχγνληαο απφ ηε ινγηθή ηνπ αθνκνησηηθνχ 

κνληέινπ, απνδέρεηαη ελ κέξεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ, εθφζνλ δελ 

επεξεάδεη ην δνκηθφ ζχζηεκα ηεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο (Καξξά, 2009: 15). Αειαδή, 

εθφζνλ δελ δξα ελάληηα ζηελ θνπιηνχξα απηήο, πξνζπαζψληαο λα επηβιεζεί 

(Γεσξγνγηάλλεο, 1997: 47). Οπφηε, ε ηαπηφηεηα ησλ κειψλ ηεο εθάζηνηε δηαθνξεηηθήο 

εζληθήο νκάδαο γίλεηαη απνδεθηή θαη ζπληζηνχλ κέξνο ηεο λέαο ηαπηφηεηαο πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζε απηά ηα άηνκα (Γσγξάθνπ, 2003: 61). Χο ζπλέπεηα, ζην ζρνιείν, ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε 

θαη ησλ παηδηψλ άιισλ πνιηηηζκψλ (Καξξά, 2009: 15). 
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Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ 

ξαηζηζηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ εληνπίδνληαη, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο αιινδαπψλ ζε έλα 

θξάηνο, θαη επελδχεη ζηε γλψζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί ην ζηνηρείν ηεο εμνηθείσζεο καδί ηνπο θαη λα επέιζεη ελ ηέιεη ε νπζηαζηηθή 

απνδνρή ηνπο (Μάξθνπ, 1996: 15). Με πην απιά ιφγηα, ζε απηφ ην κνληέιν, ε θνηλσληθή 

ζπλνρή ζηεξίδεηαη ζηνλ ζε ίζν βαζκφ ζεβαζκφ ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ (Καξξά, 2009: 16). Χο εθ ηνχηνπ, ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζρεδηάδνληαη κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηέηνησλ 

πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αιινδαπψλ 

παηδηψλ (Καλαβάθεο, 2004: 5). 

Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν ζέηεη σο ζεκέιην ηελ ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα, θαη φιεο νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

δνκψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο θηινζνθίαο (Νηθνιάνπ, 2000: 129). 

Έηζη, νη ηξεηο ζεκειηψδεηο ζηφρνη ηεο γίλνληαη ε ηζφηεηα, ε δηθαηνζχλε θαη ε 

ρεηξαθέηεζε - απειεπζέξσζε (Μάξθνπ, 1996: 23). Δ πξψηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ αληζφηεηα, ε δεχηεξε γηα ηελ ηζφηεηα ζηηο επθαηξίεο θαη 

ε ηξίηε γηα ηελ απνκάθξπλζε απφ ξαηζηζηηθέο ινγηθέο (Καξξά, 2009: 17). 

Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή κηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ έληαμε ηνπ αιινδαπνχ καζεηή κέζα ζηε λέα γη’ απηφλ 

θνηλσλία, κε απνηέιεζκα λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα (π.ρ. 

κέζνδνη, ηξφπνη δηδαζθαιίαο θ.ιπ.), αιιά λα επεθηείλεηαη ζε νηηδήπνηε βνεζάεη ηνπο δχν 

δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο (γεγελήο θαη αιινδαπφο) λα απνθηήζνπλ ζρέζε ζεβαζκνχ 

θαη θαηαλφεζεο ηεο εηεξφηεηαο ηνπ ελφο απέλαληη ζηνλ άιιν (Μάξθνπ, 1996: 3. 

Σζνιεξίδνπ, 2009: 55). 
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1.2 Ζ Δςπυπαφκή πολιηική για ηην εκπαίδεςζη ηυν μεηαναζηών 

Δ κεηαλάζηεπζε, παξφιν πνπ σο θαηλφκελν απαζρφιεζε ηελ επξσπατθή ήπεηξν ήδε απφ 

ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη απνηέιεζε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζεκεξηλήο κνξθήο ηεο (European Migration Network, 2006: 7), δελ ηεο δφζεθε ε ίδηα 

πξνζνρή θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ιήςε πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή (Heckmann, 2008: 11). Έηζη, ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, νη πξψηεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηνρεχνπλ ζηε κέγηζηε 

δπλαηή απφδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα έξρνληαη πεξηζζφηεξν απφ 25 ρξφληα κεηά ηε 

ζχζηαζε ηεο Βλσκέλεο Βπξψπεο θαη έπεηηα απφ ηελ θαζ’ νινθιεξίαλ εδξαίσζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο νξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο δηαθνξεηηθψλ 

πιεζπζκψλ θαη πνιηηηζκψλ ζε πεξηνρέο ηεο Βπξψπεο (Σζανχζεο, 2000: 10). Μέρξη ηφηε, 

ην κεηαλαζηεπηηθφ ζεσξνχηαλ έλα παξνδηθφ δήηεκα πνπ είρε εκεξνκελία ιήμεο θαη, σο 

απνηέιεζκα, νη κεηαλάζηεο δε ρξεηαδφηαλ λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία ηνπ θξάηνπο πνπ 

επέιεγαλ λα βξεζνχλ, αιιά λα αθνκνησζνχλ απφ ηνλ θπξίαξρν πιεζπζκφ 

(Σδσξηδνπνχινπ & Κνηδακάλε, 2008: 25-26). 

Βπνκέλσο, ε επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Βλσκέλεο Βπξψπεο δελ μεθηλάεη 

κε ηε ζχζηαζή ηεο, αιιά πνιχ αξγφηεξα. Παξ’ φια απηά, νη φπνηεο θηλήζεηο ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα εμππεξεηνχλ ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο Έλσζεο. Καη, πην ζπγθεθξηκέλα, 

δεδνκέλνπ φηη ε πξψηε πεξίνδνο ηεο Βλσκέλεο Βπξψπεο ήηαλ απιψο κηα εκπνξηθή 

ζπκθσλία ησλ θξαηψλ - κειψλ πνπ ηελ απνηεινχζαλ θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν, ε έκθαζε 

δφζεθε ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Έηζη, ζηε πλζήθε ηεο Ρψκεο ηνπ 1957, ε 

νπνηαδήπνηε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη είλαη αξθεηά γεληθή. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

είλαη ην άξζξν 123 απηήο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ θαηάξηηζε γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαη ην άξζξν 128, πνπ ζέηεη ηηο αξρέο γηα κηα θνηλή 

επαγγεικαηηθή πνιηηηθή (ηακέινο & ΐαζηιφπνπινο, 2004: 48). 

ηα ηέιε ηεο επφκελεο δεθαεηίαο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ην 1968, ππήξμε έλαο 

Καλνληζκφο (1612/1968) γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνην 

θξάηνο - κέινο ηεο ΒΒ γηα εξγαζηαθνχο ιφγνπο, ζην πιαίζην ηεο ηζνλνκίαο θαη ηεο 

ηζφηεηαο, κε ηνλ νπνίν ηνπο δίλεηαη ην δηθαίσκα λα εηζάγνληαη ζηα ίδηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα κε ηα παηδηά ησλ πνιηηψλ ηνπ θπξίαξρνπ πιεζπζκνχ θαη λα κνηξάδνληαη ηα ίδηα 

αθξηβψο δηθαηψκαηα. Σαπηφρξνλα δε, ηα παηδηά απηά κπνξνχλ λα δηδάζθνληαη ζηε 
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κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη λα ιακβάλνπλ ηερληθή ή/θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε γηα 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζειήζνπλ ζην κέιινλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο (άξζξν 12). 

Σν πξναλαθεξζέλ δηάζηεκα, φκσο, νη φπνηεο αλαθνξέο ζηελ εθπαίδεπζε ήηαλ 

θαηά θχξην ιφγν, ζε επίπεδν εμαγγειηψλ (Spinthourakis & Katsillis, 1999: 183), θαη νη 

φπνηεο ελέξγεηεο (χζηεκα πλεξγαδφκελσλ ρνιείσλ) ρσξίο θάπνηα επίζεκε 

λνκνζεηηθή ζηήξημε (Μπαιαζζά - Φιέγθα, 2003: 65). Ώληίζηνηρα, απφ ην 1957 θαη κέρξη 

ην 1976, πνπ νινθιεξψλεηαη ε πξψηε πεξίνδνο ηεο Βλσκέλεο Βπξψπεο, ε επξσπατθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ήηαλ ηζνδχλακε κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (Πεζκαδφγινπ, 

1987: 478). 

Καηά ηε δεχηεξε πεξίνδν ηεο Βλσκέλεο Βπξψπεο, ε νπνία νξίδεηαη ζην δηάζηεκα 

1976 - 1992, θαη έπεηηα απφ ηε κνληκνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο γηα 

εξγαζηαθνχο ιφγνπο (Μνπζνχξνπ, 2003: 147), δεκηνπξγείηαη έληνλε αλάγθε 

εθπαίδεπζεο ησλ πιεζπζκψλ πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Βπξψπεο, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νκαιφηεξε έληαμε θαη ελζσκάησζή ηνπο ζηηο λέεο θνηλσλίεο. 

Οπφηε, αληίζηνηρα, δεκηνπξγείηαη θαη ε αλάγθε ζηγά-ζηγά γηα κηα θνηλή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή γηα φιεο ηηο ρψξεο πνπ είλαη κέιε ζηελ Βλσκέλε Βπξψπε. Έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε αξρηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε εζληθφ 

επίπεδν, ε νπνία, εμαηηίαο ηεο ππέξκεηξεο έθηαζήο ηνπ, θαζίζηαηαη δχζθνιν λα 

αληηκεησπηζηεί. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Γαιιία (Μνπζνχξνπ, 2003: 

155), ε νπνία, ελψ, αξρηθά, δίλεη ηζαγέλεηα ζε φινπο ηνπο μέλνπο πνπ εηζέξρνληαη ζηε 

ρψξα, αξγφηεξα, αλαγθάδεηαη λα κεηαβάιεη ηελ πνιηηηθή ηεο, ππφ ην βάξνο ησλ 

πνιπάξηζκσλ πξνζθχγσλ απφ ηηο γαιιφθσλεο πξψελ αθξηθαληθέο απνηθίεο. 

Έηζη, ζηε δεθαεηία ηνπ ’70 θαη αθφκα πεξηζζφηεξν κεηά ην 1975, κε ηε ζχζηαζε 

ηεο UNESCO ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1974, γίλεηαη ε πξψηε λνκνζεηηθή εκθάληζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία ηέζεθαλ νη πξψηνη ζηφρνη ηεο, ζην πιαίζην ηεο 

κέξηκλαο γηα πξνβιήκαηα δηάθνξσλ ηχπσλ ησλ κεηαλαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ ηνπο, ε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ - κειψλ λα ηελ αλαπηχμνπλ 

θαη ε επίζεκε εθαξκνγή ηεο νλνκαζηηθά πιένλ σο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

(Μπαιαζζά-Φιέγθα, 2003: 75-76). Σνλ Ενχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο, κε ηελ Ώπφθαζε ηεο 6
εο

-

6-1974 ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ηεο Βπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (πκβνχιην ησλ 

Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ – Γεληθή Γξακκαηεία, 1987: 15-16), γίλνληαη θηλήζεηο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη κφξθσζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, δηακέζνπ θαηάιιεισλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο (εθπαηδεπηηθή θαη 

θνηλσληθή) ζηε ρψξα ππνδνρήο. Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ θηλήζεσλ γίλεηαη ιφγνο γηα 
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εηζαγσγή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ηεο θνπιηνχξαο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα, ε ηξνπνπνίεζε ησλ κεζφδσλ θαη ηνπ πιηθνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ Σάμεσλ Τπνδνρήο γηα ηα 

παηδηά απηά θαη αθφκα πεξηζζφηεξν γηα ηα παηδηά ειηθίαο 6 - 16 εηψλ. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ηελ ίδηα πεξίνδν, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κεξηκλά γηα 

πξψηε θνξά θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ππφ ηε 

δηθαηνδνζία ηνπο παηδηά κεηαλαζηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αληίζηνηρα, γίλνληαη γηα 

πξψηε θνξά, ηζνδχλακε θαη ηζφβαζκε ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε 

εθπαίδεπζε ησλ γεγελψλ καζεηψλ. 

 Λίγν αξγφηεξα, κε ην Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο 

εγθαηληάδεηαη ην Πξψην Πξφγξακκα Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο (ΒΒ 38L, 9-2-1976) 

(πκβνχιην ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ – Γεληθή Γξακκαηεία, 1987: 23-28) γηα ηε 

βειηίσζή ηεο ζε επξσπατθφ επίπεδν (ζπζηήκαηα, κέζνδνη, πξνγξάκκαηα θ.ν.θ.). Με απηφ 

θαζηεξψλεηαη γηα πξψηε θνξά ε Βπηηξνπή Παηδείαο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα φισλ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ (Παζηάο, 2006: 286), ελψ γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηελ Βπξσπατθή 

Αηάζηαζε ζηελ Βθπαίδεπζε (Σζανχζεο, 2000: 10). 

Σν 1977, κε ηελ Οδεγία 486/25-7-1977 (πκβνχιην ησλ Βπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ – Γεληθή Γξακκαηεία, 1987: 37-38), νη ρψξεο ππνδνρήο νθείινπλ λα 

ζεβαζηνχλ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο θαη λα ηνπο παξάζρνπλ δσξεάλ εθπαίδεπζε 

ππνδνρήο, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία ηεο επίζεκεο γιψζζαο, θαζψο θαη 

ηελ ηαπηφρξνλε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο απηψλ ησλ παηδηψλ. 

Σνλίδεηαη παξάιιεια, ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ (Παιαηνιφγνπ & Βπαγγέινπ, 2003: 103).  

Σν ζεκαληηθφ ζηε ζπγθεθξηκέλε Οδεγία, σζηφζν, πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί, 

δελ είλαη νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ, αιιά ε ζχκπξαμε φισλ ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο 

Βπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ε ζπκκφξθσζε εληφο ηεζζάξσλ εηψλ φζσλ δελ 

ηθαλνπνηνχζαλ ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ κεηαλαζηψλ πνπ πξνέθπςε, εμαηηίαο ηεο ππέξκεηξεο αλφδνπ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο. Ώθξηβέζηεξα, ηα άξζξα 3 θαη 4 απηήο, πνπ δείρλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο, αθελφο, λα παξέρνπλ δσξεάλ εθπαίδεπζε ζηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο, αθεηέξνπ, λα θξνληίδνπλ 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα κεξηκλνχλ γηα δεηήκαηα πνιηηηζκνχ ησλ 

παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ (Μάξθνπ, 1995: 91). 
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Άιιε επίζεκε νδεγία γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έξρεηαη ηελ επφκελε 

δεθαεηία, κε ηηο πζηάζεηο 9 θαη 18 ηνπ 1984 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο, νη νπνίεο 

ππνρξεψλνπλ ηα θξάηε κέιε λα ζηξαθνχλ πξνο κηα ηέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε, ζην 

πιαίζην ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ πνπ έρνπλ 

αξρίζεη πιένλ εκθαλψο λα δεκηνπξγνχληαη. χκθσλα κε απηέο, ηα ζρνιεία, ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη νη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ηε ινγηθή ηεο 

αθνκνίσζεο θαη λα θξνληίδνπλ ψζηε, αθελφο λα εμαιεηθζνχλ νη φπνηεο εζληθηζηηθέο 

ηάζεηο ππήξραλ, αθεηέξνπ, λα κελ δεκηνπξγεζνχλ λέεο (Μάξθνπ, 1995: 97). 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ (1986-1992), ε Βπηηξνπή ζηνρεχεη 

ζηε ζχκπξαμε παηδείαο θαη νηθνλνκίαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο αγνξάο (Παζηάο, 

2006: 305-308). Χο ζπλέπεηα, έξρεηαη ην Φήθηζκα ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ηεο 24
εο

 

ΜαΎνπ 1988 (C175, 6-7-1988)
6
 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

Καηά ηελ ηξίηε πεξίνδν (1992 - 2000) ζπγθξνηείηαη πιένλ επίζεκα έλαο 

επξσπατθφο εθπαηδεπηηθφο ρψξνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ην 

1992, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Βπξψπεο εθθξάδεηαη κε νηθνλνκηθνχο φξνπο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 126 ηεο πλζήθεο ηεο ΒΒ, γίλεηαη ιφγνο πιένλ γηα κηα παηδεία 

πςεινχ επηπέδνπ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζθνπνχ. Ώπφ εδψ θαη ζην εμήο, ε Βθπαίδεπζε ρηίδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο δεκηνπξγίαο κηαο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο (δηά βίνπ δηδαζθαιία θαη κάζεζε), ελψ 

επηζπκείηαη ε αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο Παηδείαο, ε θηλεηηθφηεηα 

καζεηψλ, θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (πξνγξάκκαηα Erasmus, Socrates, Leonardo Da 

Vinci) θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ γηα ηα θνηλά πξνβιήκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

Ώπφ ην 2000 θαη έπεηηα, ζηφρνο γίλεηαη ε πξνζθνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο ελφο 

εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα ηνπ θαζελφο. 

Οπφηε, απηφ πεξλνχζε κέζα απφ ηελ αληηκεηψπηζε θάζε είδνπο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

πξσηίζησο. Έηζη, ζην πιαίζην πξνζθνξάο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ησλ ίζσλ 

δηθαησκάησλ, νξίδεηαη θαη λνκνζεηηθά πιένλ ην δηθαίσκα ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν πξφζβαζεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
7
. Σν ίδην 

                                                 
6
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:41988X0706(01)  

7
 Άξζξν 2 ηεο Οηθνπκεληθήο Αηαθήξπμεο ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ Ώλζξψπνπ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:41988X0706(01)
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ηζρχεη θαη γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ ιφγν παξακνλήο ζε κηα ρψξα
8
. Λίγν 

αξγφηεξα, πξνζηέζεθε θαη ε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ ζηα 

θέληξα ππνδνρήο
9
. 

Βλδεηθηηθά, ηελ πεξίνδν κεηά ην 2000, θαηαγξάθεηαη ε Οδεγία 2003/109/CE
10

, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηελ επέθηαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ρψξεο εθηφο ΒΒ θαη ε πεξηνρή πξφζβαζεο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο ΒΒ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο κε ηα παηδηά ηνπ γεγελή πιεζπζκνχ θαη 

ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο, φπνπ θξηλφηαλ φηη ππήξρε αλάγθε. Δ 

ζπκθσλία ηεο Ληζαβφλαο ην 2000 ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΒΒ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο 

ηειεπηαίαο «ζηελ αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν έσο ην 2010». Δ Ώλαθνίλσζε ηεο ΒΒ (COM (2005) 596 ηειηθφ)
11

, 

αθελφο, γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη γεληθφηεξα ηελ απφθηεζε γισζζηθψλ 

πξνζφλησλ, έηζη ψζηε καθξνπξφζεζκα, λα απμεζεί ε πνιπγισζζία ηνπ θάζε πνιίηε 

(ζσζηή ρξήζε δχν μέλσλ γισζζψλ πέξα απφ ηε κεηξηθή γηα ην θάζε άηνκν), αθεηέξνπ, 

γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ δηδαζθφλησλ μέλσλ γισζζψλ πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Socrates, πνπ 

ζηνρεχεη «ζηελ αλάπηπμε παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ», κέζσ κηαο ζεηξάο δξάζεσλ, νη 

νπνίεο πινπνηνχληαη κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο θαη 

δηακέζνπ ησλ δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ώπηέο είλαη: 

Δ δξάζε Comenius, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ζηε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε δηακέζνπ ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ησλ ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ ησλ 

ρσξψλ-κειψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ 

αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ εθκάζεζε γισζζψλ απφ ηηο 

ρψξεο πξνέιεπζεο γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία δηαπνιηηηζκηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο (Γεληθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, 2000: 

8). 

Δ δξάζε Erasmus, πνπ είλαη θάηη παξφκνην κε ηε δξάζε Comenius, δειαδή, 

αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά αθνξά ζηα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γεληθφηεξα. Οη ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο επηθεληξψλεηαη, είλαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ 

                                                 
8
 Άξζξν 28 παξ. 1(β) ηεο χκβαζεο γηα ηα Αηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

9
 Οδεγία 2003/9/ΒΚ. 

10
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0109  

11
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0596  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0596
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πξνζσπηθνχ, ε αθξηβέζηεξε αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ε δηαθάλεηα ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη αλαγλψξηζή ηνπο ζε νιφθιεξε ηελ ΒΒ (Γεληθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο 

θαη Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, 2000: 8). 

Δ δξάζε Grundtvig, ε νπνία θαη πάιη αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο, αιιά εδψ ην πεδίν δξάζεο ηεο είλαη ε δηά βίνπ εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα ε 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ (δεχηεξε επθαηξία γηα ηα άηνκα πνπ δελ νινθιήξσζαλ ην ζρνιείν, 

δεκηνπξγία ηππηθψλ πξνζφλησλ, ελαιιαθηηθή εθπαίδεπζε θ.ν.θ.). Βπίζεο, ζε απηή 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε άηππε εθπαίδεπζε, δειαδή ε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη έλα 

άηνκν απφ κφλν ηνπ ρσξίο λα πεξάζεη ηελ ηππηθή δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο απφ θάπνην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (Γεληθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, 2000: 

8). 

Δ δξάζε Lingua γηα ηελ εθκάζεζε θαη δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ, κε ζηφρν ηελ 

εδξαίσζε ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο ηεο ΒΒ (Γεληθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο θαη 

Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, 2000: 8) θαη, ηέινο, ε δξάζεο Minerva γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε 

δεκηνπξγία πξνζφλησλ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Βπηθνηλσλίαο ζηελ 

Βθπαίδεπζε, γηα ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (Γεληθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο 

θαη Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, 2000: 8). 

Άιια πξνγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, κεηά ηελ αιιαγή 

ηνπ αηψλα, είλαη ην πξφγξακκα Leonardo da Vinci
12

 γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε, κε ηελ πξνηξνπή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα πξνψζεζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αχμεζε ησλ πξνζφλησλ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ζηελ επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο. 

Σν πξφγξακκα Jean Monnet
13

, ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

επξσπατθήο ηδέαο θαη ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα (ελίζρπζε 

ηεο αξηζηείαο, αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, 

ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα επξσπατθήο νινθιήξσζεο 

θ.ν.θ.). 

Σν πξφγξακκα Youth in action (2007-2013)
14

 γηα ηε βειηίσζε ηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε άηνκα ειηθίαο 13-30 εηψλ κε ζηφρν ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ 

επξσπατθφ θφζκν, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο Έλσζεο. 

                                                 
12

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11025  

13
 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11082_el.htm  

14
 http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/about_youth.en.php  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11025
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11082_el.htm
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/about_youth.en.php
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Σα πξνγξάκκαηα Πνιηηηζκφο
15

, Νένη ζε δξάζε (2007-2013)
16

, Αηά βίνπ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (2007-2013)
17

 θαη ε Βπξσπατθή Βζεινληηθή Τπεξεζία
18

 θαη 

ην Βηδηθφ Πξφγξακκα EDULINK
19

 γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο ζηηο ρψξεο ηεο Ώθξηθήο, ηεο νκάδαο ησλ θξαηψλ ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ 

Βηξεληθνχ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Καη, κηα ηειεπηαία ελέξγεηα πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί, γηα ηελ επνρή πνιχ θνληά 

ζην ζήκεξα, είλαη απηή πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηε Γεληθή Αηεχζπλζε ηεο Βπξσπατθήο 

Βπηηξνπήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ, ηνλ Μάην ηνπ 2015
20

, κε ηε 

δηθαηνδνζία θαη ηελ επζχλε ηεο επνπηείαο γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ πνιηηηζκφ, ηε λενιαία, ηηο γιψζζεο θαη ηνλ 

αζιεηηζκφ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο ζηελ Βπξψπε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο, κέζσ ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΒΒ, απφ ηε ζηηγκή ηεο ίδξπζήο 

ηεο κέρξη ζήκεξα, ηε δηακφξθσζε θαη ηε δηακνξθψλεη ε αληίζηνηρε κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ αλαγθψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο αλά επνρή. Οπφηε, παξνπζηάδνληαο ζπλνπηηθά 

ηελ ηζηνξία ηεο θαη ηελ εμέιημή ηεο, ρσξίδνληαο ηηο επνρέο ζε δεθαεηίεο, ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρηεί φηη, πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’70, νη κεηαλάζηεο εηζέξρνληαλ ζηνλ ρψξν 

ηεο ΒΒ κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη πνιηηηθνχ αζχινπ. Βπνκέλσο, ε αλάγθε 

γηα εθπαίδεπζε ήηαλ θάπσο ζπγθεθαιπκκέλε θαη δελ αθνξνχζε άκεζα ζηνπο 

κεηαλάζηεο, αιιά ζηα παηδηά ηνπο, θαη σο εθ ηνχηνπ, νη φπνηεο θηλήζεηο έγηλαλ, ήηαλ 

θπξίσο γηα ηα παηδηά ηνπο. 

Σελ επφκελε δεθαεηία, θαη θπξίσο κεηά ηα κέζα ηεο, πνπ πξνθχπηεη ην δήηεκα 

ηεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ εληφο ηεο ΒΒ, δεηνχκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

γίλεηαη ε έληαμε θαη πξνζαξκνγή απηψλ ησλ αηφκσλ ζηηο λέεο γη’ απηνχο θνηλσλίεο. ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, φπνπ ε εθπαίδεπζε πιένλ αλάγεηαη ζε ζεκαληηθφ δήηεκα, 

θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε «δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ επξσπατθή πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία, αιιά επηδηψθεη δεκηνπξγία 

                                                 
15

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:l29006  

16
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11080  

17
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11082  

18
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11603  

19
 http://www.acp-edulink.eu/content/about-edulink-0  

20
 https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=furl.go&go=/the-eu-and-integration-in-other-

policy-areas 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:l29006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11082
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11603
http://www.acp-edulink.eu/content/about-edulink-0
https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=furl.go&go=/the-eu-and-integration-in-other-policy-areas
https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=furl.go&go=/the-eu-and-integration-in-other-policy-areas
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λέσλ κνληέισλ ζπκβίσζεο κέζα απφ ηελ ηζφηηκε θαη ειεχζεξε αιιειεπίδξαζε πνπ 

ππάξρνπλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία» (Αακαλάθεο, 1998: 112). Καη, ηέινο, κεηά 

ην 2000, ε αλάγθε πνπ δεκηνπξγείηαη εθηείλεηαη ζε επίπεδν πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ 

ησλ αηφκσλ πνπ γηα θάπνην ιφγν κεηαλαζηεχνπλ ζε ρψξεο ηεο ΒΒ, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί κηα Κνηλσλία ηεο Γλψζεο, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, ζα ζπκβάιεη ζηελ 

νηθνλνκία ηεο Γλψζεο. 
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1.3 Ζ Δλληνική πολιηική για ηην εκπαίδεςζη ηυν μεηαναζηών 

Δ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έγηλε κέιεκα γηα ην ειιεληθφ θξάηνο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’80, κε ηηο πξψηεο θηλήζεηο λα γίλνληαη κε ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ 

Βλσκέλε Βπξψπε (ηφηε ΒΟΚ), ιίγν κεηά ην 1981, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ θαη 

ζηεξηρηνχλ ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν νη Παιηλλνζηνχληεο καζεηέο πνπ είραλ πξνβιήκαηα 

κε ηε γιψζζα. Έηζη, ηελ πεξίνδν απηή, θάλνπλ ηελ ππνηππψδε εκθάληζή ηνπο νη Σάμεηο 

Τπνδνρήο (1980 - 1981) θαη ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα (1982 - 1983), ελψ ηα πξψηα 

δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ηδξχνληαη έπεηηα απφ ηε ζχζηαζε θαη ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 

1566/1985, ηα νπνία ζηφρεπαλ ζηε κφξθσζε θαη εθπαίδεπζε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο απφ ηα παηδηά ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Ώξγφηεξα, ζα 

γίλνπλ πην ζπγθξνηεκέλεο θαη πην νξγαλσκέλεο (Σδσξηδνπνχινπ & Κνηδακάλε, 2008: 

33). 

Παξ’ φια απηά, ε ιεηηνπξγία ηνπο έγηλε ζρεδφλ κηα δεθαεηία αξγφηεξα, φπνπ κε 

ηνλ Νφκν 1894/1990, ην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν ζπκπεξηέιαβε θαη ηάμεηο ππνδνρήο, 

νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηελ επαθή θαη ηελ εθκάζεζε ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ηνπ 

ειιεληθνχ ζηνηρείνπ (γιψζζα, ηζηνξία, πνιηηηζκφο). Λίγν πξηλ απφ ηα κέζα ηεο ίδηαο 

δεθαεηίαο, ην 1994, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο άιισλ πνιηηηζκψλ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ησλ δηθψλ ηνπο πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ. Καη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’90, ην 1999, νη φξνη γηα ηηο ηάμεηο ππνδνρήο θαη ηα θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα έγηλαλ 

επλντθφηεξνη γηα ηελ αθφκα κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζε ησλ αιινδαπψλ θαη ησλ 

παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ. Ώπφ εδψ θαη ζην εμήο, ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

βξίζθεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζρεδηάδεηαη δειαδή θεληξηθά, θαη 

ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ άιιεο ρψξαο γίλεηαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν (απνθαζίδεη ν θάζε λνκάξρεο) (Υξηζηνδνχινπ, 2009: 288-289). 

Ώλεμάξηεηα απφ φια απηά, ε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε επίζεκα μεθηλάεη ζην δεχηεξν κηζφ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο 

ηνπ 20νχ αηψλα, φηαλ εηζήιζε ζηε ρψξα ην πξψην κεγάιν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα απφ ηηο 

πξψελ νβηεηηθέο Υψξεο, ηα ΐαιθάληα, ηελ Ώζία θαη ηελ Ώθξηθή, κε ηνλ Νφκν 

2413/1996. Πην ζπγθεθξηκέλα, ινηπφλ, θαηφπηλ ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ 

ζηνηρείνπ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηεο θαη’ επέθηαζε αλάγθεο ελφο αληίζηνηρνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηα λέα κέιε ηεο ελ ιφγσ θνηλσλίαο, κε ηνλ 

πξναλαθεξζέληα λφκν έγηλε ε «νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ 
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πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε λένπο κε 

εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο ή κνξθσηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο». 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ν λφκνο απηφο δελ είλαη θάηη απζεληηθφ θαη 

πξσηφηππν πνπ παξήγαγε ε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, αιιά ε λνκνζεηηθή 

ελζάξθσζε παιαηφηεξσλ νδεγηψλ ηεο Βλσκέλεο Βπξψπεο γηα ην ειιεληθφ θξάηνο. 

Αειαδή, ε απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ δελ είλαη ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ εθαξκνγή πξνεγνχκελσλ απνθάζεσλ ηεο ηφηε ΒΟΚ, ζηηο νπνίεο 

θιήζεθε λα ππαθνχζεη ε Βιιάδα σο κέινο ηεο απφ ην 1981 θαη έπεηηα. Ώθξηβέζηεξα, 

πξφθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο ηεο 25
εο

 Ενπιίνπ 1977, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα 

παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ πνπ αιιάδνπλ θξάηνο γηα εξγαζηαθνχο ιφγνπο θαη ηελ 819/95 

ΒΚ Ώπφθαζε ηεο ΒΒ, ε νπνία πξνεηνηκάδεη ηνπο πνιίηεο θάζε ρψξαο - κέινπο ηεο ΒΒ λα 

δήζεη ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. 

Με ηνλ Νφκν 2413/1996 γίλεηαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 26 ζρνιείσλ 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2007 - 2008 είλαη 13 

Αεκνηηθά, 9 Γπκλάζηα θαη 4 Λχθεηα. Με ηνλ ίδην λφκν γίλεηαη θαη ε ίδξπζε ηνπ 

Ελζηηηνχηνπ Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο (ΕΠΟΑΒ) γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηνπο νκνγελείο, ηελ ππνβνήζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη ησλ επάισησλ πιεζπζκηαθά αηφκσλ 

(απηνί πνπ πθίζηαλην εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ ή βξίζθνληαλ ζε μέλα θνηλσληθν - 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα). 

Παξάιιεια, ηελ ίδηα ρξνληά, ηδξχεηαη θαη ην Κέληξν Αηαπνιηηηζκηθήο Ώγσγήο 

(ΚΒΑΏ), ζην Σκήκα Φηινζνθίαο – Παηδαγσγηθήο - Φπρνινγίαο (ΦΠΦ) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ γηα ηελ πξνζθνξά δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζε ηξηηνβάζκην 

επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθφ – κεηαπηπρηαθφ) θαη φ,ηη ζρεηηδφηαλ κε απηφ (αλάπηπμε 

θαη εθαξκνγή αληίζηνηρσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρα 

παλεπηζηεκηαθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα, αληαιιαγή εκπεηξηψλ, θαηά ηελ νξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ ή/θαη ζεκηλαξίσλ) (Σδσξηδνπνχινπ & Κνηδακάλε, 2008: 33). 

Ώπφ εθεί θαη πέξα, νη δξάζεηο πνπ αθνινπζνχλ (1997 - 2000 θαη 2001 - 2004) 

ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη θάπνηεο άιιεο θαηεγνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηα 

Σζηγγαλφπαηδα, ηνπο Ώιινδαπνχο θαη Παιηλλνζηνχληεο καζεηέο θαη ηα 

Μνπζνπικαλφπαηδα (ηα παηδηά απηά βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ώλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο). Έηζη, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1997 - 2004, ρσξηζκέλν ζηηο 

δχν πεξηφδνπο πνπ αλαθέξζεθαλ, ιεηηνχξγεζαλ ηα Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

Βθπαίδεπζεο θαη Ώξρηθήο Καηάξηηζεο (ΒΠΒΏΚ Ε θαη ΕΕ) γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαη 
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καζεζηαθή δηεπθφιπλζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ καζεηψλ γηα ηηο 

νπνίεο έγηλε λσξίηεξα ιφγνο (Υξηζηνδνχινπ, 2009: 289). 

Πην πξφζθαηα, κε ηνλ Νφκν 3386/2005 γίλεηαη ε δηεπθφιπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο φισλ ησλ αιινδαπψλ. Δ πεξίπησζε απηή δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηνπο λφκηκνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο, αιιά θαη ζηνπο «άηππα» παξάλνκνπο, 

απηνχο πνπ δελ κπνξνχλ, δειαδή, κε θάπνην έγθπξν ηξφπν λα απνδείμνπλ ηε λφκηκε 

είζνδν θαη παξακνλή ηνπο ζηε ρψξα (θιάβνπ, 2004: 14). Σαπηφρξνλα δε, ηψξα πιένλ, 

αλαγλσξίδεηαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο θαη κηα ζεηξά άιισλ δηθαησκάησλ θαη 

πξνλνκίσλ, φπσο νη ηίηινη ζπνπδψλ απφ ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο θαη ε θαηάηαμε, 

θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ζηηο αληίζηνηρεο βαζκίδεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε 

ζπζρέηηζε ηεο εξγαζίαο κε ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο, εθφζνλ ζπκπιεξσλφηαλ έλαο ηθαλφο αξηζκφο παηδηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ζπγθξνηήζνπλ ηκήκα, ε απαιιαγή απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ή ηνλ 

εθθιεζηαζκφ, αλ ην επηζπκνχζαλ (Π.Α. 201/1998) θ.ν.θ. 

Βλ νιίγνηο, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ Βιιάδα, νπζηαζηηθά, αλ θαη φρη 

αθφκα επίζεκα, μεθηλάεη ηε δεθαεηία ηνπ ’80, φπνπ ε πξνζέιεπζε ησλ κεηαλαζηψλ 

μεπέξαζε θαη ηηο ειάρηζηεο πξνβιέςεηο θαη ζρεδηαζκνχο πνπ είραλ γίλεη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε (Ν. 1865/89). Μέρξη ηφηε, νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ 

θαιχπηνληαλ απφ ηα δχν ζρνιεία πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί γηα ηνπο παιηλλνζηνχληεο ζηελ 

Ώζήλα, κε ην Π.Α. 435/84, θαη ηε Θεζζαινλίθε, κε ην Π.Α. 369/85. Οη Σάμεηο Τπνδνρήο 

θαη ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα, επνκέλσο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηνλ Ν. 1404/83, 

έγηλαλ κε ζθνπφ, αξρηθά, ηελ εθπαίδεπζε ησλ παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ, ζηε ζπλέρεηα, 

θαη ησλ παηδηψλ ησλ Βιιήλσλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ παηδηψλ ησλ επαλαπαηξηδφκελσλ 

Βιιήλσλ (Αακαλάθεο, 2004: 60-61) θαη, αξγφηεξα, ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνπο δηθαηνχρνπο 

εθπαίδεπζε ζηνπο ρψξνπο απηνχο ηα παηδηά ησλ ππεθφσλ απφ ρψξεο ηεο ΒΒ θαη ησλ 

ππεθφσλ απφ ρψξεο εθηφο ΒΒ (Αακαλάθεο, 2004: 64), δείρλνληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ηηο αλάγθεο πνπ απμάλνληαλ θαη δεκηνπξγνχληαλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Δ εμέιημε, φκσο, πνπ δηακνξθσλφηαλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο δε ζηακάηεζε ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά επεθηάζεθε θαη ζην 

επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Ν. 1894/90) γηα ηνπο νπνίνπο απαηηνχληαλ εηδηθά πξνζφληα. 

Χο απνηέιεζκα, ε Πνιηηεία θξφληηδε λα ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αληαπφθξηζε 

ζηηο λέεο δηακνξθσκέλεο αλάγθεο. Βπηπξφζζεηα, αιιαγέο γίλνληαη θαη ζην δηδαθηηθφ 

πιηθφ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ειιεληθέο ηάμεηο θαη 

ειιεληθά ζρνιεία (Σζνιεξίδνπ, 2009: 101). Έπεηηα απφ φια απηά, δεδνκέλσλ ησλ 
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ηξνπνπνηήζεσλ πνπ είραλ γίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, έλα ρξφλν κεηά ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’90, γίλνληαη πξάμε ηα πξψηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία (Ν. 2413/96), ηα 

νπνία ππνδειψλνπλ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα (ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη πιένλ κηα 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία) θαη αλαγλσξίδνπλ αλνηρηά, αληηκεησπίδνληαο ζηελ πξάμε 

θάζε μελνθνβηθφ ζηνηρείν πνπ ππάξρεη ζηελ θνηλσλία, ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ 

πνπ θαινχληαη λα ζπλππάξμνπλ φζν γίλεηαη πην αξκνληθά ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. 

ην ίδην πιαίζην, ην πιαίζην ηεο εμέιημεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ 

ακέζσο επφκελε ρξνληά (1997), ε Βιιεληθή Πνιηηεία, έρνληαο ηελ νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε απφ ην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, νξγαλψλεη θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ηφζν ησλ νκνγελψλ φζν θαη φισλ ησλ άιισλ καζεηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (αιινδαπνί καζεηέο, ηζηγγαλφπαηδα, 

κνπζνπικαλφπαηδα, παιηλλνζηνχληεο καζεηέο). Δ ρξνληθή ηζρχο ηνπο είλαη κέρξη ην 

2008. Ώπηά αθνξνχλ: «ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

αλεμαηξέησο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο», «ζηελ κε θάζε ηξφπν 

αλάπηπμε θαη δηεχξπλζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ θάζε αηφκνπ δηά βίνπ», «ζηε δεκηνπξγία 

ηθαλνηήησλ πνπ ζα επλνήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα», «ζηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο» θαη, ηέινο, «ζηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε κέηξσλ ηνπ ΒΚΣ»
21

. 

Καηά ζπλέπεηα, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ Βιιάδα δηακνξθψλεηαη 

αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Καηάθεξε λα 

αλαπηπρζεί αξθεηά θαη λα θηάζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη 

φηη κπνξνχλ ηα πάληα λα ζηακαηήζνπλ εδψ, γηαηί ε θχξηα ηδέα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο 

θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη ε ηζφηεηα επθαηξηψλ, ε 

ηζνλνκία, ε αιιεινθαηαλφεζε θαη ε αιιειναπνδνρή, είλαη δηαξθείο ζηφρνη πνπ δελ 

πινπνηνχληαη εθάπαμ αιιά δηαξθψο θαη ζπληνληζκέλα θαη δπλακηθά ζε ζπλάξηεζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε κε ηηο αιιαγέο πνπ επηηεινχληαη ζηελ θνηλσλία. 
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 http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_1_1.html  

http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_1_1.html
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Οι Γομέρ Τποδοσήρ για ηην Δκπαίδεςζη ηυν Πποζθύγυν (Γ.Τ.Δ.Π.) 

Δ κεγάιε πξνζθπγηθή εηζξνή πνπ έιαβε ρψξα ζηελ παηξίδα καο ηδηαίηεξα, αιιά θαη 

γεληθφηεξα ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, θαηά ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα, είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηε  ζπγθέληξσζε, ζηε ρψξα καο, κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθπγνπαίδσλ. Σα 

παηδηά απηά φπσο θαη θάζε παηδί έρνπλ δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ην 

επξσπατθφ θαη ην εζληθφ δίθαην. Σν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη βαζηθφ αλζξψπηλν 

δηθαίσκα, ην νπνίν ζέβεηαη, πξνζηαηεχεη θαη πξνσζεί ην ειιεληθφ θξάηνο. 

Δ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ, ζχκθσλα κε ην ΕΒΠ
22

, πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηάδνπζεο θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο παξνχζαο πξνζθπγηθήο 

θξίζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ππνδειψλνπλ ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ. Σα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηα παηδηά ησλ 

αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ πνπ εγγξάθνληαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ νπνίσλ ιεηηνχξγεζε θαη 

ιεηηνπξγεί ην επέιηθην ζρήκα ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο. Οη αλήιηθνη πξφζθπγεο κεηά ηε 

βίαηε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηε ρψξα ηνπο, έρνπλ παξακείλεη εθηφο ζρνιείνπ γηα 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο. Μηθξφο αξηζκφο ησλ παηδηψλ απηψλ δνπλ κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο ζε δηακεξίζκαηα ζηηο πφιεηο ή ζε ρψξνπο θαηαιήςεσλ. Ο κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ παξακέλεη ζηα θέληξα θηινμελίαο θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

απφ απηνχο ε πξννπηηθή λα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζε άιιε ρψξα είλαη βαζηθφ δεηνχκελν. 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πηζηφ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηνπο πξνζθπγνπαίδεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία
23

 (αξ. 28 ηεο Αηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα Αηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ, ΟΔΒ, 1989, επηθπξψζεθε ζηε ρψξα καο κε ηνλ Ν. 2101/1992, ΦΒΚ Ώ’ 192 

θαη άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο), φπνπ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα φισλ ησλ παηδηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, πξνρψξεζε, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Βπηζηεκνληθήο Βπηηξνπήο πνπ είρε 

ζπζηήζεη
24

 θαη κε ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, ζηελ 
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 Αειηίν Σχπνπ (4/10/2016), Ανκέο Τπνδνρήο θαη Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ, ΕΒΠ. 

23
 Βθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (1992), Κχξσζε ηεο Αηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, 

Νφκνο 2101/1992, ΦΒΚ 192/Ώ/2-12-1992, Ώζήλα: Βζληθφ Σππνγξαθείν. 

24
 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε 47079/ ΓΓ1/18-3-2016, «πγθξφηεζε θαη νξηζκφο κειψλ ηεο Βπηηξνπήο γηα ηε 

ηήξημε ησλ Παηδηψλ ησλ Πξνζθχγσλ, πγθξφηεζε θαη νξηζκφο κειψλ ηεο Βπηζηεκνληθήο Οκάδαο θαη ηεο 

Καιιηηερληθήο Οκάδαο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο ΒΠΠ». 
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θαηάξηηζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ιεηηνχξγεζε, κε ζεκαληηθή 

βέβαηα θαζπζηέξεζε, απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016 – 2017, γηα ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ απηφ πξφγξακκα αθνξά ζηα παηδηά πνπ δηακέλνπλ ζε θέληξα θηινμελίαο 

θαη έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ απηψλ απφ ηε δσή ζηνπο 

θαηαπιηζκνχο ζε κηα ζρνιηθή θαλνληθφηεηα θαη ηειηθά ηελ επηηπρή έληαμή ηνπο ζηε 

ζρνιηθή θνπιηνχξα
25

. 

Έηζη, κε ηελ ππ’ Ώξηζ. 180647/ΓΑ4/2016 ΚΤΏ
26

 ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 

Ώλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

ζπζηήζεθαλ νη Γομέρ Τποδοσήρ για ηην Δκπαίδεςζη ηυν Πποζθύγυν. Πξφθεηηαη γηα 

έλα εθπαηδεπηηθφ ζρήκα ζηε βάζε ελφο αλνηρηνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ 

πξνζθχγσλ, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζρνιηθή ηνπο 

επηηπρία ζην κέιινλ είηε ζην ειιεληθφ είηε ζε άιιν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Μέξνο ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ βαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη εηδηθφηεξα 

θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤΠΠΒΘ, νη δαπάλεο πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ θαιχθζεθαλ απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ΚΏΒ 344 θαη 

354 ησλ Β.Φ. 19-210 θαη 19-220) θαζψο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εζληθνχ ζθέινπο 

ηνπ ΠΑΒ ζε βάξνο ηνπ έξγνπ κε θσδηθφ 2014Β04700000 θαη ηίηιν ΠΛΔΡΧΜΔ 

ΏΝΏΠΛΔΡΧΣΧΝ ΚΏΕ ΧΡΟΜΕΘΕΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΚΏΘΧ ΚΏΕ ΒΒΠ ΚΏΕ 

ΒΐΠ ΣΟΤ ΤΠΠΒΘ βάζεη ηνπ αξ. 62 ηνπ Ν. 4409/2016 (Ώ΄ 136) ηεο ΏΒ 047. Βπηπιένλ, 

δαπάλεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαιχθζεθαλ θαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ ΠΑΒ ζε βάξνο ηνπ έξγνπ κε θσδηθφ 

2016Β34510084 (MIS 5001966) θαη ηίηιν ΒΝΣΏΞΔ ΒΤΏΛΧΣΧΝ ΚΟΕΝΧΝΕΚΧΝ 

ΟΜΏΑΧΝ ΣΏ ΑΔΜΟΣΕΚΏ ΥΟΛΒΕΏ-ΣΏΞΒΕ ΤΠΟΑΟΥΔ, Υ. ΒΣΟ 2016-2017 

ηεο ΏΒ3451. Βπηπιένλ, δαπάλεο ππνζηήξημεο ζηειέρσζεο ησλ Α.Τ.Β.Π., πινπνίεζεο 

θαη ζπληνληζκνχ ηεο δξάζεο θαζψο θαη αλαπαξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

θαιχθζεθαλ απφ ην έξγν πνπ εληάρζεθε ζην Σακείν Ώζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 
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 Βπηζηνιή ηνπ ΓΓ ηνπ ΤΠΠΒΘ Εσάλλε Παληή γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ πξνζθχγσλ ζηηο 

13/10/2016, https://www.minedu.gov.gr/eidiseis/24449-13-10-16-epistoli-tou-gg-tou-yppeth-ioanni-panti-

gia-tin-ekpaidefsi-ton-paidion-ton-prosfygon, αλαθηήζεθε ζηηο 20/03/2017 

26
 Δ ΚΤΏ 180647/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3502/ΐ/31-10-2016) «Ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφο θαη 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Ανκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.), θξηηήξηα 

θαη δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ» θαηαξγεί ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ΚΤΏ 

152360/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3049/ΐ/23-09-2016) 

https://www.minedu.gov.gr/eidiseis/24449-13-10-16-epistoli-tou-gg-tou-yppeth-ioanni-panti-gia-tin-ekpaidefsi-ton-paidion-ton-prosfygon
https://www.minedu.gov.gr/eidiseis/24449-13-10-16-epistoli-tou-gg-tou-yppeth-ioanni-panti-gia-tin-ekpaidefsi-ton-paidion-ton-prosfygon
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Έληαμεο θαη Βζ. Ώζθάιεηαο (MIS 5002810) κε ηίηιν ΒΝΣΏΞΔ ΠΡΟΦΤΓΟΠΏΕΑΧΝ, 

ΔΛΕΚΕΏ ΒΧ 15 ΒΣΧΝ, ΣΟ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟ ΤΣΔΜΏ, κε ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζην κε αξ. πξση. 3755/26.10.2016 έγγξαθν ηεο Βπηηειηθήο Ανκήο ΒΠΏ 

Σνκέα Παηδείαο. 

Οη Α.Τ.Β.Π. αλήθνπλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε
27

 θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ εθείλσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Αηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, ζηα φξηα ησλ νπνίσλ πθίζηαληαη θέληξα 

θηινμελίαο. Οη Α.Τ.Β.Π. ηδξχνληαη κία αλά ζρνιηθή κνλάδα θαη αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζε 

απηέο. Κάζε Α.Τ.Β.Π. κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, αλαιφγσο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ καζεηψλ. 

Βηδηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 – 5 εηψλ πνπ δηακέλνπλ ζηα 

θέληξα θηινμελίαο ηδξχνληαη Α.Τ.Β.Π. σο παξαξηήκαηα Νεπηαγσγείσλ νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ θέληξσλ θηινμελίαο.  

Δ εθπαίδεπζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα ππνπξγηθή απφθαζε αθνξά ζην 

ζχλνιν ησλ παηδηψλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζε θέληξα ή ζε δνκέο 

θηινμελίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ή ηεο Όπαηεο Ώξκνζηείαο ηνπ ΟΔΒ. Σα παηδηά 

εγγξάθνληαη, θαηά πεξίπησζε, είηε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εληφο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ 

νη Α.Τ.Β.Π. είηε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα παξαξηήκαηα ησλ 

ζρνιείσλ. Ο θαηψηεξνο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη έλα ηκήκα 

Α.Τ.Β.Π. νξίδεηαη ζηνπο 10 καζεηέο θαη ν αλψηεξνο ζηνπο 20 καζεηέο. Ώπφθιηζε απφ 

ηνλ πξναλαθεξφκελν αξηζκφ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή 

Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ πληνληζηή 

Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (ΒΠ). 

Δ ίδξπζε, ε νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία, ν ζπληνληζκφο θαη ην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ησλ Α.Τ.Β.Π. επνπηεχεηαη απφ ηελ νκάδα δηαρείξηζεο, ζπληνληζκνχ θαη 

παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πξνζθχγσλ, ε νπνία ζπληνλίδεη θαη ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ κέζσ ηνπ Σακείνπ Ώζχινπ. 
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 ΚΤΏ 180647/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3502/ΐ/31-10-2016) «Ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφο θαη 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Ανκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.), θξηηήξηα 

θαη δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ», Άξζξν 1, Ίδξπζε θαη ρψξνη ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Τ.Β.Π. 
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Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
28

 εληφο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ νη 

Α.Τ.Β.Π., εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ηα θξηηήξηα: α) ηεο εχινγεο απφζηαζεο απφ ην θέληξν 

θηινμελίαο θαη β) ηεο χπαξμεο δηαζέζηκσλ θαη θαηάιιεισλ αηζνπζψλ. Γηα ηε θεηηλή 

ρξνληά 2016 – 2017 θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη επείγνπζα αλάγθε, νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο νξίδνληαη απεπζείαο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

ηαλ δε ζπληξέρνπλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα κπνξνχλ λα ηδξχνληαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε παηδηψλ ειηθίαο 6 – 12 εηψλ (Αεκνηηθφ) θαη 13 – 15 εηψλ (Γπκλάζην) 

Α.Τ.Β.Π. σο παξαξηήκαηα ζρνιηθψλ κνλάδσλ εληφο ησλ θέληξσλ θηινμελίαο. 

Οη Α.Τ.Β.Π. πνπ ηδξχνληαη σο παξαξηήκαηα Νεπηαγσγείσλ ιεηηνπξγνχλ
29

 θαηά ηηο 

πξσηλέο ψξεο απφ 8.20 έσο 13.00. Παξνκνίσο, νη Α.Τ.Β.Π. πνπ ηδξχνληαη σο 

παξαξηήκαηα Αεκνηηθψλ θαη Γπκλαζίσλ εληφο ησλ θέληξσλ θηινμελίαο ιεηηνπξγνχλ 

θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο απφ 8.30 έσο 1.30. Βλψ νη Α.Τ.Β.Π. πνπ ηδξχνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηηο κεζεκεξηαλέο ψξεο απφ 

14.00 έσο 18.00. 

Οη Α.Τ.Β.Π. πνπ ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηα  Νεπηαγσγείσλ αθνινπζνχλ ην 

σξνιφγην πξφγξακκα
30

 θαη ην ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα ηνπ Βληαίνπ Σχπνπ Οινήκεξνπ 

Νεπηαγσγείνπ. 

Καη’ αληηζηνηρία, νη Α.Τ.Β.Π. πνπ ηδξχνληαη σο παξαξηήκαηα Αεκνηηθψλ θαη 

Γπκλαζίσλ εληφο ησλ θέληξσλ θηινμελίαο αθνινπζνχλ ην θάησζη πξσηλφ σξνιφγην 

πξφγξακκα: 

08:30 – 08:45 15΄ Τπνδνρή καζεηψλ 

08:45 – 09:30 45΄ 1
ε
 δηδαθηηθή πεξίνδνο 
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 ΚΤΏ 180647/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3502/ΐ/31-10-2016) «Ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφο θαη 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Ανκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.), θξηηήξηα 

θαη δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ», Άξζξν 2, Αηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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 ΚΤΏ 180647/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3502/ΐ/31-10-2016) «Ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφο θαη 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Ανκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.), θξηηήξηα 

θαη δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ», Άξζξν 3, ξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Τ.Β.Π. 
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 ΚΤΏ 180647/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3502/ΐ/31-10-2016) «Ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφο θαη 
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θαη δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ», Άξζξν 4, Χξνιφγην πξφγξακκα. 



 
29 

09:30 – 09:45 15΄ Αηάιεηκκα 

09:45 – 10:30 45΄ 2
ε
 δηδαθηηθή πεξίνδνο 

10:30 – 10:45 15΄ Αηάιεηκκα 

10:45 – 11:30 45΄ 3
ε
 δηδαθηηθή πεξίνδνο 

11:30 – 11:45 15΄ Αηάιεηκκα 

11:45 – 12:30 45΄ 4
ε
 δηδαθηηθή πεξίνδνο 

Βλψ νη Α.Τ.Β.Π. πνπ ηδξχνληαη εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αθνινπζνχλ ην 

θάησζη απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα: 

14:00 – 14:15 15΄ Τπνδνρή καζεηψλ 

14:15 – 15:00 45΄ 1
ε
 δηδαθηηθή πεξίνδνο 

15:00 – 15:15 15΄ Αηάιεηκκα 

15:15 – 16:00 45΄ 2
ε
 δηδαθηηθή πεξίνδνο 

16:00 – 16:15 15΄ Αηάιεηκκα 

16:15 – 17:00 45΄ 3
ε
 δηδαθηηθή πεξίνδνο 

17:00 – 17:15 15΄ Αηάιεηκκα 

17:15 – 18:00 45΄ 4
ε
 δηδαθηηθή πεξίνδνο 

ηα Αεκνηηθά ν ρξφλνο αλά δηδαθηηθφ αληηθείκελν
31

 θαηαλέκεηαη σο αθνινχζσο: 

Γιδακηικό ανηικείμενο / Μάθημα Ώπερ ανά εβδομάδα 

Βιιεληθή Γιψζζα 6 

Ώγγιηθά 4 

Μαζεκαηηθά 3 

Φπζηθή Ώγσγή 3 

ΣΠΒ 2 

Ώηζζεηηθή Ώγσγή 

(Βηθαζηηθά, Μνπζηθή, Θεαηξηθή Ώγσγή) 
2 

 

Ώληίζηνηρα, ζηα Γπκλάζηα ν ρξφλνο αλά δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαηαλέκεηαη σο 

αθνινχζσο: 

Γιδακηικό ανηικείμενο / Μάθημα Ώπερ ανά εβδομάδα 
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 ΚΤΏ 180647/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3502/ΐ/31-10-2016) «Ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφο θαη 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Ανκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.), θξηηήξηα 

θαη δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ», Άξζξν 5, Καηαλνκή ηνπ ρξφλνπ αλά δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν 
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Βιιεληθή Γιψζζα 6 

Ώγγιηθά 4 

Μαζεκαηηθά 4 

Φπζηθή Ώγσγή 2 

Πιεξνθνξηθή 2 

Πνιηηηζκφο θαη Αξαζηεξηφηεηεο 2 

 

Δ ιεηηνπξγία
32

 ησλ Α.Τ.Β.Π. δηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ ηππηθψλ 

λφκσλ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Οη νηθείνη Αηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο ή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, πέξαλ ησλ 

γεληθψλ θαζεθφλησλ ηνπο, είλαη ππεχζπλνη γηα: 

- Σελ ηνπνζέηεζε ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ιεηηνπξγνχζεο Α.Τ.Β.Π. 

βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ ηκεκάησλ. 

- Σε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο (ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη, πληνληζηέο Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (ΒΠ), Πξντζηάκελνη 

Βθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, Βθπαηδεπηηθνί ησλ Α.Τ.Β.Π., Βθπαηδεπηηθνί ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ, Αηεπζπληέο θαη Τπνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ) 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ φια ηα κέηξα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Α.Τ.Β.Π.  

- Σνλ νξηζκφ 3κεινχο νκάδαο εθ ησλ αλσηέξσ, σο ππεχζπλε γηα ηελ έλαξμε θαη 

νκαινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο εθάζηεο Α.Τ.Β.Π., θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπο. 

- Σελ έθδνζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Τ.Β.Π. πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηελ νπνία ζα θαινχληαη νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε γηα ηελ 

επηινγή ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ ή γηα δηάζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνο 

ζπκπιήξσζε σξαξίνπ εθφζνλ πξνθαιείηαη ιεηηνπξγηθφ θελφ απφ ηε δηάζεζε 

απηή. 

- Σελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ νξηζκνχ ελφο κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ππεχζπλνπ 

ιεηηνπξγίαο ζε θάζε Α.Τ.Β.Π. θαη ηεο δηάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκπιήξσζε 
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σξαξίνπ, χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

Οη Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ Α.Τ.Β.Π., πέξαλ ησλ 

γεληθφηεξσλ θαζεθφλησλ ηνπο, είλαη ππεχζπλνη γηα: 

- Σε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Αηδαζθφλησλ θαη ην χιινγν Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ, πξνο ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ 

θαη θεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Α.Τ.Β.Π. 

- Σελ ελεκέξσζε ηνπ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 3κειή νκάδα ππνζηήξημεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Τ.Β.Π. 

- Σελ ελεκέξσζε ηνπ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ εο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζηελ νηθεία 

Α.Τ.Β.Π. 

- Σελ πιηθνηερληθή ππνζηήξημε, ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο ζρνιηθέο 

επηηξνπέο, ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Α.Τ.Β.Π. 

- Σν ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ ησλ 

Αήκσλ γηα ηε θχιαμε θαη θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ. 

- Σελ θνζηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο Α.Τ.Β.Π., θαηφπηλ εηζήγεζεο 

ηνπ ππεχζπλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ ππνβάινπλ, φηαλ θιεζνχλ, 

ζηα αξκφδηα φξγαλα. 

- Σελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο ηνπο ΒΠ θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ Α.Τ.Β.Π. πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

- Σελ παξαιαβή απφ ηνπο ππεχζπλνπο ΒΠ ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο Α.Τ.Β.Π. θαη ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Τ.Β.Π. 

- Σελ ηήξεζε παξνπζηνινγίνπ ησλ δηδαζθφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ ππεχζπλν ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Τ.Β.Π. 

- Σελ έγθξηζε ησλ αδεηψλ ησλ δηδαζθφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α.Τ.Β.Π. 

- Σελ θνηλνπνίεζε (ζηνλ νηθείν Αηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο ή Αεπηεξνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο, ζην ρνιηθφ χκβνπιν, ζηνλ ΒΠ) αληηγξάθνπ ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ 

πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ πνπ αθνξά ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Τ.Β.Π. 

- Σελ επηζχλαςε ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ ζην εβδνκαδηαίν 

σξνιφγην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλάξηεζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ 
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σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ πίλαθα εθεκεξηψλ ηεο Α.Τ.Β.Π. 

ζε εκθαλέο ζεκείν ζην γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

- Σε ππνγξαθή θάζε πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξάμεο θαζψο θαη 

θάζε απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Α.Τ.Β.Π. εγγξάθνπ. 

- Σελ ελεκέξσζε ηνπ ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο Α.Τ.Β.Π. γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ ρψξσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη γηα ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηχρνπλ 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη ηελ παξάδνζε ησλ θιεηδηψλ 

Δ ππεχζπλε 3κειήο νκάδα ιεηηνπξγίαο θάζε Α.Τ.Β.Π. είλαη αξκφδηα γηα: 

- Σνλ ηδηαίηεξν θαζνξηζκφ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Αηεπζπληέο, ησλ θηεξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη ηηο ελ γέλεη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Α.Τ.Β.Π. 

- Σελ επνπηεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ ηελ επίιπζε θαη δηαρείξηζε 

φπνησλ ηπρφλ ηδηαίηεξσλ ζεκάησλ πξνθχςνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη ε 

θπζηθή παξνπζία ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο κέρξη, ηνπιάρηζηνλ, ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο Α.Τ.Β.Π. 

Έλαο εθ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζηειερψλνπλ ηε Α.Τ.Β.Π. απαζρνιείηαη ζε απηήλ 

κε πιήξεο σξάξην θαη απνηειεί ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε 

ιεηηνπξγίαο ηεο. Χο ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο νξίδεηαη έλαο, εθ ησλ ππεξεηνχλησλ ζηε 

Α.Τ.Β.Π., κφληκνο εθπαηδεπηηθφο θιάδνπ ΠΒ70 ή ΠΒ02 αλάινγα κε ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο νξηζκνχ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ππεχζπλνπ, 

πξνζιακβάλεηαη ζηελ Α.Τ.Β.Π. αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο πιήξνπο σξαξίνπ θιάδνπ 

ΠΒ70 ή ΠΒ02 αληίζηνηρα. ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ δε ρνξεγείηαη επίδνκα. 

Ο ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Τ.Β.Π. αζθεί ηα δηδαθηηθά ηνπ 

θαζήθνληα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Τ.Β.Π. σο εμήο: 

- Παξέρεη δηδαθηηθφ έξγν απφ θνηλνχ ζπλεθπαίδεπζεο/ζπλδηδαζθαιίαο κε ηνλ θαηά 

πεξίπησζε δηδάζθνληα ην κάζεκα ή ηαπηφρξνλεο παξνρήο δηδαζθαιίαο ζε 

ππννκάδεο καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ κε ην βέιηηζην ηξφπν νη 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

θαζνδήγεζεο απφ ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν Παηδαγσγηθήο Βπζχλεο. 

- Πέξαλ ηεο εθπιήξσζεο ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ θαη έσο ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπ σξαξίνπ πξνζέξρεηαη ζην ζρνιείν κία (1) 

ψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Τ.Β.Π, πνπ ινγίδεηαη σο δηδαθηηθή 
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ψξα, γηα πξνεηνηκαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη 

θαησηέξσ. 

Ο ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ, 

είλαη αξκφδηνο γηα: 

- Σε ζπκπιήξσζε ηνπ βηβιίνπ ζρνιηθήο δσήο ηεο Α.Τ.Β.Π. 

- Σν αζθαιέο θιείζηκν ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηελ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ. 

- Σελ ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

- Σελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ εθεκεξίαο. 

- Σελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αζθαιή 

πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ινηπνχο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α.Τ.Β.Π. θαη ηνπο ζπλνδνχο). 

- Σελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ θ.α. εθδειψζεσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί ε Α.Τ.Β.Π. 

Δ πξφζιεςε ελφο αλαπιεξσηή πιήξνπο σξαξίνπ εθπαηδεπηηθνχ, σο ππεχζπλνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Τ.Β.Π., δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ νηθείν πίλαθα αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. Έσο ηνλ νξηζκφ ζε 

θάζε Α.Τ.Β.Π. ελφο ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιήξνπο σξαξίνπ, νξίδεηαη πξνζσξηλά κε 

απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ αλά εκέξα έλαο ππεχζπλνο εθ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ππεξεηνχλ ζηε Α.Τ.Β.Π. Δ εκεξήζηα επζχλε ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Τ.Β.Π. δχλαηαη λα 

αλαηίζεηαη ζην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Α.Τ.Β.Π. ινη νη 

εθπαηδεπηηθνί, πιελ ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο, δηδάζθνπλ ζε φκνξεο Α.Τ.Β.Π. έσο ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ηνπο. 

Ο Σχιινγνο Αηδαζθφλησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έθδνζε 

απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο νξίδνληαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα θέξεη πξνζσξηλά ηελ επζχλε 

ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Τ.Β.Π. έσο ηνλ νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιήξνπο 

σξαξίνπ θαζψο θαη ν πίλαθαο εθεκεξεπφλησλ εθπαηδεπηηθψλ εθ ησλ δηδαζθφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε Α.Τ.Β.Π. 

ε θάζε θέληξν θηινμελίαο νξίδεηαη έλαο πληνληζηήο Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ 

(εθεμήο ΒΠ)
33

θαη ζε θέληξα θηινμελίαο κε κεγάιν αξηζκφ πξνζθχγσλ δχλαηαη λα 
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νξηζηνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο. Οη ΒΠ ππάγνληαη ζηνλ νηθείν Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή 

Βθπαίδεπζεο ζηνλ νπνίν ππνβάιινπλ ηηο εηζεγήζεηο ή αλαθνξέο ηνπο θνηλνπνηψληαο ηηο 

ζηνπο νηθείνπο Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο θαη ζηελ Οκάδα Αηαρείξηζεο, πληνληζκνχ θαη 

Παξαθνινχζεζεο ηεο Βθπαίδεπζεο ησλ πξνζθχγσλ. πλεξγάδνληαη κε ηνπο Αηεπζπληέο 

Βθπαίδεπζεο, ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο θαη ηνπ Αηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

θαζψο θαη κε ηνπο πθηζηάκελνπο ζηα θέληξα θηινμελίαο εθπξνζψπνπο άιισλ 

ππνπξγείσλ, θνξέσλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

ε ζέζεηο ΒΠ απνζπψληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, χζηεξα 

απφ αίηεζή ηνπο (αλ δελ επαξθνχλ νη απνζπψκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

πξνζιεθζνχλ αλαπιεξσηέο). Δ ζεηεία ησλ ΒΠ δηαξθεί γηα ην ζρνιηθφ έηνο γηα ην νπνίν 

πξνζιακβάλνληαη (ή απνζπψληαη) θαη ν ρξφλνο ζεηείαο ηνπο πξνζκεηξάηαη σο ρξφλνο 

δηνηθεηηθήο πξνυπεξεζίαο. Ο ΒΠ ηνπνζεηείηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε 

Βθπαίδεπζεο, ζηα φξηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην θέληξν θηινμελίαο. ην θέληξν 

θηινμελίαο ν ΒΠ απαζρνιείηαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη εμνπιηζκέλν ρψξν γηα 

8 ψξεο θαζεκεξηλά, αθνινπζψληαο έλα επέιηθην σξάξην, αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο 

αλάγθεο θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο 

θαη ηεο Οκάδαο Αηαρείξηζεο, πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

πξνζθχγσλ. ηα θέληξα κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ΒΠ ν πξψηνο απαζρνιείηαη απφ ηηο 

08.00 σο ηηο 16.00 θαη ν δεχηεξνο απφ ηηο 11.00 σο ηηο 19.00. ε πεξίπησζε ηδηαίηεξσλ 

ζπλζεθψλ ην αθνινπζνχκελν σξάξην δχλαηαη πην επέιηθην θαηφπηλ, πάληα, ελεκέξσζεο 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο θαη ηεο Οκάδαο Αηαρείξηζεο, πληνληζκνχ 

θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πξνζθχγσλ. 

Οη ΒΠ επηκνξθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαη ππνζηεξίδνληαη 

απφ ηελ Οκάδαο Αηαρείξηζεο, πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

πξνζθχγσλ, ηελ εηδηθή επηζηεκνληθή επηηξνπή θαη ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο Αηεπζπληέο 

Βθπαίδεπζεο. Βηζεγνχληαη κέηξα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Α.Τ.Β.Π. θαη 

κεξηκλνχλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: 

- ζηελ ελεκέξσζε ησλ δηακελφλησλ ζην θέληξν θηινμελίαο γηα ηελ αλάγθε ηεο 

εθπαίδεπζεο σο βαζηθνχ κέζνπ θνηλσληθήο έληαμεο, 

- ζηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΤΠΠΒΘ, 

- ζηελ θαηάξηηζε θαηαζηάζεσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ παηδηψλ πνπ ζα θνηηήζνπλ ζηηο 

Α.Τ.Β.Π. θαζψο θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ καζεηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζηηο Α.Τ.Β.Π. κε ειηθηαθά θαη άιια θξηηήξηα, 
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- ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κε θξαηηθψλ θνξέσλ, ειιεληθψλ θαη κε θαη ζηελ ηήξεζε 

πνζνηηθψλ/πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ άιισλ θνξέσλ, 

- ζηελ θαηαγξαθή ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, 

- ζηελ θαηαλνκή ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπο απφ ηα 

θέληξα θηινμελίαο πξνο ηηο Α.Τ.Β.Π. θαη ην αληίζεην, 

- ζην ζπληνληζκφ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία παξαξηεκάησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

νηθείνπο Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο, ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο θαη ηνπο 

πθηζηάκελνπο εθπξνζψπνπο άιισλ θνξέσλ ζηα θέληξα θηινμελίαο, 

- ζηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ζηε δηακεζνιάβεζε γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ 

ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

Α.Τ.Β.Π. 

Μφληκνη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνληαη ζε ζέζε ΒΠ εθφζνλ δηαζέηνπλ νξηζκέλα 

απαηηνχκελα πξνζφληα (…). ε πεξίπησζε έιιεηςεο εθπαηδεπηηθψλ κε έλα ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα επηιέγνληαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί κε βάζε ηελ αίηεζή 

ηνπο (ή αλαπιεξσηέο ειιείςεη κνλίκσλ). 

Γηα ηε ζηειέρσζε
34

 ησλ Α.Τ.Β.Π. κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, 

χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, γηα έλα δηδαθηηθφ έηνο. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζε φζνπο 

θαηέρνπλ πξνεγνχκελε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

πξφζθπγεο ζε νξγαλσκέλν ή κε πιαίζην, πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε, εμεηδίθεπζε (κεηαπηπρηαθφο/δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ) ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θ.α. 

Ώληίζηνηρα, νη Α.Τ.Β.Π. κπνξνχλ λα ζηειερσζνχλ
35

 θαη κε αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνχο πιήξνπο ή κεησκέλνπ σξαξίνπ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο 

                                                 
34

 ΚΤΏ 180647/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3502/ΐ/31-10-2016) «Ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφο θαη 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Ανκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.), θξηηήξηα 

θαη δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ», Άξζξν 8, ηειέρσζε ησλ Α.Τ.Β.Π. απφ κφληκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

35
 ΚΤΏ 180647/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3502/ΐ/31-10-2016) «Ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφο θαη 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Ανκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.), θξηηήξηα 

θαη δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ», Άξζξν 9, ηειέρσζε ησλ Α.Τ.Β.Π. απφ αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνχο. 
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ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ζηηο Α.Τ.Β.Π. πξνζκεηξάηαη σο 

δηδαθηηθφο ρξφλνο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Α.Τ.Β.Π., επηκνξθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο 

θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ ΒΠ. Βθηφο απφ ηα θαζήθνληά
36

 ηνπο, πνπ νξίδνληαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, νθείινπλ επηπξφζζεηα: 

- λα κεξηκλνχλ γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο Α.Τ.Β.Π. ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο, 

- λα επηδεηθλχνπλ παηδαγσγηθή επειημία ζηε δηδαζθαιία ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο Α.Τ.Β.Π., 

- λα πξνηείλνπλ θαη λα πινπνηνχλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζηνπο ρψξνπο θηινμελίαο 

ησλ πξνζθχγσλ θαη ζηηο πιεζηέζηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Ο αξκφδηνο ρνιηθφο χκβνπινο
37

 παηδαγσγηθήο επζχλεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ Α.Τ.Β.Π. είλαη ππεχζπλνο γηα 

- Σελ θαηάξηηζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Α.Τ.Β.Π. ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ επζχλεο ηνπο. 

- Σελ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζε ηκήκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνλ ΒΠ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζηηο 

Α.Τ.Β.Π. Γηα ηελ θαηαλνκή ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο ε ειηθία θαη ε γιψζζα 

επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ ηα ηκήκαηα λα εμππεξεηνχλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 

- Σελ απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία ππννκάδσλ καζεηψλ γηα ηελ απφ θνηλνχ 

ζπλεθπαίδεπζε/ζπλδηδαζθαιία. 

- Σν ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ θ.α. 

εθδειψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε Α.Τ.Β.Π. θαη 

άιινπο θνξείο. 

                                                 
36

 ΚΤΏ 180647/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3502/ΐ/31-10-2016) «Ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφο θαη 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Ανκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.), θξηηήξηα 

θαη δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ», Άξζξν 10, Βηδηθφηεξα θαζήθνληα εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

δηδάζθνπλ ζε Α.Τ.Β.Π. 

37
 ΚΤΏ 180647/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3502/ΐ/31-10-2016) «Ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφο θαη 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Ανκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.), θξηηήξηα 

θαη δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ», Άξζξν 11, Βπνπηεία θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ 

Α.Τ.Β.Π. – ρνιηθνί χκβνπινη. 
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Οη νηθείνη ζρνιηθνί χκβνπινη επηκνξθψλνληαη γηα θάζε δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε ζηηο Α.Τ.Β.Π. θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΕΒΠ θαη ηνπο ΒΠ: 

- Βίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψλνληαο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία νθείινπλ λα 

παξαθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Α.Τ.Β.Π. 

- Ώπνδειηηψλνπλ θαη θσδηθνπνηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ζπληάζζνπλ ζρεηηθή έθζεζε πνπ ππνβάιινπλ ζηηο  

- αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΠΒΘ. 

- Βηζεγνχληαη γηα ηελ επηινγή ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ πξνο ην ΕΒΠ. 

ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο νξγαλψλνληαη ζπλαληήζεηο, κε επζχλε ησλ 

ρνιηθψλ πκβνχισλ, γηα ηνλ απνινγηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Α.Τ.Β.Π. θαη ηε δηαηχπσζε ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ. Οη απνινγηζηηθέο εθζέζεηο 

ππνβάιινληαη ζην ΤΠΠΒΘ. 

  



 
38 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Μεθοδολογία Έπεςναρ 

3.1 Γενικά σαπακηηπιζηικά ηηρ έπεςναρ, ζκοπόρ και επεςνηηικά επυηήμαηα 

Δ ιεηηνπξγία ησλ Α.Τ.Β.Π., φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Αειηίν Σχπνπ ηνπ ΕΒΠ
38

 ζηηο 

4/10/2016, έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ απφ ηε δσή ζηνπο 

θαηαπιηζκνχο ζε κηα ζρνιηθή θαλνληθφηεηα θαη ηειηθψο ηελ επηηπρή επαλέληαμή ηνπο 

ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα. ε απηή ηελ πξνεληαμηαθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη 

αλαγθαίν λα δνζνχλ ζηα παηδηά εθφδηα ρξήζηκα γηα ηελ νκαιή εθπαηδεπηηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπο έληαμε είηε παξακείλνπλ ζηελ Βιιάδα είηε εγθαηαζηαζνχλ ζε άιιε 

ρψξα.  

Χο ζκοπόρ ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο νξίδεηαη ε θαηαγξαθή ησλ 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαη ζηηο 

λενζπζηαζείζεο Ανκέο Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.) γηα ην 

πφζν απνηειεζκαηηθή ήηαλ ε πξψηε, αλ θαη κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε, 

ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπο. Θα γίλεη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξέαζαλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε θαη ζα δηαηππσζνχλ 

πξνηάζεηο γηα ην πψο κπνξεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ηηο 

επφκελεο ρξνληέο. Βηδηθφηεξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηα αθφινπζα 

επεςνηηικά επυηήμαηα: 

- Πνην ήηαλ ην βηνγξαθηθφ/επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

Α.Τ.Β.Π.; 

- Πσο πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Α.Τ.Β.Π. απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 

- Πνηα ε ζχζηαζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο Α.Τ.Β.Π.; 

- Πσο δηακνξθψζεθαλ νη ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Α.Τ.Β.Π.  κε ηνπο 

γνλείο ησλ πξνζθπγνπαίδσλ θαη κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ 

ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε Α.Τ.Β.Π.; 

- Πσο δηακνξθψζεθαλ νη ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

Αηεπζπληή/Αηεχζπλζε, ηνλ ΒΠ αιιά θαη κεηαμχ ηνπο; 

- Πνηεο παξάκεηξνη ήηαλ εθείλεο πνπ δηεπθφιπλαλ ή δπζρέξαλαλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Α.Τ.Β.Π., ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

εξγάζηεθαλ ζε απηέο; 

                                                 
38

 Αειηίν Σχπνπ (4/10/2016), Ανκέο Τπνδνρήο θαη Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ, ΕΒΠ. 
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3.2 Δπεςνηηικό επγαλείο ζςλλογήρ δεδομένυν 

Σα ίδηα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ εθαξκνγή ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο σο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Δ πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή, 

αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απαληψληαο θπξίσο ζηα εξσηήκαηα «πσο» θαη 

«γηαηί» (Εσζεθίδεο 2008: 21). Υξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο θαζψο είλαη 

απηή πνπ κπνξεί λα καο δηαθσηίζεη ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζηηο Α.Τ.Β.Π. αιιά θαη 

γηα ηπρφλ δπζθνιίεο θαη εκπφδηα ή θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηεο. 

Δ ζπλέληεπμε, σο κέζνδνο ζπιινγήο/παξαγσγήο ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, παίξλεη πνιιέο κνξθέο, αλάινγα κε ην βαζκφ 

ηππνπνίεζήο ηεο, κπνξεί λα είλαη δνκεκέλε, εκηδνκεκέλε (ζπλέληεπμε ζε βάζνο) θαη κε 

δνκεκέλε ή ειεχζεξε ζπλέληεπμε (Νφβα - Καιηζνχλε, 2006· Εσζεθίδεο, 2008). Σν 

πιηθφ ηεο δηθήο καο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθε κε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ αιιά παξνπζηάδεη 

πεξηζζφηεξε επειημία σο πξνο ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, ην πεξηερφκελφ ηνπο αλάινγα κε 

ηνλ εξσηψκελν θαη σο πξνο ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε 

(Εσζεθίδεο, 2008).  

ηφρνο καο δελ ήηαλ ε γελίθεπζε κε ηελ έλλνηα ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο αιιά 

ε δηεξεχλεζε ζε βάζνο ησλ αληηιήςεσλ ησλ δξψλησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Α.Τ.Β.Π. 

(Miles θαη Huberman, 1994 φπ. αλ. ζην Εσζεθίζεο, 2008). Οη ζπλεληεχμεηο ζρεδηάζηεθαλ 

αξρηθά αιιά ηξνπνπνηήζεθαλ ζηελ πνξεία αξθεηέο απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπο. ε πξψηε 

θάζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2-3 πηινηηθέο, ζα ιέγακε, ζπλεληεχμεηο ζε κε ηππνπνηεκέλε - 

ειεχζεξε κνξθή νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ηειεθσληθά κε ηνπο ππεχζπλνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ Α.Τ.Β.Π. Μέζσ ησλ ηειεθσληθψλ απηψλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε πιήξσο θαηαλνεηή ε 

ιεηηνπξγία ηεο Α.Τ.Β.Π., απνζαθελίζηεθαλ ζθνηεηλά ζεκεία ηεο ΚΤΏ θαη νδεγεζήθακε 

ζε ηξνπνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ ηεο ζπλέληεπμεο. Οη ζπλεληεχμεηο πινπνηήζεθαλ κε δηα 

δψζεο ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη καγλεηνθσλήζεθαλ. Οη 

εξσηήζεηο ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ ψζηε λα δηαηππψλνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ρσξίο 

πεξηνξηζκφ νη εξσηψκελνη. Υσξίζηεθαλ ζε άμνλεο εξσηήζεσλ βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε θσδηθνπνίεζε θαη ε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο. Οη άμνλεο εξσηήζεσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζνη: 

1
νο

 άμνλαο εξσηήζεσλ: ΐηνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
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2
νο

 άμνλαο εξσηήζεσλ: H ιεηηνπξγία ηεο Α.Τ.Β.Π. 

3
νο

 άμνλαο εξσηήζεσλ: Μαζεηηθφ δπλακηθφ 

4
νο

 άμνλαο εξσηήζεσλ: ρέζεηο κε γνλείο (πξφζθπγεο θαη γνλείο ησλ 

καζεηψλ) 

5
νο

 άμνλαο εξσηήζεσλ: ρέζεηο κε πλαδέιθνπο - Αηεπζπληή - ΒΠ 

6
νο

 άμνλαο εξσηήζεσλ: Ώμηνιφγεζε ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Τ.Β.Π. 

Ώλαιπηηθά νη εξσηήζεηο δηακνξθψζεθαλ αλά άμνλα εξσηήζεσλ σο αθνινχζσο: 

1
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: Βιογπαθικά και επαγγελμαηικά σαπακηηπιζηικά 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ βηνγξαθηθψλ/επαγγεικαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εηδηθφηεηα, ρξφληα εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο 

θ.α.) δεκηνπξγήζεθε θχιιν εξσηεκάησλ ην νπνίν ζπκπιήξσλαλ νη εθπαηδεπηηθνί πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο. (βι. Πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο ζην ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ Ώ). 

1. Πεξηγξάςηε ην είδνο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ζαο (κφληκνο ή αλαπιεξσηήο)  

ζην δηάζηεκα πνπ είζηε/ήζαζηαλ ζηε Α.Τ.Β.Π. 

2. Δ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε απφ ηε εξγαζία ζαο ζηε Α.Τ.Β.Π. ζεσξείηε 

φηη ζα ζαο είλαη ρξήζηκε ζηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ζαο πνξεία; 

2
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: Ζ λειηοςπγία ηυν Γ.Τ.Δ.Π.  

1. Πσο ζα πεξηγξάθαηε ηελ θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο 

Α.Τ.Β.Π.;  

2. Μπνξείηε λα καο πείηε ιίγα ιφγηα γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Α.Τ.Β.Π. (πφηε 

ζηειερψζεθε θαη απφ πνηεο εηδηθφηεηεο ή άιιν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ); 

3
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: Μαθηηικό δςναμικό  

1. Πφζα παηδηά είλαη εγγεγξακκέλα ζηε Α.Τ.Β.Π. θαη πφζα ηκήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ;  

2. Μπνξείηε λα κνπ δψζεηε κία πεξηγξαθή  γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο; (γιψζζα θαη ειηθία καζεηψλ).  

3. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ; 

4. Πηζηεχεηε φηη ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ καζεηή επεξεάδεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη θαη’ επέθηαζε ην καζεζηαθφ ηνπ επίπεδν; 

4
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: σέζειρ με γονείρ (ππόζθςγερ και γονείρ ηυν μαθηηών ηος 

ζσολείος) 

1. Πεξηγξάςηε κνπ ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο γνλείο (πξφζθπγεο) ησλ 

πξνζθπγνπαίδσλ. 

2. Πνηα ε ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α.Τ.Β.Π.;  
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3. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο - αλ έρνπλ αλαπηπρζεί θάπνηεο - θαη 

γεληθφηεξα ηε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ 

ζην νπνίν θηινμελείηαη ε Α.Τ.Β.Π. 

5
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: σέζειρ με ςναδέλθοςρ - Γιεύθςνζη - ΔΠ 

1. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ζηε Α.Τ.Β.Π. 

θαη ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο ζαο. 

2. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο - αλ ππάξρνπλ - κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 

γπκλαζίνπ ζην νπνίν θηινμελείηαη ε Α.Τ.Β.Π. 

3. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο κε ην Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ γπκλαζίνπ.  

4. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνλ ΒΠ (πληνληζηήο Βθπαίδεπζεο 

Πξνζθχγσλ).  

5. Πσο ζα πεξηγξάθαηε ηελ ππνζηήξημε πνπ ζαο παξαζρέζεθε ζην έξγν ζαο 

απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε, ηε Αηεχζπλζε ΐ/ζκηαο θαη ηε 

Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ; 

6. Ώπφ πνχ ζαο παξαζρέζεθε ε νπζηαζηηθφηεξε βνήζεηα ζην δχζθνιν έξγν 

ζαο; 

6
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: Αξιολόγηζη λειηοςπγίαρ ηηρ Γ.Τ.Δ.Π. 

1. Πνηα ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ Α.Τ.Β.Π. ηα αμηνινγείηε 

σο ζεηηθά; 

2. Πνηα, θαηά ηελ άπνςή ζαο, ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ 

επέδξαζαλ αξλεηηθά θαη πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ ή λα αιιάμνπλ ζε 

ελδερφκελε επφκελε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ;  

3. Πνηεο βειηηψζεηο πξνηείλεηε λα γίλνπλ πνπ ζα πξνζζέζνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ; 

4. Πσο αμηνινγείηε ην απνηέιεζκα, ζπλνιηθά, ηεο πξψηεο ρξνληάο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Τ.Β.Π. θαη γηαηί; 

5. Θα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθφ θαη δελ 

εξσηεζήθαηε;  
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3.3 Δπεςνηηικόρ πληθςζμόρ - Γειγμαηολητία 

Δ «βνιηθή ή δηαζέζηκε» δεηγκαηνιεςία πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή αηφκσλ πνπ είλαη 

θνληά ζηνλ εξεπλεηή (δηαζέζηκα) θαη ζηελ πνξεία ιεηηνπξγνχλ σο ππνθείκελα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ θαη βνεζνχλ ζηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο, κέρξη λα αληιεζεί 

ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ έξεπλα. Ώπηφο ν ηξφπνο 

ιήςεο ηνπ δείγκαηνο δελ επηηξέπεη εθηίκεζε ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ζθάικαηνο θαη κε 

ηελ έλλνηα απηή δε κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

νπνίσλ λα κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ζηνλ πιεζπζκφ (Cohen, Manion & Morrison, 2008· 

Νφβα - Καιηζνχλε, 2006). Σν δείγκα θαη ηεο δηθήο καο έξεπλαο επηιέρζεθε κε ηε κέζνδν 

ηνπ «δηαζέζηκνπ ή βνιηθνχ» δείγκαηνο. Βπηιέρηεθαλ ζρνιεία θαη άξα εθπαηδεπηηθνί πνπ 

βξίζθνληαη θνληά γεσγξαθηθά ζηνλ εξεπλεηή – ζηελ πεξίπησζή καο ήηαλ Α.Τ.Β.Π. πνπ 

θηινμελνχληαη ζε γπκλάζηα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Ώηηηθήο αιιά θαη δχν, εθηφο 

ιεθαλνπεδίνπ, επαξρηαθέο Α.Τ.Β.Π. 

ε αληίζεζε κε ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο, ζηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα δελ 

ππάξρνπλ ζηαζεξνί θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (Merkens, 2004 

νπ. αλ. ζην Εσζεθίδεο, 2008). ηε δηθή καο έξεπλα ειήθζεζαλ δψδεθα (12) ζπλεληεχμεηο 

κε εθπαηδεπηηθνχο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ απαζρνιήζεθαλ γηα ην ζρνιηθφ 

έηνο 2016 – 2017 ζε Α.Τ.Β.Π. 
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3.4 Εηηήμαηα αξιοπιζηίαρ, εγκςπόηηηαρ, ηθικήρ και δεονηολογίαρ 

Οη έλλνηεο ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ζηελ θνηλσληθή έξεπλα πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ ηηο ζηαηηζηηθέο θαη πνζνηηθέο κεζφδνπο, σζηφζν νη έλλνηεο απηέο είλαη 

ρξήζηκεο θαη έρνπλ αμία γηα ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο, αλ θαη ν ραξαθηήξαο ηνπο δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ απηφλ πνπ παίξλνπλ ζηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο (Εσζεθίζεο, 2008). 

Ο έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ζηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα, θπξίσο, ζρεηίδεηαη κε 

ην βαζκφ αληηζηνίρηζεο ησλ εξεπλεηηθψλ ζθνπψλ θαη εξσηεκάησλ κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Berg & Mansvelt, 2000 νπ. αλ. ζην Εσζεθίδεο, 2008). 

ηε δηθή καο πνηνηηθή έξεπλα πνπ εξεπλά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ Ανκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ 

Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.) θαη κεηά ηελ αλάπηπμε ησλ εξσηεκάησλ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθφο πηινηηθφο έιεγρνο. ηνλ έιεγρν απηφλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζπλέληεπμε ζηελ νπνία εμεηάζζεθε ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ 

εξσηεκάησλ ηεο ζπλέληεπμεο ζηνλ ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. 

Ώπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ απνθνκίζηεθε απφ ηνλ πηινηηθφ έιεγρν έγηλαλ θάπνηεο 

αιιαγέο ζην εξεπλεηηθφ καο εξγαιείν, δειαδή ζηε ζπλέληεπμε. 

Γεηήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ζεκαζία ζηελ 

πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα, ιφγσ ηεο άκεζεο επαθήο ηνπ εξεπλεηή κε πιεπξέο ηεο δσήο 

ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ (Εσζεθίδεο, 2008).  

Σέηνηα δεηήκαηα ειήθζεζαλ πνιχ ζνβαξά ππφςε ζηελ πνηνηηθή καο έξεπλα. ε 

θάζε ζπλέληεπμε, ρξεζηκνπνηήζακε κέζα πνπ είλαη θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά 

ελδεδεηγκέλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλαίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία. Βμαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο ζην «μεθιείδσκα» ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπρλά δηζηάδνπλ λα 

εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηηο αληηιήςεηο θαη απφςεηο ηνπο θαη γηα ην ιφγν ηνχην πνιιέο θνξέο 

δεηνχζαλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο. ιεο νη ζπλεληεχμεηο 

καγλεηνζθνπήζεθαλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνζπαζήζακε λα εμεγήζνπκε ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο θαη εγγπεζήθακε ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ πιήξε 

πξφζβαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Έπεςνα 

4.1  Παποςζίαζη ηυν δεδομένυν ηυν ζςνενηεύξευν 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη θαη εξκελεχνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ, 

ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε, απφ ηηο 12 ζπλεληεχμεηο κε εθπαηδεπηηθνχο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ απαζρνιήζεθαλ ζε ελλέα, ζπλνιηθά, Α.Τ.Β.Π. 

γπκλαζίνπ γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο, 2016 – 2017. Μέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ 

εκπιεθφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζα γίλεη κία απφπεηξα αμηνιφγεζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Α.Τ.Β.Π. πνπ ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά θαη εηδηθφηεξα ζα 

αλαδεηεζνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επέδξαζαλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί, σο νη βαζηθνί αμηνινγεηέο ηνπ ζεζκνχ, θαηέζεζαλ ηελ εκπεηξία 

ηνπο θαη εμέθξαζαλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο βειηίσζεο νη νπνίεο θαη θαηαγξάθεθαλ.  

 

4.1.1  Βιογπαθικά και επαγγελμαηικά σαπακηηπιζηικά 

Μέζα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε απφ ηηο 12 ζπλεληεχμεηο κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

απαζρνιήζεθαλ ζε Α.Τ.Β.Π. γπκλαζίνπ ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά, 2016 – 2017, 

ζηελ ελφηεηα απηή, ζα ζθηαγξαθήζνπκε ην βηνγξαθηθφ θαη επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα ζηνηρεία απηά ζπιιέρζεθαλ ζηελ αξρή θάζε 

ζπλέληεπμεο θαη απνηππψζεθαλ γξαπηψο ζην έληππν κε ην πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο 

έηζη φπσο απηφ θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Ώ. 

Ώπφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηέζζεξηο (4) ήηαλ άληξεο θαη νρηψ (8) γπλαίθεο. Δ 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήθεη ζην δηάζηεκα ειηθηψλ 35 – 44 ελψ έρνπκε έλαλ 

κφλν ζην δηάζηεκα 25 – 34, έλαλ 45 – 54 θαη δχν 55 – 65. Οη πέληε (5) είλαη κφληκνη 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζηε Α.Τ.Β.Π. είηε κε απφζπαζε είηε κε δηάζεζε γηα 

ζπκπιήξσζε σξαξίνπ. Οη ππφινηπνη επηά (7) είλαη αλαπιεξσηέο - πιήξνπο σξαξίνπ 

(ΏΠΧ) εθηφο απφ έλαλ πνπ είλαη κεησκέλνπ (ΏΜΧ) – θαη εξγάζηεθαλ ζηε Α.Τ.Β.Π. 

θαιχπηνληαο φιν ην σξάξηφ ηνπο ζε κία έσο θαη ηέζζεξηο Α.Τ.Β.Π. ινη νη εθπαηδεπηηθνί 

είραλ αηηεζεί νη ίδηνη λα εξγαζηνχλ εθεί. Σφζν νη αλαπιεξσηέο φζν θαη νη κφληκνη 

ππέβαιαλ μερσξηζηή αίηεζε φπνπ δήισλαλ ηελ επηζπκία ηνπο λα εξγαζηνχλ ζε Α.Τ.Β.Π. 

Ο ξφινο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθψλ είλαη είηε ππεχζπλνο 

Α.Τ.Β.Π., είηε εθπαηδεπηηθφο πνπ εξγάδεηαη κε πιήξεο σξάξην ή ζπκπιήξσζε σξαξίνπ 

ζηε Α.Τ.Β.Π. Καη νη δχν δηδάζθνπλ ζηε Α.Τ.Β.Π. κφλν πνπ ν ππεχζπλνο Α.Τ.Β.Π. έρεη 
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θαη κία 5σξε κείσζε σξαξίνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ θαη 

εξγάδεηαη ζε κία κφλν Α.Τ.Β.Π. Ο ππεχζπλνο Α.Τ.Β.Π. είλαη είηε κφληκνο εθπαηδεπηηθφο 

είηε ΏΠΧ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείρε θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ είρε ην ξφιν ηνπ 

πληνληζηή Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (ΒΠ) πνπ φκσο είρε αλαιάβεη ζπκπιεξσκαηηθά 

θαη ην ξφιν ηνπ ππεπζχλνπ Α.Τ.Β.Π. – ρσξίο λα δηδάζθεη ζηε Α.Τ.Β.Π. αιιά αζθνχζε 

κφλν δηνηθεηηθά θαζήθνληα θαζψο είρε ην ξφιν ηνπ ΒΠ - αθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

Α.Τ.Β.Π. δελ είρε νξηζηεί θάπνηνο άιινο σο ππεχζπλνο. Βπίζεο, ζηελ έξεπλά καο 

ζπκκεηείρε θαη εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο πξφζθεξε εζεινληηθά 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο ζε 

Α.Τ.Β.Π. ιφγσ ππνζηειέρσζήο ηεο. Οη ψξεο απηέο δελ θαηαγξάθεθαλ πνπζελά αθνχ ν 

εθπαηδεπηηθφο ήηαλ κφληκνο ζε γεηηνληθφ Λχθεην, δελ είρε αλάγθε ζπκπιήξσζεο 

σξαξίνπ θαη εθνπζίσο πξφζθεξε ηηο ψξεο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ιεηηνπξγία ηεο Α.Τ.Β.Π. 

Χο πξνο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πιεηνςεθία 

θαηέρνπλ νη ΠΒ02 (θηιφινγνη) πνπ ήηαλ νθηψ (8). Ώθνινπζνχλ νη ΠΒ03 (καζεκαηηθνί) 

πνπ ήηαλ δχν (2) θαη, ηέινο, ππήξρε έλαο ΠΒ06 (αγγιηθήο) θαη έλαο ΠΒ07 (γεξκαληθήο). 

Βπεηδή σο ππεχζπλνη Α.Τ.Β.Π. νξίδνληαλ απνθιεηζηηθά εθπαηδεπηηθνί εηδηθφηεηαο ΠΒ02, 

πξνηηκήζεθαλ νη θηιφινγνη ζηελ έξεπλα επεηδή είλαη νη κφλνη πνπ ζπκπιήξσλαλ φιν ην 

σξάξηφ ηνπο ζηε Α.Τ.Β.Π. θαη άξα είραλ κηα πην ζθαηξηθή εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

δνκήο απφ νπνηαδήπνηε άιιε εηδηθφηεηα πνπ ζπκπιεξψλεη ην σξάξηφ ηεο ζε 2, 3 ή 4 

Α.Τ.Β.Π. 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 9 ρξφληα ππεξεζίαο, γεληθά. ινη, 

εθηφο απφ έλαλ, έρνπλ πνιπεηή πξνυπεξεζία ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, είηε ζε ηδησηηθά 

ζρνιεία είηε ζε θξνληηζηήξηα, ελψ δχν (2) απφ φινπο έρνπλ πξνυπεξεζία ζε 

δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Έλαο εμ απηψλ έρεη πξνυπεξεζία 

δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο ζε θνηηεηέο μέλνπ παλεπηζηεκίνπ θαη έλαο 

έρεη πξνυπεξεζία δηδαζθαιίαο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζε ειιελφπνπια, ζε ειιεληθφ 

ζρνιείν ηεο Γεξκαλίαο (ην ζηνηρεία απηά δελ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα αιιά είλαη ζηνηρεία 

ηεο ζπλέληεπμεο). Σν ζηνηρείν ηεο πξνυπεξεζίαο ζε δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία, σζηφζν, δελ 

απνηέιεζε πξφζζεην θξηηήξην ζηελ πξφζιεςε ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ παξά 

ηεξήζεθε ν εληαίνο πίλαθαο αλαπιεξσηψλ δειαδή ν κέρξη ηψξα εθαξκνδφκελνο ηξφπνο 

πξφζιεςεο ησλ αλαπιεξσηψλ. Γηα ηνπο κφληκνπο δελ γλσξίδνπκε αλ ε πξνυπεξεζία ζε 

δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία απνηέιεζε πξφζζεην θξηηήξην επηινγήο ηνπο γηα ηελ απφζπαζε 

ζηε Α.Τ.Β.Π. 

Χο πξνο ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθηφο απφ ην 

βαζηθφ ηνπο πηπρίν, πέληε (5) εμ απηψλ θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ Αίπισκα Βηδίθεπζεο, 
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δχν (2) θαηέρνπλ 2ν πηπρίν θαη έλαο δηδαθηνξηθφ ηίηιν. Άξα ζε πνζνζηφ 60% νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο θαηέρνπλ πξφζζεηα απφ ηα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ. Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία απνηππψλνληαη θαη ζηνλ Πίλαθα 4.1.1. 

ηελ εξψηεζε αλ ε απνθηεζείζα εκπεηξία απφ ηε Α.Τ.Β.Π. ζεσξείηαη ρξήζηκε γηα 

ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φινη νη εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ 

ζεηηθά: «Ναη, κηα ηέηνηα εκπεηξία είλαη πάληα ρξήζηκε» (Β11). Ο ζπλεζέζηεξνο ιφγνο 

αηηηνιφγεζεο ηεο ζέζεο απηήο είλαη φηη ιφγσ ξεπζηφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο – πνπ αθνξά 

θαη ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ηα γεηηνληθά θξάηε θαη ζρεηίδνληαη ζηελά κε 

ηηο ξνέο ησλ πξνζθχγσλ – ζεσξνχλ φηη ν ζεζκφο ησλ Α.Τ.Β.Π. ζα ζπλερηζηεί θαη ηα 

επφκελα ρξφληα, ηνπιάρηζηνλ ηα 2-3 επφκελα, νπφηε ε εκπεηξία είλαη πνιχηηκε. Ώθφκα 

θαη αλ ηα πξνζθπγφπνπια, πνπ θνίηεζαλ ζηε Α.Τ.Β.Π. ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο, ηνπ 

ρξφλνπ ελζσκαησζνχλ ζε Σάμεηο Τπνδνρήο, νη Α.Τ.Β.Π. ζα ιεηηνπξγήζνπλ κε λέα 

πξνζθπγφπνπια νη ξνέο ησλ νπνίσλ είλαη δηαξθείο. «Θεσξψ φηη είλαη κία πνιχ ζεκαληηθή 

εκπεηξία λα δηδάζθσ ζε πξνζθπγφπνπια θαη πηζηεχσ φηη ην ζέκα απηφ ζα καο απαζρνιεί 

γηα ηα επφκελα ρξφληα» (Β2) ή «Δ ππφζεζε ε δηθή κνπ είλαη φηη επεηδή ππάξρεη κηα 

δηαξθήο ξεπζηφηεηα θαη ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο φπνπ απηφ δελ έρεη παγησζεί φηη 

ηέιεησζαλ εδψ νη ξνέο θαη δελ ζα μαλαξζνχλ άιινη αιιά, αληίζεηα, έξρνληαη θαηά ρηιηάδεο 

νπφηε, εθηηκψ φηη ζα ζπλερίζνπλ ηα ηκήκαηα Α.Υ.Β.Π. λα ιεηηνπξγνχλ εθφζνλ έξρνληαη λέα 

παηδηά» (Β4). Κάπνηνη, είδαλ ηελ επθαηξία απηή ζαλ πξφθιεζε ζηελ θαξηέξα ηνπο: «Αελ 

είρα δνπιέςεη ηα ειιεληθά σο μέλε γιψζζα, φπσο ηψξα θαη έξρνκαη αληηκέησπε κε κία λέα 

θνπιηνχξα. Αελ είλαη απιά ε πξφθιεζε ηεο αιιαγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη θαη φιε ε 

αιιαγή γεληθφηεξα, ε αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ πνπ έξρνληαη απφ έλαλ άιινλ πνιηηηζκφ» 

(Β3). Βπίζεο, φινη νη εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη ηα παηδηά πνπ θνίηεζαλ θέηνο ζε 

Α.Τ.Β.Π. δελ είλαη ζε ζέζε λα εληαρζνχλ ζην πξσηλφ πξφγξακκα. Οπφηε αθνχ ζα 

ζπλερηζηεί, πηζαλφηαηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ε εκπεηξία θαζίζηαηαη απαξαίηεηε. 
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Πίνακαρ 4.1.1 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 Ε8 Ε9 Ε10 Ε11 Ε12 

ΦΤΛΛΟ 
Άνδρασ             

Γυναίκα             

ΗΛΙΚΙΑ 

25 – 34             

35 – 44             

45 – 54             

55 - 65             

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 
ΠΕ02 ΠΕ02 ΠΕ02 ΠΕ02 ΠΕ02 ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ02 ΠΕ06 ΠΕ02 ΠΕ07 ΠΕ03 

 

ΧΕΗ 

ΕΡΓΑΙΑ 

Μόνιμοσ/η             

Α.Π.Ω.             

Α.Μ.Ω.             

ΡΟΛΟ 

ΕΚΠ/ΚΟΤ 

Υπεφθυνοσ 

Δ.Υ.Ε.Π. 

            

Εκπ/κόσ 

Δ.Υ.Ε.Π. 

            

ΣΕΠ             

ΤΠΗΡΕΙΑ 

Δημόςια 2 9 13 5 8 13 27 11 7 32 21 12 

Ιδ. ςχολεία 

- φροντ/ρια 

12 16  9 14 4 5 20 19  10 2 

Διαπ/ςμικά 

ςχολεία 

   4  1       

ΣΤΠΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Πτυχίο             

ΠΜΣ             

2ο Πτυχίο             

Διδακτ/κό             

Σημείωςη: Όπου αναφζρεται «Ε» εννοοφμε Εκπαιδευτικόσ, «Α.Π.Ω.» ςημαίνει Αναπληρωτήσ Πλήρουσ 

Ωραίου και «Α.Μ.Ω.» ςημαίνει Αναπληρωτήσ Μειωμζνου Ωραρίου. 
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4.1.2  Ζ λειηοςπγία ηυν Γ.Τ.Δ.Π. 

Δ ιεηηνπξγία ησλ Ανκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.) 

νξίζηεθε επαθξηβψο ζηελ ππ’ Ώξηζ. 180647/ΓΑ4/2016 ΚΤΏ
39

. Ώλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ κηθξψλ πξνζθχγσλ πνπ ππήξρε ζε θάζε Κέληξν Φηινμελίαο (camp) ηδξχζεθαλ θαη 

αληίζηνηρεο Α.Τ.Β.Π. δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ ζε πεξηνρέο εληφο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ 

Ώηηηθήο, θπξίσο, αιιά θαη αλά ηελ Βιιάδα. Οη Α.Τ.Β.Π. δεκνηηθνχ θηινμελήζεθαλ θαη 

ιεηηνχξγεζαλ ζε δεκνηηθά θαη νη Α.Τ.Β.Π. γπκλαζίνπ ζε γπκλάζηα. Ώλάινγα κε ηα 

παηδηά πνπ είρε κηα Α.Τ.Β.Π. θαη ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απηά ρσξίζηεθαλ, 

ρξεζηκνπνηνχζε, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηηο Α.Τ.Β.Π., θπξίσο πξνηηκήζεθαλ ζρνιεία κε θαιή θηεξηαθή 

ππνδνκή. «Γεληθά νη Α.Υ.Β.Π. θηινμελνχληαη ζε σξαία θαη κεγάια ζρνιεία φπνπ θηεξηαθά 

δηέζεηαλ πνιχ θαιέο εγθαηαζηάζεηο» (Β9). 

Έηζη, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή κηαο Α.Τ.Β.Π. εμαξηήζεθε απφ  

 ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ δηέζεηε ήδε ην ζρνιείν ζην νπνίν 

θηινμελήζεθε,  

 απφ ηελ θαιή ζπλεξγαζία – ζπλελλφεζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ηνπ ππεχζπλνπ ηεο Α.Τ.Β.Π. γηα ηελ παξνρή απφ ην ζρνιείν 

φισλ ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ εθείλνπ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Α.Τ.Β.Π. (εξγαζηήξηα, γπκλαζηήξην, αζιεηηθφ πιηθφ, 

εθηππσηήο, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θ.ι.π.) θαη ηέινο  

 απφ ηνλ επηπιένλ εμνπιηζκφ/παξνρέο πνπ πξνκεζεχηεθαλ θάπνηεο 

Α.Τ.Β.Π. απφ ηνλ ΑΟΜ (Αηεζλήο Οξγαληζκφο Πξνζθχγσλ). 

Ώλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, φιεο νη Α.Τ.Β.Π. 

ιεηηνχξγεζαλ κε ην ίδην θαζεζηψο, σζηφζν ε ιεηηνπξγία θαζεκίαο δηαθνξνπνηήζεθε ζε 

θάπνηα ζεκεία. Οξηζκέλεο κεγάιεο Α.Τ.Β.Π., κε πνιιά παηδηά θαη ηκήκαηα αληίζηνηρα, 

εμνπιίζηεθαλ απφ ηνλ ΑΟΜ κε ιάπηνπ, πξνηδέθηνξα, αζιεηηθφ πιηθφ, ραξηηθά πιηθά θαη 

άιιν επνπηηθφ πιηθφ. Ο εμνπιηζκφο απηφο αμηνπνηήζεθε απφ ηε Α.Τ.Β.Π. γηα απηή ηε 

ρξνληά, ζα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ηνπ ρξφλνπ θαη πηζαλφηαηα, ρσξίο λα ην γλσξίδνπλ κε 

βεβαηφηεηα νη ππεχζπλνη, ζα παξακείλεη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηα επφκελα 

                                                 
39

 Δ ΚΤΏ 180647/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3502/ΐ/31-10-2016) «Ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφο θαη 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Ανκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.), θξηηήξηα 

θαη δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ» θαηαξγεί ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ΚΤΏ 

152360/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3049/ΐ/23-09-2016) 
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ρξφληα. Έηζη, νη Α.Τ.Β.Π. πνπ παξέιαβαλ ηέηνην εμνπιηζκφ ήηαλ πιήξσο 

ηθαλνπνηεκέλνη. «Ναη, γεληθά έρσ ζεηηθά ιφγηα λα πσ γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Αελ 

δηαθνξνπνηνχκαζηε, ηέινο πάλησλ, απφ ην θιαζηθφ δεκφζην ζρνιείν θαη ίζσο είκαζηε θαη 

ιίγν θαιχηεξα!» (Β1). Ώιιά θαη απηέο πνπ δελ παξέιαβαλ θάπνηνλ εμνπιηζκφ απφ ηνλ 

ΑΟΜ ρξεζηκνπνηνχζαλ φ,ηη ρξεζηκνπνηνχζε θαη ην ζρνιείν. «Έρνπκε ηα επνπηηθά κέζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζρνιείν, δειαδή Δ/Υ, cd player, ηειεφξαζε, θσηνηππηθφ γηα λα 

βγάδνπκε ηηο θσηνηππίεο καο θιπ. Βίλαη ηθαλνπνηεηηθή ε πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ ήδε 

είρε ην ζρνιείν θαη παξέρεη θαη ζηε Α.Υ.Β.Π.» (Β2) 

Βιιεηκκαηηθή ραξαθηεξίδεηαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζε θάπνηεο κηθξέο 

Α.Τ.Β.Π., κε έλα ηκήκα θαη ιίγα παηδηά πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζε ζρνιεία πνπ κάιινλ ήηαλ 

πην «θησρά» ηα ίδηα θαη άξα θαη νη Α.Τ.Β.Π.  Βπίζεο, δε γλψξηδαλ φινη νη ππεχζπλνη φηη 

κπνξνχζαλ λα δηεθδηθήζνπλ απφ ηνλ ΑΟΜ επηπιένλ εμνπιηζκφ, επνπηηθφ πιηθφ, 

αλαιψζηκα θιπ. «Κη εκάο καο έζηεηιε ν ΑΟΜ φ,ηη ηνπ δεηήζακε αιιά δελ μέξακε φηη 

κπνξνχζακε λα δεηήζνπκε θαη ηέηνηνπ είδνπο εμνπιηζκφ. Ώλαγθάζηεθαλ θάπνηνη θαζεγεηέο 

κεησκέλνπ σξαξίνπ λα αγνξάζνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα θάπνηα πξάγκαηα (ραξηφληα, 

καξθαδφξνπο θιπ) γηαηί δελ είραλ λα θάλνπλ κάζεκα ζηα παηδηά.» (Β11) «Πφζα λα καο 

δψζνπλ θαη νη δηεπζπληέο; Τα ιεθηά πνπ παίξλνπλ νχησο ή άιισο γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

ηνπ ζρνιείνπ είλαη κεησκέλα. Αε θηάλνπλ γηα ηα πξσηλά ζρνιεία. Αελ έρνπλ πιηθά γηα ην 

πξσί θαη ηνπο πήγαλ θαη ηνπο πξφζθπγεο. Αειαδή ιεηηνπξγνχζε έλα ζρνιείν θαη ην 

απφγεπκα. Ήζειαλ θσηνηππίεο, ήζειαλ πεηξέιαην θιπ. Αηπιή βάξδηα ζρνιείνπ κε ηα ίδηα 

ιεθηά θαη πιηθά!» (Β11).  

ε κία κφλν Α.Τ.Β.Π. αλαθέξζεθε φηη δελ ηνπο παξαρσξήζεθε απφ ηνλ δηεπζπληή 

πξφζβαζε ζε θάπνηνπο ρψξνπο θαη πιηθά ηνπ ζρνιείνπ. «Αελ έρνπκε πξφζβαζε ζε φινπο 

ηνπο ρψξνπο ηνπο ζρνιείνπ, π.ρ. ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Οχηε κπάιεο έρνπκε… 

Θεσξψ φηη ππάξρεη ε θαιή πξφζεζε απφ ην δηεπζπληή αιιά δελ καο παξέρεη θάπνηα 

πξάγκαηα επεηδή είλαη πεξηνξηζκέλν ην πιηθφ ηνπ ζρνιείνπ.» (Β6). 

Δ ζηειέρσζε ζε εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ πξνβιεκαηηθή ζρεδφλ ζε φιεο ηη Α.Τ.Β.Π. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θάζεηο, ζηαδηαθά. Αειαδή μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε ηνλ 

ππεχζπλν Α.Τ.Β.Π., θηιφινγν θαη κε 1-2 ίζσο αθφκα εηδηθφηεηεο θαη ζηαδηαθά 

πξνζιακβάλνληαλ θαη νη ππφινηπνη. Λέγνληαο ζηαδηαθά ελλννχκε θάζε θνξά πνπ 

γίλνληαλ πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ απφ ηνλ εληαίν πίλαθα ησλ αλαπιεξσηψλ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο Α.Τ.Β.Π. κέρξη θαη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο δελ είραλ θαιπθζεί φιεο 

νη ψξεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε Α.Τ.Β.Π. ε πιήξεο ζηειέρσζε 

νινθιεξψζεθε ιίγν πξηλ ην Πάζρα θαη ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε Α.Τ.Β.Π. κέρξη ην 
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ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ππήξρε κφλν ν ππεχζπλνο Α.Τ.Β.Π., θηιφινγνο θαη θάπνηεο 

ψξεο καζεκαηηθψλ θαη πιεξνθνξηθήο πνπ πξνζθέξνληαλ εζεινληηθά απφ κφληκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεηηνληθψλ ζρνιείσλ. Κπξίσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθπαηδεπηηθνί ΏΜΧ 

πνπ ζπκπιήξσλαλ ην σξάξηφ ηνπο ζε δηπιαλέο Α.Τ.Β.Π. γπκλαζίνπ ή δεκνηηθνχ. Οη 

εηδηθφηεηεο αγγιηθήο θηινινγίαο (ΠΒ06), θπζηθήο αγσγήο (ΠΒ11), θαιιηηερληθψλ 

(ΠΒ08) θαη πιεξνθνξηθήο (ΠΒ19/20) είλαη εηδηθφηεηεο πνπ δίδαζθαλ θαη ζηηο Α.Τ.Β.Π. 

δεκνηηθνχ θαη ζηηο Α.Τ.Β.Π. γπκλαζίνπ. 

Δ θαζπζηέξεζε ζηελ πξφζιεςε θάπνησλ εηδηθνηήησλ θαη ε έιιεηςή ηνπο ζε 

θάπνηεο Α.Τ.Β.Π., κέρξη θαη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο, νθεηιφηαλ, εθηφο απφ ηελ αξγή 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ θεληξηθνχ πνιηηηθνχ κεραληζκνχ, είηε ζηελ θαθή, κεηαμχ ηνπο, 

ζπλελλφεζε ηνπ ππεχζπλνπ Α.Τ.Β.Π., ηνπ ΒΠ θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ θελψλ είηε ζηε κε απνδνρή ηεο πξφζιεςεο απφ ηνπο αλαπιεξσηέο 

επεηδή  ε ιεηηνπξγία ησλ Α.Τ.Β.Π. ήηαλ απνγεπκαηηλή θαη δε βφιεπε ηνπο θαζεγεηέο λα 

δεζκεχζνπλ ηηο απνγεπκαηηλέο ηνπο ψξεο πνπ ζπλήζσο εξγάδνληαη ζε θξνληηζηήξηα θαη 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε γεληθά. «Δ πξφζιεςε θάπνησλ εηδηθνηήησλ έρεη θαζπζηεξήζεη πάξα 

πνιχ φρη ιφγσ νιηγσξίαο ηνπ ππνπξγείνπ αιιά επεηδή νη θαζεγεηέο αξλνχληαη ηελ 

πξφζιεςε. Έρεη πεξάζεη ν θαηξφο θαη πνιινί έρνπλ ηαθηνπνηεζεί ζηελ εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία ή ζηα δηθά ηνπο θξνληηζηήξηα. Καη πξνζιακβάλνληαη σο ΏΜΩ πνπ δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ απηφ. Ο κηζζφο είλαη πνιχ ρακειφο. Τν αληηθείκελν έρεη ηε 

δπζθνιία ηνπ θαη ηα ιεθηά είλαη αζηεία» (Β5). Δ ππνζηειέρσζε ζε εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ 

θαη ε έιιεηςε σξψλ έθεξε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηεο Α.Τ.Β.Π. αθνχ ηα 

παηδηά δελ δηδάζθνληαλ φια ηα αληηθείκελα θαη γηα ηηο ψξεο πνπ πξνέβιεπε ν ζρεδηαζκφο 

ηεο Α.Τ.Β.Π. «Έρνπκε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε 

λα ιεηηνπξγήζεη ε Α.Υ.Β.Π. Ώπηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγεί κφλν κε ειιεληθά, 2 ψξεο 

καζεκαηηθά πνπ πξνζθέξνληαη εζεινληηθά απφ κφληκν καζεκαηηθφ θαη πνπ θαη πνπ 

θάπνηνη θαζεγεηέο απφ ηα πξσηλά ζρνιεία εδψ ηεο πεξηνρήο, φπνηε κπνξνχλ, έξρνληαη θαη 

θάλνπλ θάπνην κάζεκα. Τν ζέκα είλαη φηη ηα παηδηά ζηεξνχληαη απφ άιια αληηθείκελα.» 

(Β2). 

ιεο νη Α.Τ.Β.Π. δηέζεηαλ θαζαξηζηή πνπ θαζάξηδε ην ζρνιείν, ην κεζεκέξη, κεηά 

ηελ πξσηλή βάξδηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε Α.Τ.Β.Π. θαη αθνχ ηειεηψζνπλ ηα παηδηά ηεο 

Α.Τ.Β.Π., ην απφγεπκα, γηα ηνπο πξσηλνχο καζεηέο. Απζηπρψο, δελ ππήξρε θχιαθαο ην 

απφγεπκα ζε φιεο ηηο Α.Τ.Β.Π. παξά ζε ειάρηζηεο. Ώπφ ηηο 9 Α.Τ.Β.Π. πνπ κειεηήζακε 

κφλν νη 3 δηέζεηαλ θχιαθα. «Βίλαη επηθίλδπλν λα κείλεη κία Α.Υ.Β.Π. ρσξίο θχιαθα, 

κπνξεί λα ζνπ θχγεη θάπνην παηδί. Βκάο ν θχιαθαο καο έρεη βνεζήζεη πνιχ» (Β6). «Αελ 
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ππάξρεη θχιαθαο θαη απηφ ήηαλ έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζακε… Βίλαη παηδηά 

αλέληαρηα. Κάπνηα δε δέρνληαλ λα κπνχλε ζηελ ηάμε. Έιεγαλ «εγψ έξρνκαη ζρνιείν γηα λα 

παίδσ πνδφζθαηξν ή γηα λα είκαη ζηελ απιή, λα είκαη κε ηνπο θίινπο κνπ… Οπφηε έπξεπε 

λα είκαζηε ζηελ ηάμε αιιά λα πξνζέρνπκε θαη ηα παηδηά πνπ δελ έκπαηλαλ κέζα. Ή ηχραηλε 

κε θάπνην ζπλάδειθν λα ελψλνπκε 2 ηκήκαηα γηα λα κπνξεί ν έλαο λα πξνζέρεη ηα παηδηά 

πνπ έβγαηλαλ έμσ. Καη κηιάκε γηα παηδηά πνπ κπνξεί λα πεδνχζαλ ηα θάγθεια ηνπ 

ζρνιείνπ, ηνπο θξάρηεο… Κη έπξεπε θαζεκεξηλά λα είκαζηε θάηη παξαπάλσ απφ 

εθπαηδεπηηθνί» (Β4). 

 

4.1.3  Μαθηηικό δςναμικό ηυν Γ.Τ.Δ.Π. 

Οη Α.Τ.Β.Π. πνπ κειεηήζακε είραλ απφ έλα έσο ηέζζεξα ηκήκαηα. Βηδηθφηεξα, κία 

Α.Τ.Β.Π. είρε 4 ηκήκαηα, ηξεηο Α.Τ.Β.Π. είραλ 3 ηκήκαηα, κία Α.Τ.Β.Π. είρε 2 ηκήκαηα 

θαη νη ππφινηπεο ηέζζεξηο Α.Τ.Β.Π. απφ 1 ηκήκα. Σν ηκήκα δελ ππεξέβαηλε ηνπο 20 

καζεηέο. ΐέβαηα, απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο καζεηέο δελ παξαθνινχζεζαλ φινη κέρξη ην 

ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Ώπηφ ζπλέβαηλε είηε γηαηί ηα παηδηά έθεπγαλ κέζα ζηε 

ρξνληά (επαλέλσζε κε νηθνγέλεηα ζην εμσηεξηθφ, ιάκβαλαλ άζπιν θαη έθεπγαλ θ.α.) είηε 

γηαηί δηέθνπηαλ ηε θνίηεζε εθνπζίσο. Σα ζηνηρεία απηά απνηππψλνληαη θαη ζηνλ πίλαθα 

4.1.3 (ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη ππεχζπλνη Α.Τ.Β.Π. δελ ζέιεζαλ λα καο δψζνπλ ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ην καζεηηθφ δπλακηθφ). Ο ΒΠ ήηαλ ν θαζ’ χιελ αξκφδηνο γηα 

ηελ πξνζέιθπζε ησλ γνλέσλ πξνζθχγσλ θαη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο νχησο ψζηε λα 

εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε Α.Τ.Β.Π. Σα παηδηά πνπ εγγξάθεθαλ θαη θνίηεζαλ ζηηο 

Α.Τ.Β.Π. απνηεινχλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ ζηα camp ην νπνίν δελ 

μεπεξλά ην 30%. Σα ππφινηπα παηδηά έκελαλ ζην camp θαη είραλ ηε δπλαηφηεηα, αλ 

ήζειαλ, λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα πνπ παξαδίδνληαλ απφ θάπνηεο MKO. «ηαλ ν 

πξφζθπγαο γνλέαο πεγαίλεη ζηελ Ώζήλα γηα δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπ, ην παηδί ηνπ ζα 

κείλεη ζην camp λα πξνζέρεη ηα κηθξφηεξα ή ζα θάλεη θάπνηεο δνπιεηέο αλ πξφθεηηαη γηα 

θνξίηζη θαη δελ ζα πάεη ζηε Α.Υ.Β.Π.… Τν θαηά πφζν είλαη πξνηεξαηφηεηα ην ζρνιείν γηα 

ην γνλέα είλαη έλα δεηνχκελν… Τν κπαιφ ηνπο είλαη ζε φινπο πσο ζα θχγνπλ.» (Β7). 

Βλδηαθέξνλ έρεη ε άπνςε εθπαηδεπηηθνχ, ππεχζπλνπ Α.Τ.Β.Π., γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

πνιινί γνλείο δε ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε Α.Τ.Β.Π.: «Ο 1
νο

 ιφγνο είλαη ιφγσ 

θνπιηνχξαο. Ώπηφ έρεη λα θάλεη κε ηα θνξίηζηα. Βδψ ην ζρνιείν είλαη κηθηφ θάηη πνπ δελ 

εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα ηνπο. Ο 2
νο

 ιφγνο έρεη λα θάλεη κε ην φηη ίζσο, πξνζσπηθή κνπ 

άπνςε εθθξάδσ, ζεσξνχλ φηη ε δνκή είλαη κηα παγίδα ηεο ειιεληθήο Κπβέξλεζεο γηα λα 
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παξακείλνπλ εδψ. Καη ν 3
νο

 ιφγνο είλαη φηη ζεσξνχλ, νη πεξηζζφηεξνη, φηη είλαη πξνζσξηλνί 

εδψ, φηη ζα θχγνπλ πνιχ ζχληνκα. Οπφηε γηαηί λα κάζνπκε ειιεληθά αθνχ ζα θχγνπκε;» 

(Β5). 

Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ είλαη αγφξηα. Ο δηαρσξηζκφο ησλ 

καζεηψλ ζε ηκήκαηα έγηλε είηε απφ ηνλ ΒΠ ζην camp είηε έγηλε ζηε Α.Τ.Β.Π. απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Σα θξηηήξηα γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ παηδηψλ ζε ηκήκαηα ήηαλ ε γιψζζα, 

ε ειηθία θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε «γεηηνληά» δηακνλήο ηνπο ζην camp. Οη ειηθίεο 

ησλ παηδηψλ, επίζεκα, ήηαλ 12 έσο 15 εηψλ. Τπήξραλ, βέβαηα, παηδηά πνπ κπνξεί γηα 

ιίγνπο κήλεο λα ήηαλ κεγαιχηεξα νπφηε έγηλαλ δεθηά ζηε Α.Τ.Β.Π. ή λα ήηαλ αξθεηά 

κεγαιχηεξα αιιά λα ήηαλ «δεισκέλα» 15 εηψλ. Καηά θχξην ιφγν ε θαηαγσγή ησλ 

κηθξψλ πξνζθχγσλ ήηαλ ζπξηαθή ή αθγαληθή θαη ιηγφηεξν ηξαληθή θαη ηξαθηλή. Δ 

γιψζζα ησλ χξσλ πξνζθπγνπαίδσλ είλαη αξαβηθά θαη ησλ Ώθγαλψλ θαξζί. Δ γιψζζα 

ληαξί πνπ αλαθέξζεθε απφ θάπνηα παηδηά είλαη, θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θάπνηα δηάιεθηνο ησλ θαξζί. Τπήξραλ θαη ειάρηζηνη θνπξδφθσλνη χξνη νη νπνίνη φκσο 

θαηαιάβαηλαλ θαη ηα θνπξδηθά θαη ηα αξαβηθά. 

Σν επίπεδν ησλ καζεηψλ ήηαλ, θαηά γεληθή νκνινγία, κέηξην πξνο ρακειφ κε 

θάπνηεο εμαηξέζεηο θαη απηφ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ πνιχρξνλε απνπζία ησλ παηδηψλ 

απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. «Μπνξεί έλα παηδί λα παξαθνινπζεί ζηελ ΐ γπκλαζίνπ ζηε 

Α.Υ.Β.Π. αιιά ην επίπεδφ ηνπ λα είλαη ζηε Α δεκνηηθνχ φπνπ ζηακάηεζε λα θνηηά 

παξαδείγκαηνο ράξε» (Β10), «Ώπφ ηα παηδηά ηνπ γπκλαζίνπ θάπνηα έρνπλ πάεη 2-3 ρξνληέο 

ζρνιείν ελψ απφ ηνπ δεκνηηθνχ πνιιά δελ έρνπλ πάεη θαζφινπ» (Β11). Χζηφζν, απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, εθηφο απφ κία Α.Τ.Β.Π. πνπ είραλ ηελ αληίζεηε άπνςε, 

αλαγλσξίζηεθε ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ Ώθγαλψλ σο αλψηεξν ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

ησλ χξσλ. Βπίζεο, «ηα θνξίηζηα είλαη, ζπλήζσο, ιίγν πην πίζσ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. 

Ώπηφ, βέβαηα, ζεσξψ, φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο γηαηί αληηκεησπίδνπλ 

μερσξηζηά ηα θνξίηζηα» (Β3).  

ηελ εξψηεζε «αλ ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ καζεηή επεξεάδεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη θαη’ επέθηαζε ην καζεζηαθφ ηνπ επίπεδν» ε απάληεζε ήηαλ, θαζνιηθά, 

φρη, γηα ηε ρψξα απηή θαζαπηή. Ώλ φκσο ζπλδέζνπκε ηε ρψξα ελφο πξφζθπγα κε ην ηη 

θπξηαξρεί ζηε ρψξα ηελ πεξίνδν απηή θαζψο θαη ηελ θνπιηνχξα, ηα βηψκαηα, ηα ήζε ησλ 

πξνζθχγσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρψξα, ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ζηνπο λένπο, ηφηε 

λαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Ώπηφ πνπ εληππσζίαζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο καο ήηαλ ε 

δηαθνξά ησλ ζρνιείσλ καο ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία ησλ πξνζθχγσλ πνπ ήηαλ πην 

απζηεξά θαη πην πξνζεισκέλα ζηε ζξεζθεία ηα δηθά ηνπο. «Γεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο 
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λα καο πνπλ ζνχξεο απφ ην Κνξάλη θαη ηα έιεγαλ απ’ έμσ ελψ δελ κπνξνχζαλ λα 

δηαβάζνπλ ζηε γιψζζα ηνπο κε άλεζε, δηάβαδαλ αξγά… Αειαδή καζαίλνπλ απ’ έμσ. Ώπηφ 

δείρλεη θάηη γηα ην ζχζηεκα. Βπίζεο, ηα ζρνιεία ηνπο δελ είλαη κηθηά ζαλ ηα δηθά καο θαη 

είλαη θαη πνιχ απζηεξά. Αέξλνπλ. πσο ήηαλ ε εθπαίδεπζή καο πξηλ πνιιά πνιιά ρξφληα» 

(Β10).  

ε επέθηαζε ηεο εξψηεζεο 4 (ηη λνκίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη επεξεάδεη ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη θαη’ επέθηαζε ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ) δφζεθαλ 

απαληήζεηο φπσο ε νηθνγέλεηα θαη ην βηνηηθφ αιιά θαη ην πνιηηηζηηθφ επίπεδφ ηνπο. «Τν 

επίπεδν πην πνιχ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηελ νηθνγέλεηα. ηαλ έλα παηδί 

πξνέξρεηαη απφ κηα αζηηθή νηθνγέλεηα έρεη θαη πςειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο… Τν 

κνλαδηθφ παηδί πνπ έρεη θάπσο πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν πξνέξρεηαη απφ εχπνξε αζηηθή 

νηθνγέλεηα. Βλψ είλαη λα θχγεη ζε κία εβδνκάδα γηα Οιιαλδία κε ξσηάεη ηη είλαη απηφ ηη 

είλαη εθείλν, κέρξη ηειεπηαία ζηηγκή. Σπλήζσο ηα παηδηά πνπ πξφθεηηαη λα θχγνπλ δε 

λνηάδνληαη γηα ηε γιψζζα» (Β8). Βπίζεο επεξεάδεη θαη ην αλ ην παηδί πξνέξρεηαη απφ 

αζηηθή ή αγξνηηθή πεξηνρή επεηδή δηαθέξεη ε εθπαίδεπζε πνπ έρεη ιάβεη ην παηδί. Παηδηά 

απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο ελδέρεηαη λα κελ πήγαλ θαη θαζφινπ ζρνιείν. Μηα άιιε άπνςε 

ππαγφξεπε ην πνιηηηζηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ – ηζιακηζηηθφ ηνπο ππφβαζξν σο θαζνξηζηηθφ 

πνπ επεξεάδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη θαη’ επέθηαζε ην επίπεδν. «Θα πσ έλα 

πεξηζηαηηθφ πνπ επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε απηή: κία ζπλάδειθνο ζηε Γ γπκλαζίνπ, πνπ έρεη 

πνιχ θαινχο καζεηέο, θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία έθαλε λχμε γηα ην Evolution Theory 

(ζεσξία ηεο εμέιημεο) θαη ππήξμε πνιχ έληνλε αληίδξαζε θαη απφ ηνπο άξηζηνπο καζεηέο 

φηη δελ ππάξρεη ζεσξία ηεο εμέιημεο θαη φηη ν Ώιιάρ έθαλε ηνλ θφζκν θ.ι.π. θαη φηη δελ 

κπνξνχκε λα ην αθνχζνπκε θαλ απηφ. Θξεζθνιεπηηθέο αληηιήςεηο δειαδή. Καη καο 

εθπιήζζεη απηφ αθξηβψο φηη ε ζηάζε απηή πξνέξρεηαη απφ ηνπο άξηζηνπο καζεηέο. 

Γεληθφηεξα ππάξρεη κηα πξνζήισζε ζην Εζιάκ. Βλψ ζηα επξσπατθά θξάηε ππάξρεη 

αθξηβψο ην αληίζεην» (Β4). 
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Πίνακαρ 4.1.3 

 

ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

ΣΜΗΜΑΣΑ 4 1 1 3 3 3 1 1 2 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 76 9 25 30 48  15 13 40 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 65 7 >15 >20 >30  10 3 >15 

ΧΩΡΑ 

Αφγανιςτάν           

Ιράκ          

Ιράν          

Συρία          

Σημείωςη: Όπου αναφζρεται «Δ» εννοοφμε Δ.Υ.Ε.Π. 

 

4.1.4 σέζειρ με γονείρ 

Οη πξφζθπγεο γνλείο πνπ δνπλ ζην camp έξρνληαη ζε επαθή θαη επηθνηλσλνχλ κε ηνλ 

ΒΠ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Ο ΒΠ βξίζθεηαη 

θάπνηεο ψξεο κέζα ζην camp θαη είλαη ν άλζξσπνο πνπ πξνζέγγηζε ηνπο γνλείο ψζηε λα 

εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε Α.Τ.Β.Π., θαηέγξαςε φιν ην καζεηηθφ δπλακηθφ, 

ζπλεξγάζηεθε κε δηάθνξεο ΜΚΟ αιιά θαη θξαηηθνχο θνξείο γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ 

παηδηψλ, ρψξηζε ζε ηκήκαηα ηα παηδηά θιπ. Ο ΒΠ έρεη έλα ξφιν δηακεζνιαβεηή 

αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Α.Τ.Β.Π. «Βκείο φηαλ έρνπκε 

πξφβιεκα παίξλνπκε ηνπο ζπληνληζηέο γηαηί ρξεηάδεηαη δηεξκελέαο κε ηνπο γνλείο. Οη 

ζπληνληζηέο ζα πάξνπλ ην δηεξκελέα θαη ζα πάλε ζην γνλέα θαη ζα ηνπ πνπλ φηη ππάξρεη, αο 

πνχκε, έλα πξφβιεκα κε ην παηδί… ηαλ ζέινπκε κηα ελεκέξσζε λα θάλνπκε ηελ θάλνπκε 

θαηεπζείαλ ζην ζπληνληζηή» (Β1). Έηζη, φινη νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ πσο δελ έρνπλ 

ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο ησλ κηθξψλ πξνζθχγσλ παξά έρνπλ ζπλαληεζεί 1 ή 2 θνξέο ζην 

πιαίζην θάπνηαο εθδήισζεο ή γηνξηήο αιιά δελ ππήξρε θάπνηα κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. 

Ο ζπλδεηηθφο ηνπο θξίθνο είλαη νη ΒΠ. Ώπηνβνχισο έλαο ππεχζπλνο Α.Τ.Β.Π. πήγε ζην 

camp πξηλ αθφκα μεθηλήζεη ε Α.Τ.Β.Π. θαη ζπλαληήζεθε κε ηνπο γνλείο φπνπ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ΒΠ, σο ππεπζχλνπ θαη ηνπ δηεξκελέα εμήγεζε ζηνπο γνλείο πσο ζα είλαη ην 

κάζεκα ζηε Α.Τ.Β.Π. θαη ηη απαηηήζεηο ζα έρεη απφ ηνπο καζεηέο. Ήηαλ κηα 

πξσηνβνπιία πνπ ιεηηνχξγεζε θαιά σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε ησλ πξνζθχγσλ γνλέσλ θαη 

ηε κεηέπεηηα ζπλεξγαζία ηνπ ππεπζχλνπ κε ηνπο καζεηέο, ήηαλ φκσο κία κεκνλσκέλε 
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πεξίπησζε. «ηαλ ζπλαληεζήθακε κε ην κεηαθξαζηή, καδί εθεί, ηνπο είπα πσο ζα είλαη ην 

πξφγξακκα θαη πσο ζα είλαη ην ζρνιείν. ηη ζα πξέπεη λα απνκνλψλνπλ ηα παηδηά ηνπο κία 

ψξα ηελ εκέξα, λα κελ ηα ελνρινχλ ηα αδεξθάθηα ηνπο θαη λα κελ θάλνπλ δνπιεηέο θαη λα 

ηα αθήλνπλ λα δηαβάδνπλ. Τνπο κίιεζα θαη γηα ην μχιν. ηη ζέισ πάξα πνιχ λα έξζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν θαη φηη απηφ ζα ηα βνεζήζεη ζηε ζπλέρεηα ηεο δσήο ηνπο, λα έρνπλ 

εθφδηα… Καη λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ ζε έλαλ άιιν πνιηηηζκφ, δπηηθφ ελ 

πξνθεηκέλσ… Με κεγάιν ζεβαζκφ κε αληηκεηψπηζαλ θαη αηζζάλνκαη φηη θέξδηζα ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο. Πηζηεχσ φηη ηήξεζαλ φζα είπαλ γηαηί ηα παηδηά δηάβαδαλ ζην ζπίηη.» 

(Β10). 

Δ ζηάζε ησλ πξνζθχγσλ γνλέσλ απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Α.Τ.Β.Π. 

γίλεηαη γλσζηή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζσ θαη πάιη ηνπ ΒΠ. Έηζη, θαηά γεληθή 

νκνινγία, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη γνλείο είλαη ζεηηθνί απέλαληί ηνπο θαη ζην 

έξγν πνπ επηηεινχλ βάζεη ησλ φζσλ κεηαθέξνπλ νη ΒΠ ζε απηνχο. Βδψ είλαη θξίζηκν λα 

επηζεκάλνπκε πσο ηα κηθξά πξνζθπγφπνπια δε δνπλ «θαλνληθά» δειαδή ζε πιήξεηο 

νηθνγέλεηεο κε ην κπακπά ηε κακά θαη ηα αδέξθηα ζηελ νηθία ηνπο αιιά κπνξεί ν έλαο 

γνληφο λα είλαη ζε θάπνηα ρψξα ηεο Βπξψπεο θαη εδψ λα βξίζθεηαη ην παηδί κε ηε κακά ή 

θάπνην ζπγγελή ή κφλν αδέξθηα θαη νη γνλείο λα βξίζθνληαη αιινχ θαη πνιιά ηέηνηα 

παξαδείγκαηα. «Ναη, θαληάδνκαη είλαη ιίγν δεπηεξεχνλ απηφ, ε επίδνζε ε ζρνιηθή… Αελ 

είλαη φιεο νη νηθνγέλεηεο ελσκέλεο, δειαδή δελ είλαη φιε ε νηθνγέλεηα εδψ. Κάπνηνη κπνξεί 

λα είλαη δχν αδέξθηα ζηελ Ώπζηξία ή άιινο, ν κπακπάο λα είλαη ζην ΐεξνιίλν θαη ε κακά 

κε ηα παηδηά λα είλαη εδψ… Βίλαη ιίγν ζθφξπηνη. Κάπνηνη έρνπλ θαηαθέξεη θαη έθπγαλ θαη 

νη ππφινηπνη έρνπλ, ιίγν πνιχ, εγθισβηζηεί εδψ» (Β3). Αεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο 

ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο νη πξφζθπγεο γνλείο δελ έρνπλ ζαλ πξνηεξαηφηεηά ηνπο λα 

ξσηήζνπλ ηνλ ΒΠ γηα ηελ ζρνιηθή πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο. Θα ήηαλ θαη αηαίξηαζην 

θάηη ηέηνην. Χζηφζν, είλαη ζεηηθνί απέλαληη ζε απηφ πνπ επηηειείηαη κέζσ ησλ Α.Τ.Β.Π. 

«Θεηηθή είλαη εθφζνλ ζπλερίδνπλ θαη ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε Α.Υ.Β.Π. Βηδηθά νη 

γνλείο ησλ θνξηηζηψλ πνπ δέρνληαη λα είλαη ζε έλα κηθηφ ηκήκα. Ώπηφ είλαη έλα ηεξάζηην 

βήκα εθ κέξνπο ηνπο.» (Β5). Αηαθνξεηηθή άπνςε εμέθξαζε έλαο ππεχζπλνο ν νπνίνο 

αηζζάλεηαη φηη νη πξφζθπγεο γνλείο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηφ πνπ ηνπο 

πξνζθέξεηαη απφ ηελ πνιηηεία (Α.Τ.Β.Π.) θαη φηη «βνιεχεη» θαηά θάπνην ηξφπν ηνπο 

γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο «απαζρνινχληαη» θάπσο. «…Τα παηδηά είραλ θνβεξέο 

απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία έληαμήο ηνπο ζηε Α.Υ.Β.Π.… Ώπαηηνχζαλ άιια 

πξνγξάκκαηα ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ ζρνιείνπ, θάπνηνη πνπ είραλ πςειφηεξν επίπεδν 

δεηνχζαλ μερσξηζηφ θαζεγεηή, απαηηνχζαλ, ζηελ νπζία, εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε θιπ… 
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Πξνθαλψο αληαλαθινχζαλ ηηο απφςεηο ησλ γνληψλ ηνπο… Θεσξνχκε εκείο νη 

εθπαηδεπηηθνί φηη ν ιφγνο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ ησλ γνληψλ απφ ηε Α.Υ.Β.Π. είλαη θάπνηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ είραλ αξρίζεη απφ θάπνηεο ΜΚΟ κέζα ζην camp νη νπνίεο 

ΜΚΟ, φκσο, δε γλσξίδεη θαλείο νχηε πνηνη ηηο ειέγρνπλ, νχηε πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηνπο, νη 

ζθνπνί ηνπο θιπ… Δ νπζία είλαη φηη δε ζεσξψ φηη ληψζνπλ επεξγεηεκέλνη κε φ,ηη ηνπο 

παξέρεηαη» (Β4)  

Ο εθπαηδεπηηθνί ησλ Α.Τ.Β.Π. δελ έρνπλ ζρέζεηο νχηε επαθέο κε ηνπο γνλείο ησλ 

ειιήλσλ παηδηψλ ησλ γπκλαζίσλ ζηα νπνία ιεηηνχξγεζαλ νη Α.Τ.Β.Π. χκθσλα κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία νξγαλψζεθε θάπνηα εθδήισζε ππνδνρήο ησλ 

κηθξψλ πξνζθχγσλ φπνπ κπνξεί λα παξεπξέζεθαλ θαη θάπνηνη απφ ην ζχιινγν γνλέσλ 

θαη θεδεκφλσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο Α.Τ.Β.Π. ππήξρε ζεξκφ θαισζφξηζκα απφ 

αιιειέγγπνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ ησλ Α.Τ.Β.Π. «Ώπφ φ,ηη έκαζα, ζηελ ……. 

ππάξρνπλ πνιινί αιιειέγγπνη. Γεληθά, ζηεξίδνπλ ην πξνζθπγηθφ. Αελ είρακε θαηλφκελα 

φπσο απηά πνπ ζπλέβεζαλ ζην ……. (ζε άιιε Α.Υ.Β.Π.)» (Β2). ηηο πεξηζζφηεξεο 

Α.Τ.Β.Π. είρε γίλεη ελεκέξσζε απφ ηνλ δηεπζπληή είηε κεκνλσκέλα είηε θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΒΠ θαη ηνλ ππεχζπλν φπνπ νη Έιιελεο γνλείο ελεκεξψζεθαλ θαη 

ηνπο βνήζεζαλ ζηελ επίιπζε φπνησλ απνξηψλ κπνξεί λα ηνπο πξνμελνχζαλ ακθηβνιίεο. 

«Κάπνηεο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο γνληψλ, πνπ δελ απεπζχλζεθαλ βέβαηα ζε κέλα αιιά 

ζηε δ/ληξηα, ππήξραλ. Ήηαλ ιίγν αξλεηηθνί θαη θνβηζκέλνη κε ην ζέκα ηεο πγείαο γηα ηα 

παηδηά ηνπο. Κπξίσο απηφ ηνπο απαζρνινχζε αιιά δελ είρακε πξφβιεκα. Καιή 

αληηκεηψπηζε.» (Β3) Πεξηζηαηηθά ειιήλσλ γνλέσλ πνπ δπζθφιεςαλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Α.Τ.Β.Π. γπκλαζίνπ δελ ππήξραλ ζην δείγκα καο. Ο ζπκκεηέρσλ ζηελ έξεπλα ΒΠ 

αλέθεξε θάπνην πεξηζηαηηθφ παξεκπφδηζεο ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο Α.Τ.Β.Π. απφ 

Έιιελεο γνλείο αιιά αθνξνχζε Α.Τ.Β.Π. δεκνηηθνχ θαη αληηκεησπίζηεθε. 

 

4.1.5 σέζειρ με ςναδέλθοςρ - Γιεύθςνζη - ΔΠ 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Α.Τ.Β.Π., κε ηνπο θαζεγεηέο πνπ δίδαζθαλ ζε απηήλ θαη ηνλ ΒΠ 

πνπ πεξηζζφηεξν είρε ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, 

ζπλεξγάζηεθαλ θαη άιια ζεζκηθά πξφζσπα θαη θνξείο φπσο ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ε δηεχζπλζε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε δηεχζπλζε πεξηθεξεηαθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ ζρνιείνπ θ.α. 

ινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη είραλ αλαπηχμεη 

κηα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηε Α.Τ.Β.Π. θαη ε ρξνληά, παξά 
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ηηο δπζθνιίεο ηνπ εγρεηξήκαηνο, θχιεζε αβίαζηα ράξε ζηελ κεηαμχ ηνπο θαιή 

επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγχε. ε φιεο ηηο Α.Τ.Β.Π. εξγάζηεθαλ θαη 

αλαπιεξσηέο θαη κφληκνη, κε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ, εθπαηδεπηηθνί. «Πξνζπαζνχκε φινη 

λα θάλνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ» (Β1). «Δ ίδηα ε Α.Υ.Β.Π., εδψ, ζηεξίδεηαη πάλσ ζηε 

ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βίλαη ζε άιιν επίπεδν ε ζπλεξγαζία. Βπεηδή έρνπκε δνπιέςεη 

φινη ζε δεκφζηα ζρνιεία, ε ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηψλ, εδψ, είλαη ε νπζία ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο Α.Υ.Β.Π. γηαηί απαηηεί ειηγκνχο αλά πάζα ζηηγκή, δελ ππάξρνπλ δεηήκαηα ηνπ ηχπνπ 

«ζα πάξσ εγψ απηφ ην ηκήκα ηψξα νπφηε πξέπεη λα ην πάξεηο εζχ κεηά θ.α.» Βδψ 

θαηαιαβαίλεη ν ζπλάδειθνο φηη πξέπεη π.ρ. λα πάξεη απηά ηα παηδάθηα επεηδή πξέπεη ν 

άιινο ζπλάδειθνο λα θάλεη θάηη άιιν εθείλε ηε ζηηγκή» (Β4). 

ρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α.Τ.Β.Π. κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ γπκλαζίνπ 

δελ ππήξραλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

σξαξίνπ. Ο ππεχζπλνο ηεο Α.Τ.Β.Π. επεηδή πήγαηλε ζηε Α.Τ.Β.Π. κία ψξα λσξίηεξα απφ 

ηελ ψξα έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Τ.Β.Π., εξρφηαλ ζε επαθή κε θάπνηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ πξσηλνχ ζρνιείνπ αιιά ήηαλ πνιχ ιίγνο ν ρξφλνο γηα λα ππάξμεη 

θάπνηνπ είδνπο ζρέζε ή ζπλεξγαζία. Παξ’ φια απηά, θαηά γεληθή νκνινγία νη πξσηλνί 

θαζεγεηέο, ξσηνχζαλ ηη ζπκβαίλεη ζε απηή ηε δνκή πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην ζρνιείν ηνπο, 

εμέθξαδαλ θάπνηεο απνξίεο θιπ. «…δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζρέζε καδί ηνπο φπσο κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Α.Υ.Β.Π. αιιά, ζην ιίγν πνπ βιεπφκαζηε, ζπδεηάκε γηα ηα δεηήκαηα 

ηεο Α.Υ.Β.Π. γηαηί θη απηνχο ηνπο απαζρνιεί ην ελδερφκελν ηνπο ρξφλνπ λα εληαρζεί ζηελ 

πξσηλή δψλε νπφηε ελεκεξψλνληαη» (Β4). Έλαο εθπαηδεπηηθφο, σζηφζν, 

δηαθνξνπνηήζεθε σο πξνο ηελ άπνςε φηη νη θαζεγεηέο ηνπ πξσηλνχ ζρνιείνπ 

ελδηαθέξνληαλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Α.Τ.Β.Π. «Γηα ηνπο θαζεγεηέο ηνπ πξσηλνχ είλαη έλα 

αλχπαξθην γεγνλφο (Δ Α.Υ.Β.Π.). Ξέξνπλ φηη ιεηηνπξγεί αιιά δε λνκίδσ φηη ηνπο απαζρνιεί 

ην ζέκα» (Β7).  

Βθεί πνπ πξαγκαηηθά ππήξρε θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ήηαλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α.Τ.Β.Π. θαη θπξίσο ηνλ ππεχζπλν θαη ηνλ δηεπζπληή 

θαη ππνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Βδψ, φινη νη εθπαηδεπηηθνί κίιεζαλ ζεηηθά γηα ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ ππνζηήξημε ζε θαζεκεξηλή βάζε πνπ είραλ απφ ην δηεπζπληή. 

«…πνιιέο θνξέο, εγψ, ζαλ ππεχζπλνο, ε δηεπζχληξηα θαη ε ΣΒΠ θηλνχκαζηε πνιχ θνκβηθά 

ζε δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ» (Β4). 

Οκνίσο, ζηελή θαη ηαθηηθή επηθνηλσλία έρεη ν ππεχζπλνο θαη κε ηνλ ΒΠ. Ο ΒΠ, 

φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, έρεη ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο.  ρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί, εθηφο απφ 1-2, ζρνιίαζαλ 
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ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ΒΠ πνιχ θνκβηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Α.Τ.Β.Π. Ο ΒΠ πνιχ 

ζπρλά, 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη πεξηζζφηεξν, επηζθεπηφηαλ ηε Α.Τ.Β.Π. θαη 

ζπλεξγαδφηαλ κε ηνλ ππεχζπλν κεηαμχ άιισλ γηα ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, γηνξηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Με ηνλ ΒΠ 

επηθνηλσλνχζε ν ππεχζπλνο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξνχζε θάπνην παηδί θαη γηα ην 

νπνίν ζα έπξεπε λα ελεκεξσζνχλ νη γνλείο ηνπ. Ώπφ πνιινχο ππεπζχλνπο αλαθέξζεθε 

σο πνιχηηκε ε βνήζεηα πνπ έιαβαλ απφ ηνπο ΒΠ θαζψο απηνί πξνυπήξραλ ζην camp 

θαη είραλ ήδε δηακνξθψζεη κία άπνςε θαη εκπεηξία. «… Δ ζπληνλίζηξηα είλαη αεηθίλεηε. 

Ανπιεχεη κε ηελ ςπρή ηεο. Πεγαίλεη ην πξσί θαη θεχγεη πεξίπνπ πέληε ή έμη ην απφγεπκα. 

Πνιιέο ψξεο… Καη ηηο πξψηεο κέξεο πνπ έπεζα ζηα βαζηά θαη δελ ήμεξα πσο ζα είλαη θαη 

είρα άγρνο πάληα εξρφηαλ ζην ζρνιείν κήπσο παξνπζηαζηεί θαλέλα πξφβιεκα» (Β8). 

ίγνπξα, ν ξφινο ηνπ ΒΠ έρεη κηα ηδηαίηεξε δπζθνιία θαη επαηζζεζία, φπσο ηφληζε έλαο 

εθπαηδεπηηθφο. «… Βίλαη κηα επαίζζεηε ζέζε. Πξέπεη λα έρεηο θαη ιίγν πάζνο. Να είζαη θαη 

ιίγν αιιειέγγπνο. Να ην’ ρεηο θαη ιίγν κέζα ζνπ φηη ζεο λα πξνζθέξεηο… Ώιιηψο έρεηο πάεη 

εθεί γηαηί είλαη επθνιφηεξν απφ ην λα θάλεηο κάζεκα.» (Β7). 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ππνζηήξημε πνπ παξαζρέζεθε ζηνπο ππεπζχλνπο Α.Τ.Β.Π. απφ 

ζεζκηθνχο θνξείο φπσο ε Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ε Πεξηθεξεηαθή 

Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο θαη ε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεθαλ. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη ν θαζέλαο, απφ ηνπο 

παξαπάλσ θνξείο, απφ ηε ζέζε ηνπ θαη ην ξφιν ηνπ ήηαλ ππνζηεξηθηηθφο. «Βίλαη 

ππνζηεξηθηηθή ε θάζε πιεπξά απφ απηέο πνπ κνπ αλαθέξαηε ζην έξγν. Μαο βνήζεζαλ λα 

ζηειερσζνχκε γξήγνξα θαη απηφ ην ζεσξψ ζεκαληηθφ. Βγψ ήκνπλ ππεχζπλνο θαη έπξεπε λα 

κνπ θέξνπλ εθπαηδεπηηθνχο θαη ην θξφληηζαλ λα γίλεη γξήγνξα απηφ» (Β1). Ώληίζηνηρα, ν 

ζπκκεηέρσλ ζηελ έξεπλα ΒΠ αλαθέξεη: «Ώπφ ηελ Πεξηθέξεηα είρα ζπλερή ζηήξημε. Ο 

πεξηθεξεηαθφο εξρφηαλ εδψ ζην camp, φηαλ ρξεηαδφηαλ, ζηε ζπλέιεπζε γνλέσλ ζηελ αξρή 

θιπ γηαηί ήηαλ δχζθνια ηα πξάγκαηα ζηελ αξρή. Βηδηθά έλα δεκνηηθφ ήηαλ πνιχ δχζθνιν. 

Αχζθνιν απφ ηελ πιεπξά ησλ γνληψλ ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. Ήηαλ ρξπζαπγίηεο θαη 

δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα. Μπήθακε κε εηζαγγειέα. Βκείο ηα παηδηά πνπ πήγακε ήηαλ 

φια εκβνιηαζκέλα.» (Β11). Τπεχζπλνο, φκσο, κηθξφηεξεο Α.Τ.Β.Π. πνπ κέρξη ην ηέινο 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ιεηηνχξγεζε κφλν κε γιψζζα θαη ιίγεο ψξεο καζεκαηηθψλ 

πξνζθεξφκελεο εζεινληηθά, είρε άιιε άπνςε: «Δ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κε εμππεξέηεζε. 

Δ Πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε δε κνπ έζηεηιε θαζεγεηέο. Τν ππνπξγείν δε κνπ έζηεηιε 

θαζεγεηέο. Ώπηά. Βγψ ραίξνκαη βέβαηα πνπ δνχιεςα, πνπ κνπ δφζεθε απηή ε επθαηξία. Αελ 

έγηλαλ ηα πξάγκαηα πνπ έπξεπε λα γίλνπλ.» (Β2) 
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ηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο απφ πνηνλ, θνξέα 

ή ζεζκηθφ πξφζσπν, παξαζρέζεθε ε πνιπηηκφηεξε βνήζεηα, νη απαληήζεηο 

δηαθνξνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ην ξφιν πνπ είρε θάζε εθπαηδεπηηθφο. Γηα ηνλ ΒΠ πνπ 

είρε λα νξγαλψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ camp θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ ππνδνκή γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ε Α.Τ.Β.Π., πην πνιχ βνήζεζε ν Πεξηθεξεηαθφο Αηεπζπληήο σο πξνο ην 

λνηάμηκν θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ, είηε κφληκνη είηε 

αλαπιεξσηέο ζπκπιήξσλαλ ην σξάξηφ ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο Α.Τ.Β.Π., 

πνιπηηκφηεξνο ππήξμε ν ππεχζπλνο Α.Τ.Β.Π. «γηα κέλα πνιπηηκφηεξνο θαη πην βνεζεηηθφο 

ήηαλ ν εθάζηνηε ππεχζπλνο ηεο Α.Υ.Β.Π., γηαηί ήηαλ απηφο κε ηνλ νπνίν είρα κεγάιε επαθή. 

Αειαδή δηαδηθαζηηθά ζην ηη λα θάλσ θαη πσο. ρη φηη θαη ε ΑηΑε δε βνήζεζε αιιά 

πεξηζζφηεξν ν ππεχζπλνο Α.Υ.Β.Π.» (Β9). Οη ππεχζπλνη Α.Τ.Β.Π. κνηξάζηεθαλ, ζηηο 

απαληήζεηο ηνπο, αλάκεζα ζην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ ΒΠ. Αελ παξέιεηςαλ λα 

επηζεκάλνπλ πφζν δχζθνιν ήηαλ ην θεηηλφ εγρείξεκα θαη πφζν, παξά ηελ θαιή πξφζεζε 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ, ην έιιεηκκα ηεο αξρηθήο νξγάλσζεο βγήθε ζηελ επηθάλεηα: 

«Οη ζπληνληζηέο βνήζεζαλ πεξηζζφηεξν… Να ζνπ πσ θάηη: θαη ν ζχκβνπινο θαη νη 

ζπληνληζηέο είλαη αμηφινγνη άλζξσπνη αιιά θαη απηνί φπσο θη εκείο θνιπκπάκε ζηα βαζηά. 

Ώπιψο γηα φια ηα πξνβιήκαηα πνπ βγαίλνπλ ε ξίδα ηνπο είλαη ζηελ νξγάλσζε θαη ζην 

ζρεδηαζκφ» (Β6). Ώπφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππεπζχλσλ Α.Τ.Β.Π. αλέθπςαλ θαη δχν άιιεο 

παξάκεηξνη ζηελ παξερφκελε βνήζεηα ησλ εκπιεθφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ήηαλ ν 

εζεινληηζκφο θαη ε επξεκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

ππεχζπλνο Α.Τ.Β.Π. «Δ ζχκβνπινο κε βνήζεζε πάξα πνιχ αιιά αηζζάλνκαη θαη πνιχ 

κεγάιε επγλσκνζχλε απέλαληη ζηνπο εζεινληέο, ηνπο εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο. Αελ έρνπλ 

θακία ππνρξέσζε θαη μνδεχνπλ απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρξφλν» (Β2). κσο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ελεξγνπνηνχλ, φπσο θαίλεηαη, ηελ επξεκαηηθφηεηά ηνπο ζε θάζε δχζθνιε 

ζπγθπξία θαη γίλεηαη πηα βαζηθφ ηνπο εθφδην θαη φπιν. ηελ Βιιάδα ην ζπλαληάκε θαηά 

θφξνλ. «Κνηηάμηε, θιήζεθα λα δηδάμσ ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα θαη κε απηφ ην δήηεκα 

δελ αζρνιήζεθε θαλείο. Σρεκαηίζακε κηα νκάδα αλαπιεξσηψλ, κφλνη καο, πνπ δηδάζθνπκε 

ζηε Α.Υ.Β.Π. θαη απεπζπλζήθακε ζην ΒΏΠ ην νπνίν καο νξγάλσζε ζεκηλάξηα. Δ αιήζεηα 

είλαη φηη ην ΒΏΠ αληαπνθξίζεθε ακέζσο ελψ νη Αηεπζχλζεηο θαη ην ππνπξγείν καο άθεζαλ 

ζηε κνίξα καο. Αειαδή καο έθαλαλ έλα ηππηθφ ζεκηλάξην δχν εκεξψλ ην νπνίν ζεκηλάξην 

ραξαθηεξίδσ αζηείν.» (Β5) 
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4.1.6  Αξιολόγηζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ Γ.Τ.Δ.Π. 

ηελ εξψηεζε πνηα ζηνηρεία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο Α.Τ.Β.Π. αμηνινγνχληαη σο 

ζεηηθά, πξαγκαηηθά καο εμέπιεμε επράξηζηα ε επθνιία κε ηελ νπνία απάληεζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη ην πιήζνο ησλ απαληήζεψλ ηνπο.  

ινη ζεψξεζαλ σο ζεηηθφ ην φηη, θαη’ αξρήλ, νξγαλψζεθε έλαο ηέηνηνο ζεζκφο γηα 

ηνπο πξφζθπγεο. «Βίλαη ζεηηθφ θαη ην πξφγξακκα ησλ Α.Υ.Β.Π. έηζη φπσο έρεη θαηαξηηζηεί 

θαη πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά πνπ πξέπεη λα καζαίλεη έλα παηδί πνπ έρεη αλάγθε θηφιαο λα 

γλσξίδεη γηα λα εληαρζεί ζε κειινληηθή θάζε ζε έλα θαλνληθφ ζρνιείν.» (Β2). «Βπέηξεςε 

ζε παηδηά πξνζθχγσλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα ζηελ εθπαίδεπζε ζε 

ζρνιείν» (Β3). 

Σν πην ζεηηθφ ήηαλ φηη βγήθαλ ηα παηδηά θάπνηεο ψξεο απφ ην camp, «γηαηί φπσο 

θαη λα ην θάλνπκε, φζν θαη νη ζπλζήθεο λα είλαη θαιέο ζην camp πξνζπαζνχκε λα 

απνθχγνπκε ην ραξαθηεξηζκφ φηη είλαη ζαλ έλα ζηξαηφπεδν. Τψξα, παηδηά ζε ζηξαηφπεδν; 

Βδψ, έξρνληαη θαη ιάκπνπλ ηα πξφζσπά ηνπο. Βίηε θάπνηα πξάγκαηα ηα θάλνπκε θαιά είηε 

δελ ηα θάλνπκε θαιά γηα απηά φκσο είλαη ζεκαληηθφ. Γηα ηέζζεξηο ψξεο μεθεχγνπλ.» (Β5). 

«Σαλ πξψην βήκα ην φηη βγήθαλ απφ απηφ ην «θινπβί», ηέινο πάλησλ, πνπ ην ιέκε θέληξν 

θηινμελίαο είλαη θάηη» (Β6). 

Ήηαλ ζεηηθφ ην φηη ηα παηδηά κπήθαλ μαλά ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζε 

κηα ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα κε φ,ηη πεξηιακβάλεη απηή. Μπήθαλ ζε έλα ρψξν ν νπνίνο 

έρεη έλα πιαίζην ζεηηθφ, είλαη ζρνιείν. Έκαζαλ θαλφλεο θαη άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

καζεηέο. «…ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά απηά πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη γηα αξθεηφ δηάζηεκα ην 

ζρνιείν κπαίλνπλ ζε έλα ζρνιηθφ ρψξν. Αειαδή ην φηη έξρνληαη ζε επαθή, ζα ζαο θαλεί 

αζηείν, κε έλα ζηεγαζκέλν θαη νξγαλσκέλν ρψξν, γηα απηά ηα παηδηά είλαη ζεκαληηθφ. 

Έξρνληαη ζε επαθή κε θαζεγεηέο, ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, κε θαλνληζκνχο… Γηαηί έηζη ζα γίλεη 

ζηαδηαθά ε έληαμή ηνπο. Θα βνεζήζεη απηφ αλ ηνπ ρξφλνπ κπνπλ ζε πξσηλά ζρνιεία, 

Τάμεηο Υπνδνρήο ή δηαπνιηηηζκηθά» (Β1). «ηα παηδηά εληάζζνληαη θαη πάιη ζε νξγαλσκέλε 

εθπαηδεπηηθή δνκή. Ώπηφ ην έρνπλ ηεξάζηηα αλάγθε ηα αγφξηα γηαηί ηα παηδηά είραλ ράζεη ηα 

φξηά ηνπο. Φξεηάδνληαη φξηα θαη φπσο απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε γηα κέλα είλαη 

πάξα πνιχ ζεηηθφ» (Β10). 

Σα παηδηά εληάρζεθαλ ή, ηνπιάρηζηνλ, επηρεηξήζεθε λα εληαρζνχλ ζε απηφ πνπ 

ιέκε επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. «Πξέπεη ηα παηδηά λα πάξνπλ κηα δηαπνιηηηζκηθή, 

επξσπατθή εθπαίδεπζε γηαηί δελ είλαη φηη ζα δνπλ κφλν ζηελ Βιιάδα θαη πξέπεη λα κάζνπλ 

πψο λα καζαίλνπλ… Μπήθαλ ζε κηα ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα μαλά… ζην camp γίλνληαη 
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καζήκαηα αιιά είλαη άιιν πξάγκα λα είζαη δίπια ζην δσκάηην πνπ κέλεηο θαη άιιν λα 

πεγαίλεηο κε ηελ ηζάληα ζην ζρνιείν.» (Β10). «…ζε κεγάιν βαζκφ, ζεσξψ, φηη ηα παηδηά 

αληηιήθζεθαλ βαζηθά δεηήκαηα εθπαηδεπηηθά αιιά θαη ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεο. Αειαδή 

θαη ζηε Γεξκαλία θαη ζε νπνηαδήπνηε ρψξα λα πάλε απηά ηα παηδηά έκαζαλ, θάπσο, φηη ζα 

ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ρψξν φπνπ ζα ππάξρνπλ θάπνηνη θαλφλεο θαη νη δάζθαινί ηνπο κέζσ 

θάπνησλ δηαδηθαζηψλ ζα ηνπο καζαίλνπλ λέα πξάγκαηα» (Β4). 

Ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ θνπιηνχξα καο θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο. Με έλα δπηηθφ 

πνιηηηζκφ θαη δπηηθφ ηξφπν δσήο γηαηί απηά θέξνπλ κηα αλαηνιίηηθε θνπιηνχξα. 

«Αηαθνξεηηθφο ν δπηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο, δηαθνξεηηθνί θαλφλεο. Μαζαίλνπλ φηη ηα 

θνξίηζηα αληηκεησπίδνληαη σο ίζα κε ηα αγφξηα. Βίλαη ζηελ ίδηα ηάμε κε ηα αγφξηα, παίδνπλ 

κπάζθεη, ζπκκεηέρνπλ ζε θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, κπνξνχλ λα έρνπλ ειεπζεξία ζηηο 

θηλήζεηο ηνπο θαη ζηελ ελδπκαζία ηνπο θαη ζηα πάληα. Βπνκέλσο είλαη πξαγκαηηθά κηα 

εθπαίδεπζε δηαπνιηηηζκηθή δηφηη γη’ απηά είλαη άιινο πνιηηηζκφο.» (Β10). 

Σα παηδηά καζαίλνπλ πξάγκαηα πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ηα κάζνπλ. «Ώο 

πνχκε λα κάζνπλ αγγιηθά. Τα πεξηζζφηεξα παηδηά δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα» (Β5). 

Μαζαίλνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα «πνπ αλ παξακείλνπλ ζηελ Βιιάδα ζα ηνπο είλαη πνιχ 

βνεζεηηθφ γηα φ,ηη θάλνπλ. Πέξα απφ ην ζρνιείν, ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο, ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ηνπο.» (Β1) 

Σα παηδηά είραλ ηελ αλάγθε λα έρνπλ επαθή κε ζπλνκήιηθά ηνπο παηδηά. Καη απηφ 

επεηεχρζε κε δηαζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηάθνξνπο άιινπο ηξφπνπο. «Τνπο αξέζεη 

πάξα πνιχ πνπ ζπλαληηνχληαη ζην πξναχιην κε ηα άιια ειιελφπνπια θαη παίδαλε 

παηρλίδηα. Μάζεκα θάλαλε νχησο ή άιισο ζην camp, εδψ ηνπο άξεζε ε επαθή, ε 

θνηλσληθνπνίεζε πνπ ιάκβαλε ρψξα» (Β9). «Βπίζεο ζεηηθφ είλαη φηη έρνπκε εκπιαθεί θαη 

ζε γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ, ηα πξνζθπγφπνπια. Πήξαλε κέξνο, ηψξα ηειεπηαία, ζε κία γηνξηή 

γηα ην ζρνιείν. Βίπαλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην ζρνιείν γη’ απηά. 

Καη ηα παηδηά πήξαλ κέξνο δειαδή θαη κίιεζαλ… ΐέβαηα, ηα παηδηά έρνπλ αληαιιάμεη 

κελχκαηα, είλαη θίινη ζην Φέηζκπνπθ, βγαίλνπλε καδί, κε θάπνηα παηδηά έρνπλ έξζεη, έηζη, 

πην θνληά θαη βξίζθνληαη θαη εθηφο ζρνιείνπ θάπνηεο κέξεο. Ξέξσ π.ρ. φηη ην Πάζρα είραλε 

βξεζεί θάπνηα παηδηά απφ ην camp κε θάπνηα απφ ην ζρνιείν.» (Β3). «ΐιέπνπλ ην ζρνιείν 

ζαλ ρψξν ζπλαλαζηξνθήο θαη θνηλσληθνπνίεζεο γη’ απηφ θαη φινη νη θαζεγεηέο δελ είρακε 

ζαλ ζθνπφ λα ηνπο κάζνπκε ηέιεηα ειιεληθά, ηέιεηα αγγιηθά, ηέιεηα καζεκαηηθά. Καη απηφο 

είλαη θαη ν ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Υ.Β.Π. Βίλαη παηδηά πνπ ήξζαλ κε δχζθνιν ηξφπν, 

πέξαζαλ δχζθνια κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ Βιιάδα, κε βάξθεο, κέζα απφ παγσκέλα λεξά, 

απφ πφιεκν. Έρνπλ θξηθηέο εκπεηξίεο, κε πνιχ θφβν κέζα ηνπο, έρσ αθνχζεη λα κνπ 
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δηεγνχληαη θνβεξέο ηζηνξίεο. Βγψ λνκίδσ φηη ζηε …….. ν ζθνπφο επεηεχρζε. Βίλαη 

γειαζηά, έρνπλ αηζηνδνμία, θάλνπλ φλεηξα» (Β8) 

Τπήξραλ φκσο ζεηηθά ζηνηρεία θαη γηα καο ηνπο Έιιελεο, εθπαηδεπηηθνχο θαη κε, 

κηθξνχο θαη κεγάινπο, απφ ηα νπνία σθειεζήθακε. Ήξζακε θη εκείο ζε επαθή κε άιιεο 

θνπιηνχξεο θαη αλνίγεη ν νξίδνληαο ζηε ζθέςε καο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηά καο απέλαληη 

ζην δηαθνξεηηθφ θαη ην μέλν. «… εκείο νη θαζεγεηέο έρνπκε θαη κία γλσξηκία κε ηελ 

έλλνηα ηνπο πξφζθπγα. Αελ μέξακε ηη είλαη. Τνπο βιέπακε, ηνπο καζαίλακε απφ ηελ 

ηειεφξαζε, πσο δνπλ, πσο ζθέθηνληαη.» (Β5). «Άιιν ζεηηθφ είλαη ε πξνψζεζε απηήο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, ε θαιιηέξγεηα ηεο αλεθηηθφηεηαο απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ γηαηί 

αθφκα θη αλ δελ έξρνληαη ηα παηδηά ηνπ πξσηλνχ κε ηα παηδηά ηεο Α.Υ.Β.Π., μέξνπλ φηη 

ππάξρνπλ ζην ζρνιείν, φηη ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία καο. Μαζαίλνπλ λα απνδέρνληαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ εηεξφηεηα. ΐνήζεζε πάξα πνιχ ζηελ θαηάξξηςε ζηεξενηχπσλ. Ώθφκα 

θη εκείο νη άκεζα εκπιεθφκελνη γηλφκαζηε πνιιαπιαζηαζηέο. Αειαδή, ιέσ εγψ ζηνλ έλαλ 

θαη ζηνλ άιινλ φηη δελ είλαη φια φπσο ηα λνκίδεηο, ηα παηδηά δελ είλαη φια ηα παηδηά ηεο 

εμαζιίσζεο ή παηδηά πνπ δελ είραλ λα θάλε ζηηο παηξίδεο ηνπο αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

είλαη απφ θαιέο νηθνγέλεηεο!» (Β6)  

Καη ζεηηθφ, επίζεο, ήηαλ φηη ελεπιάθεζαλ άηνκα, εθπαηδεπηηθνί, εθνπζίσο ζε 

απηήλ ηελ ηφζν επαίζζεηε δνκή. «ζνη ήξζαλ λα δηδάμνπλ ήξζαλ χζηεξα απφ δηθή ηνπο 

αίηεζε (ηνπιάρηζηνλ νη ππεχζπλνη θαη νη ΣΒΠ) νπφηε ήξζαλ άλζξσπνη πνπ ήζειαλ λα 

εκπιαθνχλ θαη φρη κε ην δφξη. Γηαηί θαηά θχξην ιφγν ιεηηνχξγεζε κε ην θηιφηηκν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο ζπλήζσο άιισζηε.» (Β12). 

Δ επφκελε εξψηεζε, ζε απηφλ ην άμνλα εξσηήζεσλ, πνπ αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο 

Α.Τ.Β.Π. πνπ ιεηηνχξγεζαλ αξλεηηθά ζην ζεζκφ θαη πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ ζπλδπάδεηαη 

κε ηε κεζεπφκελε εξψηεζε πνπ αλαδεηά ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάζηεθαλ ζηηο Α.Τ.Β.Π. 

Έηζη, φινη νη εθπαηδεπηηθνί δπζαλαζρέηεζαλ κε ηελ ππνζηειέρσζε ησλ Α.Τ.Β.Π. 

κέρξη θαη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο εθπλνήο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Γεηνχλ, ινηπφλ, λα έρνπλ 

έγθαηξα ζηειερσζεί νη Α.Τ.Β.Π. ηελ επφκελε ρξνληά θαη κε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο. «λα έρεη 

ζηειερσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, λα έρνπλ θιείζεη νη θαζεγεηέο πξηλ έξζνπλ ηα παηδηά. Τα 

παηδηά ζέινπλ έλα κφληκν πξφγξακκα, ζέινπλ κία ζηαζεξφηεηα θαη λα κνξθψλνληαη ζε 

δηάθνξα αληηθείκελα. Σηε δηθηά κνπ Α.Υ.Β.Π. κνξθψζεθαλ κφλν κε ην κάζεκα ησλ 

ειιεληθψλ θαη ζηεξνχληαη άιισλ εθνδίσλ» (Β2). «Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα αξρίζεη απφ ην 

Σεπηέκβξε φπσο θαη ηα πξσηλά ζρνιεία. Ώπφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο κε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο, 

πιήξσο ζηειερσκέλε ε Α.Υ.Β.Π.» (Β6). 
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Σελ αλχπαξθηε ή ειιεηκκαηηθή επηκφξθσζε θαη ππνζηήξημή ηνπο επηζήκαλαλ φινη 

νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί. Βπηζπκνχλ λα ππνζηεξίδνληαη, ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, κε νπζηαζηηθά θαη φρη ηππηθά ζεκηλάξηα, κε έγθαηξε 

επηκφξθσζε πνπ, θπζηθά, λα πξνεγείηαη ηεο έλαξμεο εξγαζίαο. Μία πξφηαζε ζην 

πιαίζην απηή ηεο ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ 

ρψξνπ δηακνίξαζεο εκπεηξηψλ θαιψλ πξαθηηθψλ θιπ. «Άιιν αξλεηηθφ, πνιχ αξλεηηθφ 

είλαη φηη ελψ καο είραλ ππνζρεζεί επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ έγηλε νχηε κία ψξα. 

ΐάιαλε ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο θαζεγεηέο λα θνιπκπήζνπλ ζηα βαζηά. Καη απηφ πνπ 

έθαλε ην ΒΏΠ είλαη, νπζηαζηηθά, δηαθήκηζε γηα ην Ώλνηρηφ Παλεπηζηήκην. Αελ είλαη ηππηθή 

εθπαίδεπζε, είλαη ηδησηηθφ. Βπηκφξθσζε, ινηπφλ θαη έγθαηξα. Γηαηί εκέλα κε απέζπαζαλ 

Οθηψβξην θαη δεκηνχξγεζα έηζη πξφβιεκα ζην γπκλάζην πνπ ήκνπλ ελψ ζα κπνξνχζαλ λα 

κε είραλ απνζπάζεη απφ ην Σεπηέκβξην. Να έρεη θάλεη ηηο απνζπάζεηο ην ππνπξγείν, λα έρεη 

επηκνξθψζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα έρεη θάλεη ηηο θαηαγξαθέο, λα έρεη ελεκεξψζεη ηνπο 

γνλείο θιπ  κέρξη ην Σεπηέκβξε» (Β11). «Βπίζεο ζα κε βνεζνχζε λα ππάξρεη έλαο ρψξνο 

δηακνίξαζεο εκπεηξηψλ φζσλ δνπιεχνπλ ζηηο Α.Υ.Β.Π. Κάπνην θφξνπκ ή πιαηθφξκα, αο 

πνχκε, φπνπ εθηφο απφ εκπεηξίεο ζα κπνξνχζακε λα αληαιιάζζνπκε θαη πιηθφ, θαιέο 

πξαθηηθέο, ζρέδηα καζήκαηνο, πξνηάζεηο θιπ. Τέηνηνπ είδνπο θηλήζεηο δηθηχσζεο έρνπλ 

θάλεη ππεχζπλνη θαη ζπληνληζηέο θηηάρλνληαο νκάδεο ζην Φέηζκπνπθ π.ρ. αιιά δελ 

ελδείθλπηαη απηφο ν ρψξνο γηα πεξηζζφηεξα.» (Β12). 

Έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο Α.Τ.Β.Π. ήηαλ ε έιιεηςε ελφο νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηήλ. Οη Α.Τ.Β.Π. ήηαλ καθξηά απφ ηα ζρνιεία αιιά θαη 

κεηαμχ ηνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί επηβαξχλνληαλ κε ην πςειφ θαζεκεξηλφ θφζηνο 

κεηαθίλεζεο πνπ ήηαλ δπζαλάινγν κε ηνλ ρακειφ κηζζφ ελφο π.ρ. ΏΜΧ. Έηζη, νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έζημαλ απηφ ην δήηεκα πξνηείλνπλ είηε έλα επίδνκα ή βνήζεκα ή, 

έζησ, νη αλαπιεξσηέο λα πξνζιακβάλνληαη κε ζρέζε ΏΠΧ. Βπηπιένλ, φζνη εξγάζηεθαλ 

θέηνο ζηε Α.Τ.Β.Π. λα κνξηνδνηνχληαη κε θάπνηνλ ηξφπν θαη λα πξνηηκνχληαη ζηηο 

πξνζιήςεηο γηα ηελ επφκελε ρξνληά. «…Καη κε κνξηνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη. Αειαδή λα πξνηηκεζνχλ εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ δνπιέςεη θαη δηαζέηνπλ 

θάπνηα εκπεηξία γηα ηελ επφκελε ρξνληά» (Β6). «Θα έπξεπε λα δηλφηαλ θαη ην επίδνκα 

ζέζεο επζχλεο ζηνλ ππεχζπλν Α.Υ.Β.Π. Τη θη αλ είλαη αλαπιεξσηήο; Βίλαη ππεχζπλνο γηα 

ην ζρνιείν απηφ ησλ πξνζθχγσλ. Γηαηί αλ γηλφηαλ θάηη ν κφλνο ππεχζπλνο ήκνπλ εγψ. 

Ήκνπλ ζε έλα ζρνιείν πνπ είραλ ζρνιάζεη φινη θαη ήκνπλ κφλε κνπ, είρα φιε ηελ επζχλε.» 

(Β8). «Να απαζρνινχληαη αλαπιεξσηέο πιήξνπο σξαξίνπ γηαηί πνιιέο θνξέο είλαη ηφζν 

καθξηά ε κία Α.Υ.Β.Π. απφ ηελ άιιε πνπ δε ζπλέθεξε νηθνλνκηθά κε ην θφζηνο ηεο 
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κεηαθίλεζεο (ελλνεί έλαλ ΏΜΩ). Με πιήξεο σξάξην είλαη θαη ε πξνυπεξεζία πεξηζζφηεξε 

θιπ. Βκείο είκαζηε κε θαζεζηψο ΒΣΠΏ θαη ζα κπνξνχζακε λα ζπκπιεξψλνπκε θαη ζε έλα 

πξσηλφ ζρνιείν.» (Β9)  «Μηα άιιε βειηίσζε ζα ήηαλ λα ππάξρεη έλα επίδνκα γηα ηνπο 

ζπληνληζηέο – ή θαη γηα ηνπο ππεχζπλνπο – γηαηί αιιηψο δε λνκίδσ φηη ζα ην μαλαθάλεη 

θαλείο ηνπ ρξφλνπ. Αε λνκίδσ φηη κπνξεί θαλείο λα δηαζέζεη απηά ηα ρξήκαηα ζε απηέο ηηο 

επνρέο (ελλνεί γηα ηε κεηαθίλεζε)» (Β11). «Μαο δίλεηαη ε επζχλε ρσξίο λα παίξλνπκε ην 

επίδνκα ζέζεο επζχλεο θαη κε ηφζν δηνηθεηηθφ έξγν. Μπνξεί λα είλαη κηθξφ ην ζρνιείν 

αιιά κε παηδηά πνπ ιείπνπλ ρξφληα απφ ην ζρνιείν θαη κε πνιιέο δπζθνιίεο. πσο ζα ήηαλ 

θαιχηεξν λα έπαηξλε ιηγφηεξνπο θαζεγεηέο κε πιήξεο σξάξην.» (Β6) 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ φηη ην Πξφγξακκα πνπδψλ είλαη επαξθέο κε 

απηά πνπ πεξηιακβάλεη, σζηφζν, θάπνηνη πξφηεηλαλ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κε πεξηζζφηεξα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα. «Να εκπινπηηζηεί ην σξνιφγην πξφγξακκα κε πεξηζζφηεξεο ψξεο 

θαη πεξηζζφηεξα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Θεσξψ φηη πξέπεη λα θάλνπλ θαη πιεξνθνξηθή θαη 

καζεκαηηθά θαη ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη γιψζζα θαη ιίγν ηζηνξία θαη άιια αληηθείκελα. Να 

γίλεη πην πινχζην ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.» (Β3). «Τα δηδαθηηθά αληηθείκελα πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ θάπσο. Αειαδή ηα παηδηά πξέπεη λα θεχγνπλ απφ ην camp θαη λα 

εθηνλψλνληαη. Γπκλαζηήο έπξεπε λα ππάξρεη θάζε κέξα θαη φρη κφλν 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα. 

Βηθαζηηθφ δελ είρακε θαη ήξζε κηα θνξά εζεινληηθά κηα εηθαζηηθφο θαη ηα παηδηά 

θαηαράξεθαλ. Πφζν θαιά ζα ήηαλ λα είρακε έλαλ εηθαζηηθφ. Τα παηδηά ζέινπλ θαη κνπζηθή 

θαη πιεξνθνξηθή θαη εηθαζηηθά. ρη κφλν αγγιηθά, γιψζζα θαη καζεκαηηθά. Θέινπκε λα 

ηξαβήμνπκε ηα παηδηά ζην ζρνιείν θαη λα ηνπο είλαη επράξηζην.» (Β4). 

Σα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ ζεσξνχληαη ηα πιένλ θαηάιιεια απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο – ηδίσο ηεο γιψζζαο – θαη πξνηείλνπλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηάιιεια 

ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηα ελδηαθέξνληα ησλ εθήβσλ πξνζθχγσλ ηεο Α.Τ.Β.Π. (ηψξα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεηξά «Γεηά ζαο» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο.). Βπίζεο λα εκπινπηηζηνχλ 

θαη κε γισζζάξη ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Να έρεη ην πεξηερφκελφ ηνπο πεξηζζφηεξε 

πξαθηηθή εθαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπο. «Βπίζεο επηκέλσ θαη ζην ζέκα ησλ βηβιίσλ. Ξέξσ 

φηη απηά ππήξραλ, απηά έδσζαλ. Έδσζαλ θη άιιεο επηινγέο. Γηα έλα παηδί 14 εηψλ δελ 

ηαηξηάδεη ν Σηεγφζαπξνο. Βίλαη πνιχ παηδηθφ. Φξεηάδεηαη θάηη εθεβηθφ θαη πην θνληά ζηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο… Καη λα έρεη θαη πξαθηηθή εθαξκνγή. Υπάξρεη κφλν ν ζρνιηθφο θφζκνο 

ιεο θαη ην παηδί είλαη ζηε γπάια… Πην νξγαλσκέλε γξακκαηηθή. Πσο δνκείηαη ε γιψζζα, ε 

κνξθνινγία ηεο, ην ιεμηιφγην. Καη απαξαίηεηα γισζζάξη ζηα θαξζί θαη ζηα ζπξηαθά. 

Παξάδεηγκα ε «Μεηάδξαζε», πνπ είλαη κία ΜΚΟ, έρεη ζην δηαδίθηπν βαζηθνχο δηαιφγνπο 
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ζηα ειιεληθά θαη ζηα θαξζί θαη ηα ζπξηαθά.» (Β10). 

Υξήζηκν γηα ηα παηδηά θξίζεθε, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα κπνξνχζε λα 

πξνζηεζεί ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη ε εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο ή έζησ 

λα νξγαλσλφηαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΜΚΟ κέζα ζην camp. «Αελ μέξσ αλ ζα έπξεπε, 

ίζσο, λα πξνζηεζεί έλα κάζεκα πνπ λα αθνξά ηε γιψζζα ηνπο αιιά, κάιινλ, απηφ είλαη 

αδχλαην λα γίλεη. Αελ ππάξρνπλ ηφζνη θαζεγεηέο πνπ λα γλσξίδνπλ ηε γιψζζα ησλ παηδηψλ 

θαη πψο λα δηαηεζνχλ νη ψξεο;» (Β5). «Να γίλεη έλα πξφγξακκα αξαβηθήο γιψζζαο κέζα 

ζην camp… Γηα λα κε ζαο πσ φηη, γηα κέλα, φιν απηφ είλαη θάςηκν ηνπ θεθαιηνχ. Αειαδή, 

είλαη παηδηά ηα νπνία δελ καζαίλνπλ αξαβηθά πνπ είλαη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ηε 

κηινχλ ζηα ζπίηηα ηνπο, κηιάκε φινη αγγιηθά ζην camp αιιά θάπνηα αγγιηθά κπαθάιηθα, 

γίλνληαη θαη ηα καζήκαηα ησλ ειιεληθψλ κέζσ ησλ αγγιηθψλ, ηα νπνία άιινη ηα γλσξίδνπλ 

άιινη φρη, νπφηε ηα παηδηά κπεξδεχνληαη κε 15 γιψζζεο θαη ην απνηέιεζκα ζα είλαη λα κε 

κάζνπλ θακία. Καη επεηδή δελ ζα ππάξρεη κία ζηαζεξή, κία κεηξηθή, κία πεξηβάιινληνο, 

απηά ηα κπαιά ζα θανχλ, γηα κέλα. Σην ζπίηη ηνπο κηιάλε ηε κεηξηθή. Μηιάλε ηα αγγιηθά 

ζην camp θαη ηα δηδάζθνληαη απφ ηηο ΜΚΟ αιιά δε γίλεηαη ζπζηεκαηηθή δνπιεηά γηαηί νη 

ΜΚΟ θέξλνπλ εζεινληέο πνπ δελ είλαη θαζεγεηέο αγγιηθψλ. Βίλαη θάπνηνη πνπ είλαη 

Ώκεξηθαλνί, Άγγινη θαη ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ είλαη θαζεγεηέο θαη θάλνπλ αγγιηθά. 

Άξα, νπσζδήπνηε λα γίλεηαη θαη ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηε Α.Υ.Β.Π. Λεθηά 

δίλνληαη απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε» (Β11). 

Έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζαλ αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί θαη εθθξάζηεθε απφ 

θάπνηνπο σο δήηεκα πνπ ρξήδεη δηφξζσζε ήηαλ ε απνπζία ελφο ζεζκηθνχ πεηζαξρηθνχ 

πξσηνθφιινπ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, ελφο ζαθέζηεξα δηαηππσκέλνπ θαλνληζκνχ 

πνπ λα νξηνζεηεί πνηα είλαη απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ελφο καζεηή αιιά θαη λα πεξηέρεη θαη 

θάπνηεο πνηλέο φηαλ απηή ππεξβαίλεη ηα επηηξεπφκελα φξηα. «Παηδί πνπ δεκηνπξγνχζε 

πξνβιήκαηα ηελ άιιε κέξα δελ ην έπαηξλα ζην ζρνιείν. Μάισζα θαη κε γνλείο, εηδηθά ζην 

γπκλάζην. Αελ πεηξάδεη. Μεηά ήξζαλ θαη κνπ δήηεζαλ ζπγγλψκε… Βίρακε έλα πεξηζηαηηθφ 

φπνπ παηδηά έθπγαλ απφ ην ζρνιείν. Αελ είρε ην ζρνιείν θχιαθα ην απφγεπκα. Έλαο 

θαζαξηζηήο ήηαλ πνπ εξρφηαλ απφγεπκα. Ώιιά ηη λα ζνπ θάλεη θαη ν θχιαθαο. Τα παηδηά 

πεδάγαλε δελ κπνξεί λα είλαη θαη παληνχ. Πεδάγαλε απφ ηα θάγθεια θαη θεχγαλε. 

Πήγαηλαλ βφιηα ζηε ……… Κάλαλε δειαδή θνπάλα. ζπνπ θψλαμα θάπνηνπο απφ ην 

camp, ηνπο κάδεςαλ θαη δελ μαλάγηλε απηφ. Τα παηδηά ζέινπλ λα βγνπλ έμσ. Αελ κπνξνχλ 

ζε θιεηζηφ ρψξν. Πάιη θαιά πνπ έγηλε θαη ε Α.Υ.Β.Π. θαη βγήθαλ ιίγν έμσ απφ ην camp. 

Γη’ απηφ θαη έξρνληαη ηα πεξηζζφηεξα.» (Β11). «Τν πην αξλεηηθφ ήηαλ φηη, θέηνο, εκείο νη 

θαζεγεηέο δελ είρακε θαλέλα δηνηθεηηθφ εξγαιείν, δειαδή εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Ώο πνχκε, δελ κπαίλεη ν καζεηήο ζηελ ηάμε, δελ έγηλε ηίπνηα. 

Αελ έξρεηαη κία βδνκάδα ζην ζρνιείν, δελ πξνβιέπεηαη ηίπνηα. Ώπηή ε ραιαξή, θέηνο, 

πξνζέγγηζε ηνπ ηχπνπ αο κπνπλ ιίγν λα δνπλ ηη γίλεηαη ήηαλ θαη δελ ήηαλ θαιή δειαδή 

κπνξεί λα ηνπο δίλεη ηελ εληχπσζε φηη αλ ηνπ ρξφλνπ κπνπλ ή εληαρζνχλ ζε θαλνληθέο 

ηάμεηο ζα κπνξνχλ λα θηλεζνχλ πνιχ ραιαξά. Πνιιέο θνξέο γηα αθξαία πξάγκαηα πνπ 

επέκελα λα δνζεί ε απαηηνχκελε πξνζνρή, αλψηεξα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο είραλ ηε 

ινγηθή, πξνθαλψο θαη γηα θνλδχιηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ, λα 

κείλνπλ εθεί φια ηα παηδηά αλεμάξηεηα ηνπ ηη δηεπξάρζε (αλαθεξφκελνο ζην πεξηζηαηηθφ 

πνπ ηηκσξήζεθε έλαο καζεηήο κε ην λα κελ έξζεη ζηε Α.Υ.Β.Π. γηα 2 εκέξεο επεηδή είρε 

θχγεη απφ ην ρψξν πεδψληαο ηα θάγθεια)» (Β4). 

Ώλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ε ζηειέρσζε ησλ Α.Τ.Β.Π. κε 

θχιαθα αιιά θαη κε ςπρνιφγν. Καη ππεξζεκάηηζαλ ην δήηεκα ησλ ιίγσλ καζεηψλ ησλ 

Α.Τ.Β.Π. Αειαδή επηζπκνχλ λα γίλεη κία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο ησλ 

κηθξψλ πξνζθχγσλ ζηηο Α.Τ.Β.Π. κηαο θαη ην πνζνζηφ πνπ παξαθνινπζνχλ είλαη πνιχ 

κηθξφ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηα camp. «Πξέπεη λα πεηζηνχλ, κε θάπνηνπο 

ηξφπνπο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη γνλείο λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο Α.Υ.Β.Π. γηαηί ζεσξψ 

φηη φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ είλαη απνηπρία» (Β5). «Πξέπεη λα πηέζνπλ ηηο 

νηθνγέλεηεο λα ζηείινπλ ηα θνξίηζηα ζην ζρνιείν γηαηί πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πην 

θαηαπηεζκέλεο. Οη γπλαίθεο δελ έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο άληξεο. Ώο πνχκε είρακε 

θάπνηα θνξίηζηα πνπ έξρνληαλ ζηελ αξρή θαη κεηά δελ έξρνληαλ θαη ξσηνχζα «γηαηί δελ 

έξρνληαη;». Γηαηί π.ρ. θάζνληαη ζην ζπίηη θαη θάλνπλ δνπιεηέο ή θπιάλε ηα κσξά ή γηαηί ηελ 

άιιε δελ ηελ άθεζε ε κάλα ηεο. Ίζσο λα έπξεπε λα κπεη έλα φξην απνπζηψλ πνπ λα ηνπο 

αλαγθάδεη λα έξρνληαη ζην ζρνιείν. Αειαδή φ,ηη ηζρχεη γηα ηα άιια παηδηά λα ηζρχεη θαη γηα 

ηα πξνζθπγφπνπια.» (Β8). 

Έλα δήηεκα πνπ γηα νξηζκέλνπο κφλν εθπαηδεπηηθνχο ζεσξήζεθε σο αξλεηηθφ 

ήηαλ θαη ε απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηεο Α.Τ.Β.Π. «Σηα αξλεηηθά ήηαλ ν δηαρσξηζκφο. 

Αίλνπκε σξαία νλφκαηα, Ανκέο Υπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ. Ώιιά 

απηφλ πνπ ππνδέρεζαη δελ ηνπ ιεο «έια ην απφγεπκα». Αελ ηνλ απνκνλψλεηο, δελ ηνλ 

γθεηνπνηείο. Ώπηφ δελ είλαη ππνδνρή, απηφ είλαη δηαρσξηζκφο. Καη απηφ είλαη αληίζεην πξνο 

ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε… Να απνθηήζνπλ κηα θαλνληθφηεηα… Θα είραλ κάζεη 

ειιεληθά (ελλνεί αλ ήηαλ ζην πξσηλφ πξφγξακκα εληαγκέλα) γηαηί ζα ζπλαλαζηξέθνληαλ ηα 

παηδηά ηνπ πξσηλνχ. Καη ηα παηδηά καζαίλνπλ απφ ηα παηδηά θαη φρη απφ ηνπο δαζθάινπο 

θαη απηή ζα ήηαλ κηα θαλνληθφηεηα γηα κέλα. ρη, απηφ ην πξάγκα, λα ηα πεγαίλσ 2 ε ψξα 

γηα κάζεκα. Καη φρη κφλν νη ηάμεηο ππνδνρήο αιιά φιεο νη Α.Υ.Β.Π. λα ιεηηνπξγνχλ πξσί.» 
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(Β11). ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο άπνςεο ήηαλ απηνί πνπ ηζρπξίδνληαλ φηη αθελφο δελ ζα 

ππήξραλ δηαζέζηκεο αίζνπζεο ζηα ζρνιεία γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη Α.Τ.Β.Π. πξσί θαη 

αθεηέξνπ ηα πξνζθπγφπνπια δε δνπλ ζε «θαλνληθά» ζπίηηα ψζηε λα μππλήζνπλ ην πξσί 

θαη λα έξζνπλ ζην ζρνιείν. ε θάπνηα camp δνπλ κέρξη θαη 30 άηνκα κέζα ζε έλαλ 

θνηηψλα. Θα ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιε ε πξσηλή πξνεηνηκαζία ηνπο. «Θεσξψ φηη δελ 

είλαη έηνηκα ηα παηδηά λα εληαρζνχλ ζε πξσηλφ πξφγξακκα» (Β6). «Βίλαη πξαθηηθφ δηφηη 

δελ ππάξρνπλ αίζνπζεο. Πνπ ζα ηα βάινπλ ηα παηδηά;… Μπνξεί ηα παηδηά λα βγάινπλ 

επηζεηηθφηεηα θαη λα δεκηνπξγεζνχλ άιια πξνβιήκαηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Άξα ηνπ 

ρξφλνπ, αλ ιεηηνπξγήζεη, λα ιεηηνπξγήζεη έηζη. Τα παηδηά πνπ έρνπλ ήδε παξαθνινπζήζεη 

κηα ρξνληά ζηε Α.Υ.Β.Π. αλ κπνπλ ζε ηάμεηο ππνδνρήο είλαη θαιφ λα ιεηηνπξγήζνπλ πξσί κε 

δηθφ ηνπο πξφγξακκα ζπνπδψλ, ελλνείηαη. ηαλ πξσηνέξρεηαη έλα παηδί ζηε Α.Υ.Β.Π., κεηά 

ζε ηάμε ππνδνρήο.» (Β10). «Ο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο 2 κε 6 είλαη θαιφο ρξφλνο. Θα ζνπ πσ 

ην εμήο: είπα ζηα παηδηά λα θνηκνχληαη λσξίο θαη λα ζπκπιεξψλνπλ 8 ψξεο χπλνπ θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα μππλάλε θαη λσξίο. Καη κνπ είπαλ «γηαηί λα ην θάλνπκε απηφ αθνχ κέζα ζην 

ζάιακν θνηκνχληαη δηάθνξνη. Ώπφ κσξά κέρξη ειηθησκέλνπο. Πνιιά άηνκα. Πψο λα 

θνηκεζνχκε λσξίο;» Έλαο, κνπ είπε, ζεθψζεθε 3 ηε λχρηα λα θάεη. Βίλαη ζάιακνο. Αελ 

είλαη ηα ζπίηηα ηνπο. Άξα, ινηπφλ, δελ ζα ηνπο θέξνπκε πξσί - πξσί. Αελ είλαη εχθνιν. 

Άιινο μππλάεη 9, άιινο 10, άιινο 8 θιπ. Καη λα έξζνπλ ζε κία ηάμε ππνδνρήο εδψ ην πξσί, 

εληάμεη, ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσληθφηεηα αιιά δελ μέξσ, νπζηαζηηθά, αλ ζα ηα 

βνεζήζεη. Αειαδή ζην καζεζηαθφ ζα ηα βνεζήζεη. Ώλ κπνξνχλ λα ηα θέξνπλ πξσί, αθφκα 

θαιχηεξα. Βίλαη φκσο θαη ιίγν δχζθνιν. Εδίσο ηα κηθξά παηδηά.» (Β7). 

Σέινο, ζηηο πξνηάζεηο ζπκπεξηιήθζεθε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο ζεζκνχ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο. «Τελ πξψηε ρξνληά θαη ιφγσ κε χπαξμεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο είλαη 

ινγηθφ λα γίλνπλ ιάζε θαη παξαιείςεηο αιιά ηψξα πξέπεη λα ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε απφ 

φινπο πνπ ελεπιάθεζαλ ζε απηφ, εθπαηδεπηηθνχο, ζπληνληζηέο, καζεηέο, γνλείο θιπ.» (Β12). 

«Βγψ είκαη ππέξ ησλ πξσηνβνπιηψλ. Ναη, ζηηο πξσηνβνπιίεο, λαη, ζηα βαζηά λεξά αιιά 

κεηά λα γίλεη αμηνιφγεζε θαη απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ ιέκε ηψξα λα αληηκεησπηζηνχλ κέζα 

ζην θαινθαίξη θαη λα έρνπλ ιπζεί ην Σεπηέκβξε… Σηηο βειηηψζεηο είλαη θαη ην ζέκα ηεο 

αμηνιφγεζεο. Τν ζεσξψ αξλεηηθφ πνπ δελ ππήξρε αμηνιφγεζε. Υπάξρεη Ελζηηηνχην 

Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Έρεη ζεσξεηηθνχο κέζα. Πνπ είλαη απηνί; Αειαδή, μεθηλάκε έλα 

ζεζκφ θαη απηνί πξέπεη λα είλαη απφ δίπια. Καη ππνζέησ φηη έπξεπε λα έρσ έλα 

ηειεθψλεκα θάζε 15 εκέξεο πνπ λα κε ξσηνχλ ηη πάεη ζσζηά, ηη πεγαίλεη ιάζνο. 

Ώλαηξνθνδφηεζε… Ώο πνχκε εζείο ηψξα θάλεηε κηα έξεπλα. Θα αμηνινγεζείηε γη’ απηή. Ώλ 

ηελ θάλεηε ζσζηά, κεζνδνινγηθά. Γηα παξάδεηγκα, ηελ έξεπλα πνπ θάλεηε γηα ηελ 
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αμηνιφγεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Α.Υ.Β.Π. έπξεπε λα ηελ θάλεη ην ππνπξγείν. Να πάξεη 

αλαηξνθνδφηεζε θαη λα δεη πσο ζα ιεηηνπξγήζεη ηνπ ρξφλνπ» (Β10). 

Ώλ θαη κφλν δχν εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ αξλεηηθά ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ην 

πψο αμηνινγνχλ, ζπλνιηθά, ηελ πξψηε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Τ.Β.Π., έρνπλ 

ελδηαθέξνλ νη απφςεηο ηνπο: «Έγηλε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα κε πνιιέο ειιείςεηο. ηαλ δε 

ζηειερψλεηαη, δε ιεηηνπξγεί φπσο νξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία θαη απηφ ζεκαίλεη φηη δε 

ιεηηνπξγεί θαιά.» (Β2). «Βκέλα κνπ άθεζε αξλεηηθή γεχζε… Τν πξφβιεκα πάληα είλαη 

πνιηηηθφ. Δ θνηλσληθή αληζφηεηα πξέπεη λα εμαιεηθζεί πξψηα. Ννκηκνπνηεηηθή ρξήζε ηνπ 

ιφγνπ. Τη θάλνπλ νη απφ πάλσ; ΐξίζθνπλ ηξφπνπο λα λνκηκνπνηνχλ ηελ αληζφηεηα θαη ηελ 

παξαλνκία. Τη σξαία πνπ ηα νλνκάζακε Τάμεηο Υπνδνρήο. Καη λα θάλνπκε δξάζεηο γηα λα 

κελ έρνπκε ελνρέο. Αε ρξεηάδεηαη πνιχ θαζαξία φηαλ έρεηο κηα θαλνληθφηεηα. Δ θαζαξία 

γίλεηαη φηαλ δελ θάλεηο ην ζσζηφ!» (Β11). 

Οη ππφινηπνη δέθα ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθνί, παξά ηηο δπζθνιίεο 

θαη ηηο ειιείςεηο, δίλνπλ έλα ζεηηθφ πξφζεκν ζηελ πξψηε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηεο 

Α.Τ.Β.Π. Βπεηεχρζε ν αξρηθφο ζηφρνο πνπ ήηαλ ε εηζαγσγή ησλ κηθξψλ πξνζθχγσλ ζηε 

ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ππεξζεκάηηζαλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα δειαδή ην θηιφηηκν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο βαζηθή παξάκεηξν ζηελ επηηπρία θαη ηελ παγίσζε ηεο αληίιεςεο 

ζηνλ θφζκν ηεο Α.Τ.Β.Π. «Θα έιεγα φηη έρεη ζεηηθφ πξφζεκν. Ώλ ζθεθηνχκε φηη καο άθεζε 

(ην ππνπξγείν) ζηα βαζηά, αθξηβψο ζηε κνίξα καο. ΐαζίζηεθε, θαηά βάζε, ζην θηιφηηκν 

ησλ θαζεγεηψλ θαη ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία θαη, γεληθά, επάξθεηα.» (Β5). 

«Θα έιεγα ζεηηθφ γηα ην φηη θαηαθέξακε λα θηηάμνπκε ηηο δνκέο θαη λα παγηψζνπκε ηελ 

ηδέα απηή. Παγηψλεηαη θαη ζηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ.» (Β7). «…αθξηβψο επεηδή φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί δψζακε ηελ ςπρή καο γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηφ, πηζηεχσ φηη πήγε θαιά. 

Σηεξίρηεθε ζην θηιφηηκν ησλ εθπαηδεπηηθψλ… Δ γεληθή απνηίκεζε είλαη κηα αίζζεζε 

γιπθηά, φηη πήγε θαιά.» (Β8). «Θεηηθφ. Γηαηί θαηάθεξε ζε ειάρηζην ρξφλν θαη κε ειάρηζηα 

κέζα λα εληαρζνχλ ηα παηδηά απηά κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη άξα λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλα γηα απηφ πνπ ζα ζπκβεί ηνπ ρξφλνπ… λα βγάιεηε πξνο ηα έμσ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο ζαο ηα νπνία είλαη πάξα πνιχ ζπνπδαία θαη βάζεη απηψλ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ πξαθηηθά πξάγκαηα» (Β10). 
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4.2  ςμπεπάζμαηα – Πποηάζειρ 

Ο ζεζκφο ησλ Α.Τ.Β.Π. ιεηηνχξγεζε ζην πιαίζην νηθνδφκεζεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

γλψζεο φπσο απηφ εθθξάζηεθε κέζα απφ ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζζαβφλαο φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δνκψλ 

πνπ ζα δηακνξθψζνπλ έλα επέιηθην πεξηβάιινλ κάζεζεο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

έληαμεο φισλ ησλ καζεηψλ (Παπαδηακαληάθε & Φξαγθνχιεο, 2012). Μηα απφ ηηο 

πξψηεο, πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη ε παξνχζα έξεπλα είλαη ε δηαπίζησζε 

φηη ε πξσηνβνπιία – θαηλνηνκία ησλ Α.Τ.Β.Π, απφ ηε πιεπξά ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο, 

απνηειεί ζηελ νπζία κηα αθνκνησηηθή πξνζπάζεηα ή πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ ελ 

ιφγσ καζεηηθψλ πιεζπζκψλ, θαζψο ζηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ παξαζρέζεθαλ 

εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ήηαλ (ή επηδηψρζεθε λα είλαη) ίδην 

κε εθείλεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ππφινηπν καζεηηθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο, ρσξίο 

ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο ζε ειιεληθφ ή 

άιιν ζρνιείν. Σν αθνκνησηηθφ κνληέιν αθνξά ηελ απνξξφθεζε ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ 

νκάδσλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηνπο δηαθνξψλ απφ ηνλ θπξίαξρν πιεζπζκφ (Καλαβάθεο, 

2004, Μάξθνπ, 1996). Σν κνληέιν ελζσκάησζεο δηαθέξεη ζην φηη απνδέρεηαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ θαη ε ηαπηφηεηά ηνπο γίλεηαη απνδεθηή 

(Γσγξάθνπ, 2203, Καξξά, 2009).  

Δ ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ, φπσο είλαη ηα πξνζθπγφπνπια ελ πξνθεηκέλσ, απνηειεί 

δείγκα πνιηηηζκνχ ζε κηα θνηλσλία θαη δεηνχκελν (Νηθνιαθάθε, 2005). Χζηφζν νη 

Α.Τ.Β.Π δελ έρνπλ θαλέλα ραξαθηεξηζηηθφ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία δελ 

αθνξά κφλν ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ ή πξνζθπγνπαίδσλ, αιιά ην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ ηεο ρψξαο θαη ηελ εθκάζεζε αμηψλ απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνπο 

ηειεπηαίνπο κεηαμχ άιισλ (θνχξηνπ, 2004). Ώθξηβψο ην αληίζεην κάιηζηα 

παξαηεξήζεθε, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο ελίνηε 

αληέδξαζαλ ζηελ πξσηνβνπιία παξνρήο εθπαίδεπζεο ζηα παηδηά πξνζθχγσλ, θαη απηφ 

ππνδειψλεη ηελ αλάγθε δηαπνηηζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απφ ηηο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Βπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη νη Α.Τ.Β.Π απνηέιεζαλ 

μερσξηζηά ζρνιεία κφλν γηα παηδηά πξνζθχγσλ, αληί λα εληαρζνχλ ηα παηδηά απηά ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία απνηειεί πεξαηηέξσ απφδεημε ηεο έιιεηςεο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε θχζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηηο νπνίεο βηψλνπλ νη 

πξφζθπγεο, ε έιιεηςε ηεο κνληκφηεηαο θαη ε παξνδηθφηεηα ηελ παξνχζα ζηηγκή ηεο 

δσήο ηνπο, ηα νπνία ίζσο θαζηζηνχζαλ πην κφληκεο ιχζεηο αλαπνηειεζκαηηθέο ή 
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αλέθηθηεο.  

Δ παξνχζα αλαδήηεζε ήηαλ επηηπρήο ζην φηη παξέρεη απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην μεθίλεκά ηεο θαη πξνζθέξεη πνιχηηκεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο επίζεκνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Τ.Β.Π ζην κέιινλ. ρεηηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην 

βηνγξαθηθφ θαη επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απαζρνιήζεθαλ ζηηο 

Α.Τ.Β.Π., νη ζπλεληεχμεηο ππέδεημαλ φηη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ, φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάζηεθαλ ζηηο Α.Τ.Β.Π είραλ πςειά θίλεηξα 

γηα λα εξγαζηνχλ ζε απηή ηελ θαηλνηφκα δξάζε, είραλ αηηεζεί νη ίδηνη λα απαζρνιεζνχλ 

εθεί θαη ζεσξνχζαλ ηελ εκπεηξία απηή πνιχηηκε γηα ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Βπηπιένλ,  ε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δηέζεηαλ πνιπεηή πείξα ζηελ εθπαίδεπζε (δεκφζηα ή 

ηδησηηθή) θαη ην 60% απφ απηνχο δηέζεηαλ πξφζζεηα πξνζφληα δηνξηζκνχ. Ώμίδεη λα 

ζεκεησζεί εδψ φηη ην γεγνλφο φηη ππήξραλ αλαθνξέο πξνζθνξάο εζεινληηθήο εξγαζίαο 

απφ ηε πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνδειψλεη αλεπαξθή δξάζε απφ ηε πιεπξά ησλ 

επίζεκσλ θνξέσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ππαγνξεχεη 

θαιχηεξε νξγάλσζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ζην κέιινλ.  

Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ σο απάληεζε ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, 

δειαδή πψο πεξηγξάθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηε ιεηηνπξγία ησλ Α.Τ.Β.Π, επίζεο 

ππνδειψλνπλ φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη επίζεκσλ 

δηεξγαζηψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δ θηεξηαθή ππνδνκή θαη ν εμνπιηζκφο πνπ 

δηέζεηαλ ηα ζρνιεία πεξηγξάθεθαλ σο ηθαλνπνηεηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά ε 

ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ πξνβιεκαηηθή. Οη πεξηζζφηεξεο 

Α.Τ.Β.Π δε ιεηηνχξγεζαλ κε πιήξεο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο 

ρξνληάο θαη απηφ ππνβάζκηζε ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ παξήρζε θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έιαβαλ νη καζεηέο. Βθφζνλ απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο 

εξσηεζέληεο, νθεηιφηαλ είηε ζε θαθή ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ ππεχζπλσλ Α.Τ.Β.Π, ηνπ 

ΒΠ θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο είηε ζε κε απνδνρή ζέζεσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ιφγσ ρακειψλ απνδνρψλ, απνηειεί επζχλε ηεο πνιηηείαο αθελφο λα 

δηαζθαιίζεη νξγαλσκέλν ζρέδην δξάζεο πνπ λα απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο ησλ 

ππεχζπλσλ Α.Τ.Β.Π, ηνπ ΒΠ θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο, θαη αθεηέξνπ λα 

πξνζθέξεη θαιχηεξεο απνδνρέο θαη επνκέλσο πεξηζζφηεξε παξψζεζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα λα εξγαζηνχλ ζηηο Α.Τ.Β.Π. Σέινο, ε παξνχζα δηεξεχλεζε ππέδεημε 

ηελ αλάγθε γηα ηε ιήςε κέηξσλ ζρεηηθά θαη κε ζέκαηα αζθάιεηαο ζηα ελ ιφγσ ζρνιεία, 
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θαζψο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνέθπςε αλεπαξθήο θάιπςή ηνπο απφ θχιαθεο, ν ξφινο 

ησλ νπνίσλ, φπσο επεζήκαλαλ νη εθπαηδεπηηθνί, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ησλ πξνζθχγσλ. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ σο απάληεζε ζην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα καο 

παξέρνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ 

ζπκκεηείρε, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ παξαζρέζεθε απφ ηηο Α.Τ.Β.Π. θαη ζπλεπψο ζα 

κπνξνχζε λα ελεκεξψζεη ηηο επίζεκεο αξρέο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο νη νκάδεο θαη πψο λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζην κέιινλ ηα νπνία ζα αληαπνθξίλνληαη ζε απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ζθνπφ λα εμππεξεηεζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απηψλ ησλ 

νκάδσλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. πσο πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, 

ιφγσ δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο παξνδηθφηεηαο ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ 

Βιιάδα, νη πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ θηινμελνχληαλ ζηα camp δελ παξαθνινπζνχζαλ 

ην ζρνιείν, παξαθνινπζνχζαλ θπξίσο ηα αγφξηα θαη ην καζεζηαθφ επίπεδφ ηνπο 

αλαθέξζεθε σο κέηξην πξνο ρακειφ. Βπίζεο, ηα παηδηά απηά πξνέξρνληαη απφ ρψξεο 

φπνπ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη πην απζηεξφ θαη πεξηζζφηεξν πξνζεισκέλν ζηε 

ζξεζθεία θαη πνιιά απφ απηά δελ παξαθνινπζνχζαλ ζρνιείν νχηε ζηηο ρψξεο 

πξνέιεπζήο ηνπο, ηδίσο εθείλα κε αγξνηηθφ ππφβαζξν. ια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαζηζηνχλ έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ καζεηηθφ θνηλφ απφ εθείλν κε ην νπνίν νη 

δηνξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ έξζεη ζε επαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο. 

Ώπηφ ζπλεπάγεηαη φηη φηαλ μεθηλάεη κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πνιηηείαο, ρξεηάδεηαη ε πηνζέηεζε κηαο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο, μεθηλψληαο απφ 

θάπνηα ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάπνηα αληηθείκελα 

φπσο ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο μέλε, ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο απηνχ ηνπ 

καζεηηθνχ θνηλνχ θαη ελδερνκέλσο δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηα 

νπνία φκσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Α.Τ.Β.Π δελ πηνζεηήζεθαλ. 

Δ δηεξεχλεζε ηνπ ηέηαξηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, νη ζρέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Α.Τ.Β.Π κε ηνπο γνλείο ησλ πξνζθπγνπαίδσλ θαη κε ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ νη Α.Τ.Β.Π, απνδείρζεθε θαξπνθφξα σο πξνο 

δπν θαηεπζχλζεηο: βειηηψλεη πεξαηηέξσ ηελ θαηαλφεζή καο γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηηο 

ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη θαη ζθηαγξαθεί ην πξνθίι ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο σο 

πξνο ην πφζν αλεθηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή είλαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Πην αλαιπηηθά, νη 

εθπαηδεπηηθνί Α.Τ.Β.Π. δελ κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε επαθή κε ηνπο γνλείο ησλ 

πξνζθχγσλ θαζψο ππάξρεη ην εκπφδην ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηεο απφζηαζεο - ε 



 
72 

Α.Τ.Β.Π. είλαη πνιιέο θνξέο καθξηά απφ ην θέληξν θηινμελίαο -   επνκέλσο νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπο είλαη ειάρηζηεο έσο κεδακηλέο.  

Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη νη γνλείο ησλ πξνζθπγνπαίδσλ είλαη 

ζεηηθνί απέλαληί ηνπο θαη ηθαλνπνηεκέλνη θαη κφλν έλαο εμέθξαζε αληίζεηε γλψκε. 

Βπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ φηη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δνπλ νη 

πξφζθπγεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θηινμελίαο ηνπο ζηε ρψξα καο είλαη δχζθνιεο θαη 

ππάξρνπλ βαζηθέο ειιείςεηο θαζψο θαη βαζηέο αλεζπρίεο γηα πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα, 

νπφηε πξνζσξηλά ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο δελ είλαη ζην πξνζθήλην, ηνπιάρηζηνλ 

ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. ια ηα παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ φηη ε έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ δεκηνπξγεί εκπφδηα 

ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη ζα πξέπεη λα βξεζνχλ ηξφπνη λα δεκηνπξγεζνχλ γέθπξεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο. Οη ζεσξεηηθνί επηζεκαίλνπλ ηα νθέιε ηεο γνληθήο 

ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο ζρέζεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ (Epstein & Sheldon, 2001). ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο είλαη αθφκα πην επηηαθηηθή, γηα 

λα ελεκεξσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο 

βξίζθνληαη νη πξφζθπγεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.  

Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ αληιήζεθε ζην ζεκείν απηφ αθνξά ηελ 

αληίδξαζε ησλ γνλέσλ ησλ Βιιήλσλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία ηα νπνία 

ζηεγάδνπλ ηηο  Α.Τ.Β.Π. Παξφιν πνπ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη θάηνηθνη ησλ 

πεξηνρψλ αλαθέξζεθε φηη πξφζθεξαλ ζεξκφ θαισζφξηζκα ζηηο Α.Τ.Β.Π, ππήξραλ 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο θάπνηνη Έιιελεο γνλείο εμέθξαζαλ θφβν θαη αλεζπρία 

ζρεηηθά κε ηελ πγεία ησλ παηδηψλ ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε βαζηάο 

πξνθαηάιεςεο απέλαληη ζην «άιιν», ην νπνίν εξκελεχεηαη σο απεηιή, θαη απνηειεί ηε 

ξίδα ηνπ ξαηζηζκνχ (Ώλδξνχηζνπ θαη ζπλ, 2001). Γηα άιιε κηα θνξά πξνθχπηεη ε αλάγθε 

εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ απνθπγή ζηεξενηχπσλ 

θαη πξνθαηαιήςεσλ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία (Ainscow, 2004, Osler, 2008). 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο Αηεχζπλζεο θαη ησλ ΒΠ, ζην 

ζχλνιφ ηνπο ππέδεημαλ φηη ππήξρε πνιχ θαιή ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη αιιειεγγχε 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε απφ ηε πιεπξά ηνπ δηεπζπληή θαη 

πνιχηηκε ππνζηήξημε απφ ηε πιεπξά ησλ ΒΠ. ηελ εξψηεζε φκσο ηεο ππνζηήξημεο 

πξνο ηνπο ππεπζχλνπο Α.Τ.Β.Π απφ ζεζκηθνχο θνξείο (π.ρ. Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο ή ε Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο) νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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δηαθνξνπνηήζεθαλ, θάπνηνη δήισζαλ φηη νη ζεζκηθνί θνξείο ήηαλ ππνζηεξηθηηθνί θαη 

άιινη φρη. Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε παξνρήο κεγαιχηεξεο ππνζηήξημεο 

ζε φινπο φζνη βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή ηεο δξάζεο (εθπαηδεπηηθνί, ππεχζπλνη, 

ΒΠ) απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο. Βπίζεο, ζην ζεκείν απηφ επηζεκάλζεθε απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Τ.Β.Π. 

ζεκεηψζεθε θαιή πξφζεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη αλζξψπηλε ζπλεηζθνξά θαη 

εζεινληηζκφο αιιά ππήξρε ην έιιεηκκα ηεο αξρηθήο νξγάλσζεο. Κάπνηα πξνβιήκαηα 

είραλ ηε ξίδα ηνπο ζηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ηέηνηεο 

πξνζπάζεηεο θαη δξάζεηο γηα λα απνβνχλ απνηειεζκαηηθέο ζα πξέπεη λα νξγαλψλνληαη 

εμαξρήο πξνζεθηηθά θαη λα παξέρεηαη ζπλερήο ππνζηήξημε απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ε θαιή έθβαζή ηνπο δελ πξέπεη λα επαθίεηαη ζηελ θαιή 

πξφζεζε θαη πξνζθνξά ησλ ηειεπηαίσλ.    

Δ αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην ηειεπηαίν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο εθείλεο πνπ δηεπθφιπλαλ ή 

δπζρέξαηλαλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Α.Τ.Β.Π, ήηαλ δηεμνδηθή θαη εθηελήο θαη γηα άιιε κηα 

θνξά γίλεηαη ζαθέο φηη νη άλζξσπνη απηνί είραλ βαζηά θίλεηξα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη αθηέξσζαλ ζθέςε θαη ελέξγεηα ζην λα αμηνινγήζνπλ ην έξγν θαη ηελ 

επηηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηαο. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί Α.Τ.Β.Π. αλαγλψξηζαλ 

πιεζψξα ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Α.Τ.Β.Π, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην γεγνλφο 

φηη πξνζθέξζεθε ηέηνηα βνήζεηα ζηνπο πξφζθπγεο ζεσξήζεθε απφ κφλν ηνπ ζεηηθή 

ελέξγεηα. Θεηηθά, επίζεο, ζεσξήζεθαλ: ην γεγνλφο φηη ζηα παηδηά πξνζθέξζεθε ε 

επθαηξία λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην φηη εληάρζεθαλ ζε κηα νξγαλσκέλε 

εθπαηδεπηηθή δνκή θαη εμνηθεηψζεθαλ κε θάπνην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δπηηθνχ 

ραξαθηήξα, ε επαθή κε ηελ ειιεληθή θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκφ αιιά θαη κε ην Απηηθφ 

ηξφπν δσήο, ην φηη αληηιήθζεθαλ βαζηθά δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεο θαη 

βξέζεθαλ ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ηα θνξίηζηα αληηκεησπίδνληαλ σο ίζα κε ηα αγφξηα θαη 

ην φηη έιαβαλ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Βπίζεο, απέθηεζαλ γλψζε ζηελ νπνία 

πξνεγνπκέλσο δελ είραλ πξφζβαζε (ζηελ πιεηνςεθία ηνπο) φπσο ηελ Ώγγιηθή θαη ηελ 

Βιιεληθή γιψζζα θαη ήξζαλ ζε επαθή κε ζπλνκήιηθνπο ηνπο ζε εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (ειάρηζηα φκσο, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ).  

Οη εθπαηδεπηηθνί, επίζεο, αλαθέξζεθαλ ζηα νθέιε πξνο ηνπο ηδίνπο ηνπο Έιιελεο, 

«εθπαηδεπηηθνχο θαη κε, κηθξνχο θαη κεγάινπο», ζην φηη θαη νη Έιιελεο ήξζαλ ζε επαθή 

κε άιιεο θνπιηνχξεο, κε ην δηαθνξεηηθφ, ην μέλν. Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ κπνξεί ε 

ηειεπηαία αλαθνξά λα ηζρχεη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά φρη ηφζν γηα ηνπο 
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Έιιελεο καζεηέο, θαζψο νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ επίζεο φηη ηα παηδηά ησλ 

πξνζθχγσλ δελ είραλ πνιιέο επαθέο κε ηνπο Έιιελεο καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζηα 

ζρνιεία πνπ ζηέγαδαλ ηηο Α.Τ.Β.Π, παξά κφλν ζε θάπνηεο ιίγεο πεξηπηψζεηο. Γηα λα 

κάζνπλ νη Έιιελεο καζεηέο λα ζπκβηψλνπλ καδί κε ηνπο μέλνπο, λα απνδερηνχλ θαη λα 

ζεβαζηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη επνκέλσο λα δηδαρηνχλ ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζα έπξεπε λα θνηηνχλ απφ θνηλνχ κε ηα παηδηά δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ 

(εδψ ηνπο πξφζθπγεο) ζην ίδην ζρνιείν (Ώλδξνχηζνπ θαη ζπλ, 2001). Ώπηφ, δείρλεη λα 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ πινπνίεζε ελφο «ζρνιείνπ γηα φινπο» πνπ ζα εκπεξηέρεη 

πεξηζζφηεξε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ ηάμε, ζα πξνζπαζεί λα αμηνπνηεί ηηο 

δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ζα αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο 

πεγή εκπινπηηζκνχ ησλ πνιηηηζηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ παξέρεη θαη φρη σο αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Νηθνιαθάθε, 2005). 

Οη επφκελεο δπν εξσηήζεηο αθνξνχλ ην ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη δεηνχλ 

απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ιεηηνχξγεζαλ αξλεηηθά ζηηο 

Α.Τ.Β.Π θαη λα θάλνπλ πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληίζηνηρα. Οη 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλνςίδνπλ ηα θπξηφηεξα ζέκαηα πνπ δπζρέξαλαλ ην 

έξγν ηνπο θαη νη πξνηάζεηο ηνπο απνηεινχλ θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα 

λα ελεκεξψζνπλ ηελ επίζεκε πνιηηηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Τ.Β.Π. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κίιεζαλ εθηελψο θαη αλέιπζαλ ηα αξλεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά φρη πεξηζζφηεξν απφ φζν κίιεζαλ θαη γηα ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία. 

Έλα απφ ηα πην αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Τ.Β.Π θαη ην νπνίν έρεη 

μαλά-αλαθεξζεί σο πξφβιεκα  απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ ε ππνζηειέρσζή ηνπο θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί πξφηεηλαλ ηελ έγθαηξε (πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ) ζηειέρσζε 

ησλ Α.Τ.Β.Π κε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο. Άιιν αξλεηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν επίζεο μαλά-

πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη ε αλχπαξθηε ή ειιεηκκαηηθή 

επηκφξθσζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην έξγν ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

πξφηεηλαλ λα ππνζηεξίδνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Τ.Β.Π κε 

νπζηαζηηθά θαη φρη ηππηθά ζεκηλάξηα θαη έγθαηξε επηκφξθσζε (πξηλ ηελ έλαξμε 

καζεκάησλ). Άιιν αξλεηηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν επίζεο έρεη μαλά-πξνθχςεη, είλαη ε 

έιιεηςε νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ην πςειφ θαζεκεξηλφ θφζηνο ηεο 

κεηαθίλεζεο παξά ην ρακειφ κηζζφ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξφηεηλαλ θαιχηεξεο απνδνρέο ζην 

κέιινλ, ηελ παξνρή επηδνκάησλ ή  βνεζεκάησλ, ηε κνξηνδφηεζή ηνπο θαη ηελ παξνρή 

επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο ζηνλ ππεχζπλν Α.Τ.Β.Π.  
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Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ηνπ ηέζεθε ζε απηφ ην ζεκείν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί έθξηλαλ φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο Α.Τ.Β.Π. ήηαλ επαξθέο, αιιά 

ρξεηαδφηαλ εκπινπηηζκφ κε πεξηζζφηεξα δηδαθηηθά αληηθείκελα, π.ρ. ζεαηξηθφ παηρλίδη, 

κνπζηθή, εηθαζηηθά θαη πεξηζζφηεξε γπκλαζηηθή, δειαδή ηελ παξνρή πην θπθιηθήο 

κφξθσζεο ζηα παηδηά. Ώθφκα πην ζεκαληηθή ήηαλ ε παξαηήξεζή ηνπο φηη ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα (ηδίσο εθείλα ηεο γιψζζαο) δελ ήηαλ θαηάιιεια γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηελ 

ειηθία ηνπο. Οη πξνηάζεηο ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ εγρεηξηδίσλ έηζη 

ψζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ εθήβσλ πξνζθχγσλ, ηελ παξνρή 

γισζζαξίνπ ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ηε δεκηνπξγία βηβιίσλ κε πεξηερφκελν κε 

πεξηζζφηεξε πξαθηηθή εθαξκνγή ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ησλ πξνζθχγσλ. Βπίζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί παξαηήξεζαλ φηη ε εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο ζα ήηαλ 

ρξήζηκε. «Δ νηθεία γιψζζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκαληηθφ ζεκείν εθθίλεζεο απφ ην 

νπνίν νη ακθηπνιηηηζκηθνί καζεηέο κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ κε ηα μέλα θαη άγλσζηα 

ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ππνρξεσηηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο» 

(Darder, 2011:411). χκθσλα κε πεγέο, φηαλ ζέινπκε λα παξέρνπκε ζπκπεξηιεπηηθή 

εθπαίδεπζε δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο νκάδεο κε δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο - φπσο ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο - κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηελ πιεηνςεθία αιιά λα 

παξέρνπκε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη ζα πξέπεη λα 

ζεζπηζηνχλ αιιαγέο ζην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα νη νπνίεο λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο θαη απηψλ ησλ νκάδσλ (θνχξηνπ θ.α. 2004). 

Άιιε κηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Α.Τ.Β.Π σο αξλεηηθφ ζηνηρείν απνηεινχζε ην γεγνλφο φηη απηέο ιεηηνπξγνχζαλ ην 

απφγεπκα, θαη απηφ, ζχκθσλα κε θάπνηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηεινχζε απφ 

κφλν ηνπ ζηνηρείν δηαρσξηζκνχ, απνκφλσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ 

πξνζθπγφπνπισλ. Σν ζέκα ηεο έληαμεο ησλ πξνζθπγφπνπισλ ζε θαλνληθά ζρνιεία είλαη 

ακθηιεγφκελν, θαζψο νη αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ππαγνξεχνπλ ηελ έληαμε 

ησλ κεηνλνηήησλ ζηα θαλνληθά ζρνιεία, αιιά ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνζθχγσλ, νη 

ζπλζήθεο δσήο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο (πην δχζθνιεο) απφ εθείλεο ησλ κεηαλαζηψλ.  

Σέινο, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ην πξφγξακκα ζπλνιηθά, 

δχν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εθθξάζηεθαλ κε ιφγηα απνγνεηεπηηθά ιέγνληαο φηη ην 

πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε θαηλνκεληθά, ρσξίο λα γίλεη θάηη νπζηαζηηθφ θαη ρσξίο λα 

ελδηαθέξεη ηηο αξρέο ε έθβαζή ηνπ (νη αξρέο δελ παξαθνινχζεζαλ θαη δελ αμηνιφγεζαλ 

ην πξφγξακκα). Οη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηφ θαη φηη ν ζηφρνο ηνπ 
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λα εηζαρζνχλ ηα πξνζθπγφπνπια ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα είρε επηηεπρζεί. πκπιήξσζαλ, 

φκσο, φηη βαζηθή παξάκεηξνο ζηε ιεηηνπξγία ησλ Α.Τ.Β.Π ήηαλ ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο, δειαδή ην θηιφηηκν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ νπζία ε δήισζε απηή ησλ 

δεχηεξσλ ππνλνεί φηη αλαγλσξίδνπλ φια ηα πξνβιήκαηα – φηη ην πξφγξακκα ζηήζεθε 

πξφρεηξα, έιεηπε ε νξγάλσζε, ε ζηειέρσζε, ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα, δελ ππήξρε 

αμηνιφγεζε, επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη πφξνη. Άιισζηε απηά έρνπλ 

αλαθεξζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λσξίηεξα. Δ δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηράζηεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ ηειεπηαία εξψηεζε είλαη φηη νη πξψηνη 

ζεσξνχλ φηη είλαη επζχλε ηεο πνιηηείαο λα παξέρεη φια ηα παξαπάλσ, ελψ νη δεχηεξνη 

αλαγλσξίδνπλ ηηο ειιείςεηο, αιιά επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ αηνκηθή 

ηθαλνπνίεζε πνπ άληιεζαλ απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Σν γεγνλφο, φκσο, παξακέλεη φηη ηα 

αλσηέξσ απνηεινχλ επζχλε ηεο πνιηηείαο. 

Δ παξνχζα έξεπλα ήηαλ απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηο βάζνο θαη ηε δηείζδπζε ζην ζέκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Τ.Β.Π. Ώπφ 

ηελ παξνχζα αλαδήηεζε πξνέθπςαλ πιεζψξα δεηεκάησλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο θαη 

αληιήζεθαλ ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα επέκβαζε γηα ηελ θαιχηεξε κειινληηθή 

ιεηηνπξγία ησλ Α.Τ.Β.Π. Ο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην φηη γηα λα 

δηεξεπλεζεί πην αληηθεηκεληθά ε ιεηηνπξγία θαη ε πξνζθνξά ησλ Α.Τ.Β.Π ζηε δσή ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε γλψκε ησλ ηδίσλ, 

δειαδή ζα πξέπεη λα δηεμαρζνχλ ζπλεληεχμεηο θαη κε ηνπο ηειεπηαίνπο. Ώπηφ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο ε νπνία ζα εξεπλνχζε ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ έξγνπ ησλ 

Α.Τ.Β.Π. Σέινο, σο επέθηαζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ελδηαθέξνλ ζα είρε κία 

αληηπαξαβνιή ησλ δηθψλ καο Α.Τ.Β.Π. κε ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο γηα πξφζθπγεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Βπξψπεο ζηηο κέξεο καο. 
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ΠΖΓΔ - ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΠΖΓΔ 

Α΄ Νόμοι - Δγκύκλιοι 

Αειηίν Σχπνπ (4/10/2016), Ανκέο Τπνδνρήο θαη Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ, ΕΒΠ. 

Κνηλή Τπνπξγηθή Ώπφθαζε 180647/ΓΑ4/2016 (ΦΒΚ 3502/ΐ/31-10-2016) «Ίδξπζε, 

νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφο θαη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Ανκψλ 

Τπνδνρήο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.). 

 

Β΄ Γιαδίκηςο 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:41988X0706(01) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0109  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0596 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11025 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11

082_el.htm  

http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/about_youth.en.php  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:l29006  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11080  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11082  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11603  

http://www.acp-edulink.eu/content/about-edulink-0  

https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=furl.go&go=/the-eu-and-

integration-in-other-policy-areas 

http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_1_1.html 

Οξηζκνί ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ, http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross 

/Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packag

es/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf, πξνζπειάζηεθε ζηηο 

20/3/2017. 

χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 γηα ηνπο πξφζθπγεο, 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/ Geneva1951faq.pdf,  

πξνζπειάζηεθε ζηηο 20/3/2017. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 

Ππυηόκολλο ζςνένηεςξηρ με ηοςρ εκπαιδεςηικούρ ηυν Γ.Τ.Δ.Π. 

Δ παξνχζα έξεπλα πινπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ, 

ζην Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

θαη ζθνπφ έρεη ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Ανκψλ Τπνδνρήο 

γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ (Α.Τ.Β.Π.) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ πνπ έιαβε ρψξα γηα πξψηε θνξά θέηνο, ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016 

– 2017 θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ εθείλσλ πνπ επεξέαζαλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζε 

απηήλ.  

Δ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη ν ξφινο ζαο σο 

εθπαηδεπηηθνί ησλ αλήιηθσλ πξνζθπγνπαίδσλ ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ θαζφξηζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ Α.Τ.Β.Π. 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηε ζπλνκηιία καο, δεηψ ηε ζπλαίλεζή ζαο γηα ηελ θαηαγξαθή 

ηεο ζπδήηεζήο καο ζε ειεθηξνληθφ κέζν ερεηηθήο εγγξαθήο ζπλνκηιίαο.  αο 

δηαβεβαηψλσ ξεηά φηη ζα δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία ησλ εξσηεζέλησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επεμεξγαζίαο, ηεο ζχληαμεο αιιά θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη δηαζέζηκα γηα εζάο κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηεο.  

αο επραξηζηψ πνιχ πνπ δερηήθαηε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ έξεπλά κνπ παξ’  φιν 

ην θφξην θαη ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζαο. 
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1
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: Βιογπαθικά και επαγγελμαηικά σαπακηηπιζηικά 

ΦΤΛΟ 

 ΏΝΑΡΏ     

 ΓΤΝΏΕΚΏ  

 

ΖΛΗΚΗΑ  

 25 – 34   

 35 – 44   

 45 – 54   

 55 –      

 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 Άγακνο   

 Έγγακνο   

 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ   

 ΠΒ   

 

ΚΑΣΟΥΟ 

 ΠΣΤΥΕΟ

   

 2ν ΠΣΤΥΕΟ 

  

 ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΟ 

 

 ΑΕΑΏΚΣΟΡΕΚΟ 
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 ΏΛΛΟ 

  

 

ΔΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 πλνιηθά 

o 0-5    

o 6-10   

o 11-20   

o 21-    

 

 ε ηκήκα/ζρνιείν δηαπνιηηηζκηθήο εθπ/ζεο 

o 0-5    

o 6-10   

o 11-20   

o 21-    

 

1. Πεξηγξάςεηε ην είδνο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ζαο (κφληκνο ή αλαπιεξσηήο)  

ζην δηάζηεκα πνπ είζηε/ήζαζηαλ ζηε Α.Τ.Β.Π. 

2. Δ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε απφ ηε εξγαζία ζαο ζηε Α.Τ.Β.Π. ζεσξείηε 

φηη ζα ζαο είλαη ρξήζηκε ζηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ζαο πνξεία; 
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2
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: Ζ λειηοςπγία ηυν Γ.Τ.Δ.Π.  

1. Πσο ζα πεξηγξάθαηε ηελ θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο 

Α.Τ.Β.Π.;  

2. Μπνξείηε λα καο πείηε ιίγα ιφγηα γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Α.Τ.Β.Π. (πφηε 

ζηειερψζεθε θαη απφ πνηεο εηδηθφηεηεο ή άιιν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ); 

3
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: Μαθηηικό δςναμικό  

1. Πφζα παηδηά είλαη εγγεγξακκέλα ζηε Α.Τ.Β.Π. θαη πφζα ηκήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ;  

2. Μπνξείηε λα κνπ δψζεηε κία πεξηγξαθή  γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο; (γιψζζα θαη ειηθία καζεηψλ).  

3. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ; 

4. Πηζηεχεηε φηη ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ καζεηή επεξεάδεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη θαη’ επέθηαζε ην καζεζηαθφ ηνπ επίπεδν; 

4
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: σέζειρ με γονείρ (ππόζθςγερ και γονείρ ηυν μαθηηών ηος 

ζσολείος) 

1. Πεξηγξάςηε κνπ ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο γνλείο (πξφζθπγεο) ησλ 

πξνζθπγνπαίδσλ. 

2. Πνηα ε ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α.Τ.Β.Π.;  

3. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο - αλ έρνπλ αλαπηπρζεί θάπνηεο - θαη 

γεληθφηεξα ηε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ 

ζην νπνίν θηινμελείηαη ε Α.Τ.Β.Π. 

5
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: σέζειρ με ςναδέλθοςρ - Γιεύθςνζη - ΔΠ 

1. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ζηε Α.Τ.Β.Π. 

θαη ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο ζαο. 

2. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο - αλ ππάξρνπλ - κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 

γπκλαζίνπ ζην νπνίν θηινμελείηαη ε Α.Τ.Β.Π. 

3. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο κε ην Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ γπκλαζίνπ.  

4. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνλ ΒΠ (πληνληζηήο Βθπαίδεπζεο 

Πξνζθχγσλ).  

5. Πσο ζα πεξηγξάθαηε ηελ ππνζηήξημε πνπ ζαο παξαζρέζεθε ζην έξγν ζαο 

απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε, ηε Αηεχζπλζε ΐ/ζκηαο θαη ηε 

Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ; 

6. Ώπφ πνχ ζαο παξαζρέζεθε ε νπζηαζηηθφηεξε βνήζεηα ζην δχζθνιν έξγν 

ζαο; 
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6
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: Αξιολόγηζη λειηοςπγίαρ ηηρ Γ.Τ.Δ.Π. 

1. Πνηα ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ Α.Τ.Β.Π. ηα αμηνινγείηε 

σο ζεηηθά; 

2. Πνηα, θαηά ηελ άπνςή ζαο, ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ 

επέδξαζαλ αξλεηηθά θαη πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ ή λα αιιάμνπλ ζε 

ελδερφκελε επφκελε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ;  

3. Πνηεο βειηηψζεηο πξνηείλεηε λα γίλνπλ πνπ ζα πξνζζέζνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ; 

4. Πσο αμηνινγείηε ην απνηέιεζκα, ζπλνιηθά, ηεο πξψηεο ρξνληάο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Τ.Β.Π. θαη γηαηί; 

5. Θα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθφ θαη δελ 

εξσηεζήθαηε;  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 

Απομαγνηηοθώνηζη ζςνένηεςξηρ εκπαιδεςηικού, ςπεύθςνηρ Γ.Τ.Δ.Π. 

(Παπαηίθεηαι ενδεικηικά δείγμα από ηιρ ζςνενηεύξειρ πος 

ππαγμαηοποιήθηκαν ζηο πλαίζιο ηηρ έπεςναρ) 

 

___________________ (ΠΔ02), 

Τπεχζπλε Α.Τ.Β.Π., __ Γςμνάζιο _________, Κέληξν Φηινμελίαο: ______ 

 

1
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: Βιογπαθικά και επαγγελμαηικά σαπακηηπιζηικά 

 Φχιν: Γπλαίθα 

 Διηθία: 40 

 Οηθ. Καηάζηαζε: Έγγακε κε 2 παηδηά 

 Βηδηθφηεηα: ΠΒ02 

 Κάηνρνο: Πηπρίν Φηινινγίαο απφ ην ΒΚΠΏ 

o ηψξα παξαθνινπζεί ην ΠΜ «Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο» ζην 

ΒΏΠ 

 πλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία: Ώπφ ην 2001 πνπ απνθνίηεζε ζηελ 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη απφ ην 2008 θαη ζε δεκφζηα ζρνιεία. Αειαδή 

16 ρξφληα γεληθά θαη 9 ζε δεκφζηα. 

 

3. Πεξηγξάςεηε ην είδνο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ζαο (κφληκνο ή αλαπιεξσηήο)  

ζην δηάζηεκα πνπ είζηε/ήζαζηαλ ζηε Α.Τ.Β.Π. 

 Ώλαπιεξσηήο (κεησκέλνπ σξαξίνπ κέρξη ην Μάξηε πνπ είρε 

πξνζιεθζεί γηα εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη πιήξνπο σξαξίνπ ζηε 

ζπλέρεηα) 

4. Δ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε απφ ηε εξγαζία ζαο ζηε Α.Τ.Β.Π. ζεσξείηε 

φηη ζα ζαο είλαη ρξήζηκε ζηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ζαο πνξεία; 

 Ναη, θπζηθά θαη ζεσξψ φηη είλαη κία πνιχ ζεκαληηθή εκπεηξία ην λα 

δηδάζθσ ηα πξνζθπγφπνπια. Πηζηεχσ φηη απηφ ην ζέκα ζα καο 

απαζρνιεί γηα αξθεηά ρξφληα. (Βξ: ελλνείο φηη ζα έρεη κία ζπλέρεηα ε 

κνξθή απηή δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο;). Θεσξψ λαη. Ήδε απφ ηα 
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πξνεγνχκελα ρξφληα πνπ δελ εξγαδφκνπλ, βέβαηα, εγψ. Δ πξψηε καδηθή 

έιεπζε κεηαλαζηψλ απαζρφιεζε πνιχ ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, απ' φζν 

μέξσ. Θεσξψ φηη κε ηα πξνζθπγφπνπια ζα αζρνιεζνχκε πάξα πνιχ ηα 

επφκελα ρξφληα. Τν ζεσξψ θαη ρξήζηκε ζαλ εκπεηξία αιιά θαη 

πξφθιεζε καδί. 

 2
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: Ζ λειηοςπγία ηυν Γ.Τ.Δ.Π.  

3. Πσο ζα πεξηγξάθαηε ηελ θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο 

Α.Τ.Β.Π.;  

 Βπαξθήο είλαη ε θηηξηαθή ππνδνκή, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα πάληα. 

Μία ραξά είλαη ην ζρνιείν. Τν ζέκα είλαη φηη ζην ζρνιείν πξέπεη λα 

ππάξρνπλ θαη θαζεγεηέο! Ωο πξνο ηα πιηθά είλαη φια ζηε ζέζε ηνπο θαη 

κε επάξθεηα. Τν ζρνιείν καο παξέρεη φ,ηη ρξεηαδφκαζηε. 

4. Μπνξείηε λα καο πείηε ιίγα ιφγηα γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Α.Τ.Β.Π. (πφηε 

ζηειερψζεθε θαη απφ πνηεο εηδηθφηεηεο ή άιιν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ); 

 Βκέλα κε πξνζέιαβαλ 20 Μαξηίνπ, 29 Μαξηίνπ μεθηλήζακε. 

Λεηηνπξγήζακε κία εβδνκάδα κεηά. Ώιιά δπζηπρψο ππνζηειερψζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε Α.Υ.Β.Π.  γηαηί θιήζεθα κφλν εγψ, ε ππεχζπλε. Αελ 

θιήζεθε άιινο αλαπιεξσηήο. Καλέλαο γηα λα έξζεη ζε απηή ηε 

ζπγθεθξηκέλε Α.Υ.Β.Π. Αελ είλαη φηη θάπνηνο θιήζεθε θαη αξλήζεθε ηε 

ζέζε φπσο ίζσο γίλεηαη ζε άιιεο Α.Υ.Β.Π.  Κιήζεθα κφλν εγψ σο 

ππεχζπλε. (Βξ: Πσο ην αηηηνιφγεζαλ νη ππεχζπλνη απηφ;). ηαλ 

παξνπζηάζηεθα εγψ θαη πήγα ζηνλ Πξντζηάκελν ησλ Βθπαηδεπηηθψλ 

Θεκάησλ κνπ είπε φηη "εκείο έρνπκε ζηείιεη ηα θελά θαη πεξηκέλνπκε 

πξνζιήςεηο. Ξεθηλήζηε θαλνληθά". Ξεθηλήζακε θαη πεξηκέλακε λα 

έξζνπλ θαη άιιεο εηδηθφηεηεο θαη κείλακε ζην «ζα» ηφζν θαηξφ. (Βξ: 

έγηλε άιιε θξνχζε ζηε ζπλέρεηα απφ ζέλα;) Φπζηθά, έγηλε θξνχζε. 

Πνιιέο θνξέο επηθνηλψλεζα θαη κε ηε ΐ/ζκηα, πήγαηλα θαη απφ θεη θαη 

ζπδεηνχζα ην δήηεκα απηφ. Μέρξη θαη εγψ ε ίδηα βξήθα ην ηειέθσλν 

ηεο Α/λζεο Πξνζσπηθνχ, δελ απαληνχζαλ βέβαηα, αιιά ηνπο έζηεηια θαη 

κέηι, παξ' φιν πνπ, θαηά θάπνην ηξφπν παξαθάκπησ ηελ ηεξαξρία αιιά 

δελ έιαβα θακηά απάληεζε απφ ηε Α/λζε Πξνζσπηθνχ. Βγψ πξνζσπηθά, 

σο ππεχζπλε ηεο Α.Υ.Β.Π. (Βξ: απφ ηνλ Α/ληή ΐ/ζκηαο Βθπ/ζεο;). Ο 

Α/ληήο Βθπ/ζεο κνπ είρε πεη εμ' αξρήο φηη "εγψ έιαβα ηελ θιήζε ζνπ, σο 
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ππεπζχλνπ ηεο Α.Υ.Β.Π. αιιά είλαη δνπιεηά ηνπ ζπληνληζηή (ΣΒΠ) λα 

νξηζηηθνπνηεί ηα θελά, επαθξηβψο." Αειαδή ππήξμε κηα κεηάζεζε 

επζπλψλ απφ ηε ΐ/ζκηα Βθπ/ζε πξνο ηνλ ζπληνληζηή. Ο ζπληνληζηήο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ, γηαηί θαη εγψ αθνχ είρα ιάβεη απηή ηελ απάληεζε 

απεπζχλζεθα ζηνλ ζπληνληζηή, κνπ είρε πεη "λαη, λαη έζηεηια ην έγγξαθν 

κε ηα θελά. Αελ κνπ θνηλνπνηήζεθε εκέλα θάηη γηα λα μέξσ αλ θαη ηη 

απεζηάιε. Τη αθξηβψο έιεγε ην έγγξαθν. Τπραία, πεξίπνπ έλα κήλα κεηά 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Υ.Β.Π. θαη παξαπάλσ, ζηηο 9 ΜαΎνπ, πνπ 

έγηλε κία εθδήισζε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο γηα ηα πξνζθπγφπνπια, 

ηπραία γλψξηζα ηηο θνπέιεο πνπ εξγάδνληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα ηεο 

Α.Υ.Β.Π. _________. Βθεί δηαπίζησζα φηη ππάξρεη κία θνπέια πνπ είλαη 

θαζεγήηξηα αγγιηθψλ θαη κνπ είπε ε ίδηα, ε ίδηα κνπ ην 'πε δελ ππήξρε 

δειαδή ραιαζκέλν ηειέθσλν, φηη εξγάδεηαη ζε δχν δεκνηηθά ζηηο 

Α.Υ.Β.Π.  _________ γηα 12 ψξεο, θάλεη αγγιηθά, αιιά είλαη κεησκέλνπ 

σξαξίνπ κε 15 ψξεο θαη ζπκπιεξψλεη κε 3 ψξεο θαιιηηερληθψλ. 

Θνξπβήζεθα φηαλ ην άθνπζα γηαηί ζεσξψ φηη είλαη ε δνπιεηά ηνπ 

ζπληνληζηή λα ην μέξεη απηφ θαη λα είρε θξνληίζεη κε θάπνηνλ ηξφπν 

απηέο νη ψξεο πνπ πεξηζζεχνπλ απφ ηελ θνπέια ζηελ Πξσηνβάζκηα, 

απηέο ηηο ηξεηο ψξεο, λα έξζεη λα ηηο ζπκπιεξψζεη ζηε Α.Υ.Β.Π. καο 

εθφζνλ δελ έρνπλ έξζεη άιινη ζπλάδειθνη. Ώπεπζχλζεθα ινηπφλ εγψ γηα 

απηφ θαη κίιεζα κε φινπο. Μίιεζα κε ηε ζρνιηθή καο ζχκβνπιν, ε νπνία 

ελεκέξσζε ε ίδηα ηνλ Α/ληή ΐ/ζκηαο. Υπάξρεη θη έλα ζέκα εδψ: ν Α/ληήο 

Βθπ/ζεο είλαη κε άδεηα, θαη ν Πξντζηάκελνο Βθπ/θψλ Θεκάησλ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηηο Α.Υ.Β.Π. επίζεο απνπζηάδεη, φζεο θνξέο έρσ πάεη δελ 

ηνλ βξίζθσ θαη ηα έρσ ζηείιεη φια εγγξάθσο, ζε email. Άκεζε απάληεζε 

απφ θάπνηνλ πνπ λα κνπ πεη γηαηί δελ έρνπλ έξζεη δελ έρσ ιάβεη. 

Μηιάκε γηα έλα 2κελν. Μνπ είρε ζηείιεη ν Πξντζηάκελνο Βθπ/θψλ 

Θεκάησλ ην email πνπ είρε ζηείιεη, κνπ ην είρε πξνσζήζεη, κε ηα θελά. 

Τα θελά ήηαλ νξηζκέλα επαθξηβψο. Έιεγε ηφζεο ψξεο αγγιηθψλ, ηφζεο 

ψξεο πιεξνθνξηθήο θ.α. Τα είρε δεηήζεη ν άλζξσπνο ηα θελά. 

Πξφζθαηα, έγηλαλ θάπνηεο πξνζιήςεηο ζηηο Α.Υ.Β.Π. πξηλ 2 εβδνκάδεο, 

θαη ζηέιλσ ην ιίλθ απφ ην δηαδίθηπν ζην ζπληνληζηή. Έιεγε ην ιίλθ "νη 

ηειεπηαίεο πξνζιήςεηο γηα θέηνο ζηηο Α.Υ.Β.Π.". Καη πεξηειάκβαλε 

ζπλαδέιθνπο πξνο φιεο ηηο Α.Υ.Β.Π. πνπ είραλ κείλεη αζηειέρσηεο εθηφο 
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απφ ηε δηθή καο. Καη ηνπ ζηέιλσ ην ιίλθ κε κέηι θαη ηνπ ιέσ "δελ καο 

έρεη εκάο". Καη κνπ ιέεη "γηαηί λα καο έρεη αθνχ εγψ  δήηεζα έλαλ;". 

Καη ηνπ απαληψ εγγξάθσο, ζε email, γηαηί έλαλ αθνχ εκείο 

ρξεηαδφκαζηε πνιινχο θαζεγεηέο; Καη απηφο θαηάιαβε, ηέινο πάλησλ, 

κε ζπδεηήζεηο καδί ηνπ ην δηαπίζησζα, ν ίδηνο δήηεζε έλαλ δάζθαιν, δε 

δήηεζε θαζεγεηή. Ο ζπληνληζηήο έπξεπε λα θάλεη απηή ηε ζπλελλφεζε 

πξνθαλψο, απηφ ην πξφζζεην έγγξαθν πξνο ηελ Πεξηθέξεηα. (Βξ: γηαηί, 

δελ είρε θαηαιάβεη φηη έρεη λα θάλεη κε γπκλάζην; Γηαηί δήηεζε 

δάζθαιν;). Μνπ είρε πεη φηη έρεη ηελ εληχπσζε φηη είκαζηε θη εκείο 

δάζθαινη θαη κπνξνχκε λα δηδάζθνπκε φια ηα αληηθείκελα. Αειαδή θη 

εκέλα κε είρε ξσηήζεη επζέσο αλ κπνξψ λα ηνπο θάλσ ζηα παηδηά 

θαιιηηερληθά, αλ κπνξψ λα ηα βάδσ λα δσγξαθίδνπλ. Καη ηνπ 

δηεπθξίληζα φηη εκείο είκαζηε γηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Αελ 

δηδάζθνπκε φια ηα αληηθείκελα. Βγψ απφ ηε κεξηά κνπ είπα εληάμεη. Αελ 

είλαη πξνζσπηθφ ην ζέκα. Πξνζιακβάλνληάο κε κε πιήξεο σξάξην, 

νχησο ή άιισο ζην ζρνιείν ζα είκαη. Αελ είλαη ην ζέκα κνπ εκέλα λα 

κελ κπσ απηέο ηηο ψξεο κέζα ζηελ ηάμε αιιά δελ κπνξψ λα θάλσ άιια 

αληηθείκελα. Τν ζέκα είλαη φηη ηα παηδηά ζηεξνχληαη απφ άιια 

αληηθείκελα. Έρνπκε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλε λα ιεηηνπξγήζεη ε Α.Υ.Β.Π. Δ Α.Υ.Β.Π. απηή ηε 

ζηηγκή ιεηηνπξγεί κφλν κε κάζεκα ειιεληθψλ, 2 ψξεο καζεκαηηθά θαη 

πνπ θαη πνπ θάπνηνη θαζεγεηέο απφ ηα πξσηλά ζρνιεία εδψ ηεο 

πεξηνρήο, φπνηε κπνξνχλ, έξρνληαη θαη θάλνπλ θάπνην κάζεκα. Έλαο 

πιεξνθνξηθφο θη έλαο καζεκαηηθφο είλαη απηνί πνπ έξρνληαη φπνηε 

κπνξνχλ θαη θάλνπλ εζεινληηθά θάπνηεο ψξεο. (Βξ: Ώπηφ ην «φπνηε 

κπνξνχλ» ελλνείο φηη έρνπλ πεξίζζεπκα θη έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ 

ην σξάξηφ ηνπο;) ρη, φρη νη ίδηνη ην θάλνπλ εζεινληηθά επεηδή 

γλσξίδνπλ φηη δελ έρεη ζηειερσζεί ε Α.Υ.Β.Π. θαη ζέινπλ λα βνεζήζνπλ 

ηα παηδηά. Βίλαη κφληκνη ζπλάδειθνη απφ ην δηπιαλφ Λχθεην. ΐέβαηα, 

εγψ ζεσξψ φηη δελ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε κφλν κε εζεινληέο. 

Ώιιά επεηδή ηνπο γλσξίδεη θαη ν Α/ληήο θαη ηνπο έρεη εκπηζηνζχλε θαη 

πξνζθέξνπλ γεληθά ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα, ζπλαίλεζα θη εγψ ζηε ιήςε 

ηεο βνήζεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηηο ιίγεο απηέο ψξεο. Αελ κπνξνχκε 

φκσο λα ιεηηνπξγνχκε έηζη. Βγψ ζεσξψ φηη πξφθεηηαη γηα νιηγσξία ηνπ 
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ζπληνληζηή, ε ππνζηειέρσζε. Σίγνπξα επζχλεηαη θαη ην Υπνπξγείν, δελ 

πηέζηεθε αξθεηά λα ζηείιεη ην ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ αιιά απ’ φηη 

κνπ είπαλε ζα έπξεπε ν ζπληνληζηήο λα είρε θξίλεη φηη νη ζπλάδειθνη ηεο 

Ώ/ζκηαο έρνπλ θάπνηνλ αξηζκφ σξψλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ 

ζηελ ΐ/ζκηα. Ώιιά δελ έθαλε θακηά ελέξγεηα γη’ απηφ. Καη απηή ηε 

ζηηγκή παίδνπκε ην ζπαζκέλν ηειέθσλν. Βίρα πάεη θη απφ ην ΠΥΣΑΒ λα 

ξσηήζσ αλ επηηξέπεηαη ε κεξηθή δηάζεζε εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ Ώ/ζκηα 

ζηε ΐ/ζκηα. Μνπ είπαλ πσο θπζηθά θαη λαη. (Βξ: ζην θέληξν Φηινμελίαο 

είλαη έλαο ζπληνληζηήο ή δχν;). Έρσ ηελ εληχπσζε φηη είλαη κφλν έλαο. 

Αελ είλαη κεγάιν ην camp. Βίλαη κηθξφ. Ώιιά δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ 

γηαηί δήηεζε γηα ηε Α.Υ.Β.Π. ΐ/ζκηαο έλαλ θαη γηαηί δήηεζε δάζθαιν; 

Μνπ είπε φηη δήηεζε δάζθαιν γηαηί ν ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα απνδεζκεχζεη 

ηνπο θαζεγεηέο εηδηθνηήησλ θαη φηη δελ γίλεηαη ε κεηαθνξά θαζεγεηψλ 

απφ ηελ Ώ/ζκηα ζηε ΐ/ζκηα. Τέινο πάλησλ. 

3
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: Μαθηηικό δςναμικό  

5. Πφζα παηδηά είλαη εγγεγξακκέλα ζηε Α.Τ.Β.Π. θαη πφζα ηκήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ;  

 Σηε δηθή κνπ Α.Υ.Β.Π. είλαη 9 παηδηά εγγεγξακκέλα απφ ηα νπνία 7 

έξρνληαη ζπζηεκαηηθά. Τα άιια δχν δελ έρνπλ εκθαληζηεί πνηέ. Τν έλα 

απφ ηα δχν παηδάθηα πνπ δελ έξρνληαη - γηαηί ηα γλψξηζα ηα παηδάθηα, 

ηελ επφκελε κέξα απφ φηαλ δηνξίζηεθα πήγα ζην Camp - είλαη 

θνξηηζάθη. ια ηα παηδηά είλαη αγφξηα.  Έρσ ηελ εληχπσζε φηη επεηδή 

ζην Ώθγαληζηάλ δελ επηηξέπνληαη κηθηά ζρνιεία, φια ηα δηθά κνπ είλαη 

απφ ην Ώθγαληζηάλ, ηα ζρνιεία είλαη Ώξξέλσλ θαη Θειέσλ πξέπεη λα 

ππάξρεη θάπνην θψιπκα ζηελ νηθνγέλεηά ηεο. (Βξ: δελ ηελ αθήλνπλ 

δειαδή λα έξζεη επεηδή είλαη φινη νη καζεηέο αγφξηα;). Υπνζέησ πσο 

λαη. ΐέβαηα ηα αγφξηα κνπ ιέλε πσο ε ίδηα δελ ζέιεη. Μπνξεί λα κε 

ζέιεη γηαηί δελ ληψζεη άλεηα αλάκεζα ζε αγφξηα. Μπνξεί λα κελ ηελ 

αθήλεη ν παηέξαο ηεο. Βίλαη εγγεγξακκέλε αιιά δελ έξρεηαη ζηε 

Α.Υ.Β.Π. ην θνξηηζάθη Ήξζε κία θνξά φηαλ θάλακε κία εθπαηδεπηηθή 

εθδξνκή ζηελ Ώθξφπνιε. Ήξζε καδί κε ηνλ αδεξθφ ηεο πνπ είλαη ζην 

ίδην ηκήκα. Κη ελψ ηελ παξαθάιεζα λα έξζεη, ηεο έζηεηια θαη ηα βηβιία 

κε ηνλ αδεξθφ ηεο, δελ ήξζε. Ώιιά κνπ επέζηξεςε θαη ηα βηβιία. Μνπ 

έθαλε εληχπσζε απηφ. 
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6. Μπνξείηε λα κνπ δψζεηε κία πεξηγξαθή  γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο; (γιψζζα θαη ειηθία καζεηψλ).  

 Λνηπφλ. Βίπακε, θαηαξρήλ, φηη είλαη φια αγφξηα. Τα δχν είλαη πην 

κεγάια, είλαη 15 ρξνλψλ. Μάιινλ 3 θαη ηα ππφινηπα είλαη κηθξφηεξα. 

Να' λαη 13 θαη ηα ππφινηπα λα είλαη 12;  βέβαηα είλαη φια πην 

κηθξφζσκα απφ ηα δηθά καο. Τα 5 είλαη Ώθγαλάθηα θαη ηα δχν απφ ην 

Εξάλ. Δ γιψζζα ηνπο είλαη θαξζί. Σε θάπνηα βέβαηα γξάθεη ζηα ραξηηά 

ηνπο θαη Νηαξί αιιά απφ φ,ηη κνπ ιέλε είλαη κία δηάιεθηνο. Σηε ιίζηα 

πνπ έρσ είλαη δχν αδεξθάθηα. Καη ζην έλα γξάθεη Φαξζί ελψ ζην άιιν 

Νηαξί. Λάζνο ζα' ρεη γίλεη ππνζέησ.  Φαξζί κηιάλε φια, απιά, κνπ ιέλε 

θαη ηα ίδηα, φηη έρνπλε κηθξνδηαιεθηηθέο δηαθνξέο. Ώο πνχκε ηα παηδηά 

απφ ην Εξάλ πξνζαξκφζηεθαλ ζηε γιψζζα απφ ην Ώθγαληζηάλ, θάπσο 

έηζη, γηα λα ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο. Αελ είλαη ίδηα αθξηβψο, ίζσο 

είλαη θάπνηα δηάιεθηνο. 

7. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ; 

 Λνηπφλ ηα ηξία έρνπλ εμαηξεηηθφ επίπεδν ηα νπνία ηα δχν είλαη ηα 

κεγαιχηεξα θαη ην έλα είλαη ην αδεξθάθη ηνπ θνξηηζηνχ πνπ δελ έξρεηαη. 

Ώπφ φ,ηη θαηάιαβα έρνπλ θαη πνιχ θαιφ ππφβαζξν απφ ηελ νηθνγέλεηα, 

είλαη πνιχ κνξθσκέλνο ν παηέξαο θαη απηφ ηνπο δίλεη έλα πάξα πνιχ 

θαιφ επίπεδν. (Βξ: ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζαο έξρεηαη καδί κε ηα παηδηά 

έρεηε θαη ηελ πιεξνθνξία γηα ην επάγγεικα γνλέσλ, ή φρη;) ρη, φρη δελ 

έρνπκε πξφζβαζε ζε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο. Δ θαηάζηαζε έρεη κφλν ηελ 

εκεξνκελία γέλλεζεο πνπ θαη απηή ιέεη 1/1 γηα φια ηα παηδηά. Αελ 

έρνπκε αθξηβή εκεξνκελία γέλλεζεο. Μφλν ρξνληά. (Βξ: γηα ηνπο γνλείο 

πσο μέξεηο φηη είλαη κνξθσκέλνο ν παηέξαο, αο πνχκε;) Βίρα πάεη ζην 

Camp, φπσο ζνπ είπα, ηελ επφκελε κέξα απφ φηαλ παξνπζηάζηεθα, γηα 

λα γλσξίζσ εθεί ηνπο κειινληηθνχο κνπ καζεηέο θαη γλψξηζα εθεί θαη 

θάπνηνπο γνλείο. Μίιεζα εθεί κε ηα παηδηά απφ ηηο κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη απηνί κνπ είπαλ φηη λα, ν ηάδε έρεη δηδαθηνξηθά, είλαη 

πνιχ κνξθσκέλνο. Φαίλνληαη φκσο θαη ηα παηδηά. Καη έρνπλ πνιχ θαιφ 

ππφβαζξν θαη είλαη πνιχ επθπή. Πξέπεη λα ήηαλ άξηζηνη καζεηέο θαη 

ζην ζρνιείν ηνπο απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ. (Βξ: απέρνπλ κηθξφ δηάζηεκα 

δειαδή απφ ην ζρνιείν ηνπο). Αελ μέξσ. Ώπηά ήξζαλ πέξπζη ην Μάξηε 
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εδψ. Ώιιά δελ μέξσ πφζν καθξχ ήηαλ ην ηαμίδη ηνπο, πφζν θαηξφ 

ηαμίδεπαλ. Πάλησο γηα έλα ρξφλν ζίγνπξα δελ έρνπλ πάεη ζρνιείν, πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ Βιιάδα. Έλα ρξφλν πεξηκέλαλε. (Βξ: άξα είλαη φια 

πεξίπνπ απφθνηηνη Αεκνηηθνχ;). Ώπηφ είλαη έλα ζέκα κεηαμχ καο, γηαηί 

θάπνηα κπνξεί λα είλαη απφθνηηα Αεκνηηθνχ, ηα πην κηθξά, θαη ηα άιια 

λα είλαη θαη ζηελ Γ γπκλαζίνπ. Έρνπλ, δειαδή, θελφ κεηαμχ ηνπο. Τν 

αθνχσ θη απφ ηε καζεκαηηθφ φηη πξνζπαζεί λα θαιχςεη φια ηα επίπεδα. 

Καη ηα ίδηα ηα παηδηά ην ιέλε. Σε κέλα παξαηεξψ απηφ: φηη φζνη 

αζρνινχληαη, θαη ηπραίλεη λα είλαη ηα παηδηά πνπ πξναλέθεξα κε πην 

κνξθσκέλνπο γνλείο, απηά είλαη θαη πνπ θάλνπλ θαη ηηο εξγαζίεο πνπ 

ηνπο δίλσ ζην ζπίηη θαη φια θαη δείρλνπλ κηα δηάζεζε λα πξνρσξήζνπλ 

θαη φλησο πξνρσξάλε κε πάξα πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο. Ώληίζεηα, ηα 

ππφινηπα δελ αθνινπζνχλ ηφζν ηελ νκάδα. Έρνπλ κηα, έηζη, 

απνζηαζηνπνίεζε. (Βξ: επίζεο απφ ην Ώθγαληζηάλ, είπακε αιιά πνπ δελ 

έρνπλ ηφζν πςειφ επίπεδν). Ναη. 

8. Πηζηεχεηε φηη ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ καζεηή επεξεάδεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη θαη’ επέθηαζε ην καζεζηαθφ ηνπ επίπεδν; 

 ρη, δελ ζεσξψ φηη πξφθεηηαη γηα ηε ρψξα. Θεσξψ φηη πξφθεηηαη γηα ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηα πξφηππα πνπ έρεη ην παηδί. Κάλακε 

θάπνηεο ιέμεηο ζην ιεμηιφγην, θάπνηα ζηηγκή, ηα επαγγέικαηα. Καη 

ξσηνχζα «ηη ζέιεηε λα γίλεηε». Καη θάπνηα παηδηά κνπ είπαλ θάπνηα 

επαγγέικαηα πνπ δελ ήμεξα θαλ ηη είλαη. Σηα αγγιηθά κηιάκε θαη ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ ιίγν θαιχηεξν επίπεδν ζηα αγγιηθά κεηαθξάδνπλ ζηνπο 

ππφινηπνπο. Μνπ είρε πεη, ηψξα, απηφ ην παηδάθη πνπ έρεη πνιχ θαιφ 

επίπεδν ην medical engineering. Αελ ήμεξα ηη είλαη ην medical 

engineering. (Βξ: θαη ηη ζεκαίλεη ηειηθά;). Μάιινλ ζεκαίλεη Εαηξηθφο 

Μεραληθφο. Αειαδή λα αζρνιείζαη κε ηελ ηερλνινγία ηεο Εαηξηθήο 

κάιινλ. Αελ ην είρα μαλαθνχζεη. Υπνζέησ θάηη πνιχ πξνρσξεκέλν. 

Ννκίδσ ν κπακπάο ηνπο είλαη θάηη ζαλ βηνιφγνο, έρεη θάπνηα ζρέζε θαη 

γηα απηφ ίζσο ηα έρεη θαηεπζχλεη πξνο απηφ ηνλ ηνκέα. Καη απηά πνπ δελ 

έρνπλ ηφζν πςειφ επίπεδν κνπ είπαλ επαγγέικαηα πην ζπλεζηζκέλα, π.ρ. 

αζηπλνκηθφο. Πηζηεχσ ινηπφλ φηη ξφιν παίδεη ην νηθνγελεηαθφ 

ππφβαζξν. 

4
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: σέζειρ με γονείρ (ππόζθςγερ και γονείρ ηυν μαθηηών ηος 
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ζσολείος) 

4. Πεξηγξάςηε κνπ ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο γνλείο (πξφζθπγεο) ησλ 

πξνζθπγνπαίδσλ. 

 Βγψ ηελ πξψηε κφλν κέξα πνπ μεθίλεζα ζπλάληεζα γνλείο. ΐαζηθά δχν 

γνλείο ζπλάληεζα. Καη ζην κεηαμχ επεηδή θηηάμακε θαη κία νκάδα 

θιεηζηή ζην Facebook πνπ ηελ έρνπκε νλνκάζεη our class θαη ηνπο βάδσ 

εθεί βηληεάθηα κε ηελ αιθαβήηα θαη πιηθφ, ηέινο πάλησλ, γηα ην κάζεκα 

γηα λα ην δνπλ γηαηί έρνπλ ζην Camp internet, έρνπλ πξνζζέζεη ζηελ 

νκάδα θαη ηνπο γνλείο ηνπο. Καη απφ ηφηε έρνπκε κία δηαδηθηπαθή επαθή 

κε ηνπο γνλείο δελ έρνπκε κηιήζεη αιιά ελεκεξψλνληαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο καο. (Βξ: εθηφο απφ ηε δηαδηθηπαθή έρεηε θάπνηα άιιε 

επαθή;). Έρνπκε ζρεδηάζεη ηψξα κία ζπλάληεζε γνλέσλ ζηηο 7 Ενπλίνπ. 

Θα πάκε εκείο ζην camp, καο είπε ν ζπληνληζηήο. Θα πάκε εκείο νη δχν 

νη εθπαηδεπηηθνί. Ώλ θαη ππήξραλ αληηδξάζεηο απφ ηελ Πξσηνβάζκηα, 

απ' φηη έκαζα. Αελ ζέιεη ε Πξσηνβάζκηα λα πάεη. Κάπνηνη ζπλάδειθνη, 

φρη φινη απφ ηε Α.Υ.Β.Π. Πξσηνβάζκηαο δελ ζέινπλ λα πάλε ζην camp. 

Βγψ δελ έρσ πξφβιεκα. Μφλν ηνπο είπα επεηδή είλαη καθξηά θαη επεηδή 

ηελ άιιε θνξά επηβαξχλζεθα κφλε κνπ ην θφζηνο κεηαθίλεζεο - είρα 

πάεη κε ηαμί - είπα λα θξνληίζνπλ κφλν απηφ ην ζέκα. Ξέξεηο, δελ είλαη 

θνληά. Βίλαη ______________. Βγψ κεηαθηλνχκαη κε ζπγθνηλσλία αιιά 

εθεί πσο λα πήγαηλα; Βίλαη ζηελ _____________. Έρεη έλαλ εληαίν 

ρψξν θαη κέζα έρεη θνηηψλεο. Αελ ππάξρεη απνκφλσζε, κέλνπλ πνιινί 

άλζξσπνη καδί. (Βξ: νχηε είλαη αλά νηθνγέλεηα, ν θνηηψλαο έηζη;). ρη, 

φρη, είλαη, λνκίδσ, γχξσ ζηα 30 άηνκα ζε θάζε θνηηψλα. Με θνπθέηεο 

είλαη, πάλσ - θάησ. Βκείο δελ έρνπκε νξγαλψζεη θάηη γηα ηε κέξα. Θα 

καο πνπλ εθεί πνπ ζα πάκε. (Βξ: ην πιηθφ ή ε επηκφξθσζε γηα ην 

κάζεκα θαη πσο ζα γίλεηαη απηφ, είρεο θάπνηα βνήζεηα απφ θάπνπ;). 

Βγψ λαη, είρα αξθεηή βνήζεηα απφ ηε ζχκβνπιφ κνπ θαη κάιηζηα επεηδή 

δελ είκαη θαηαξηηζκέλε ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο 

θαη ηεο είρα αλαθέξεη ζε θάπνην εξσηεκαηνιφγην πνπ κνπ είρε ζηείιεη 

αλ ζα ήζεια θάπνηα επηκφξθσζε πσο λαη, ρξεηάδνκαη. Μνπ έρεη 

θαλνλίζεη ηψξα ε ζχκβνπινο επηκφξθσζε. Αειαδή ζε ιίγεο κέξεο ζα 

κνπ ζηείιεη ηελ επηκνξθψηξηα. Έρνπκε ζπρλή επαθή κε ηε ζχκβνπιν ησλ 

θηινιφγσλ εδψ θαη θαζνδήγεζε. 
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5. Πνηα ε ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α.Τ.Β.Π.;  

 Με ηνπο γνλείο δελ έρνπκε ζπλαληεζεί θαζφινπ. Τελ πξψηε κέξα κφλν 

απηφλ ηνλ θχξην ην κνξθσκέλν πνπ ζπλάληεζα ζην  camp ν νπνίνο 

εμέθξαζε κηα επγλσκνζχλε: "ζαο επραξηζηψ πνπ ζα κνξθψζεηε ηα 

παηδηά κνπ". Έηζη δειαδή κε αληηκεηψπηζε, πνιχ ζεξκά. (Βξ: απηνί νη 

γνλείο έρνπλ αηηεζεί άζπιν γηα λα κείλνπλ εδψ ή πξφθεηηαη λα θχγνπλ;). 

Κάπνηνη απ' φζν μέξσ ζα θχγνπλ (Βξ: γηαηί ε αληίιεςε πνπ εθθξάζηεθε 

πνιχ απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο είλαη φηη πνιινί, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 

πνπ έρνπλ αηηεζεί λα θχγνπλ θαη πεξηκέλνπλ λα βγεη ε απφθαζε δελ 

ζηέιλνπλ θαλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν, ζηε Α.Υ.Β.Π. Αειαδή, φηη δελ 

έρεη λφεκα επεηδή ζα θχγνπλ). Ναη, λαη βέβαηα εκέλα έξρνληαη θαη ηα 

παηδηά απηά πνπ ζα θχγνπλ αιιά είλαη πην αδηάθνξα καζεζηαθά. Παξ' 

φια απηά έκαζα φηη απηφο ν ζπγθεθξηκέλνο παηέξαο πνπ ζαο αλέθεξα, 

έθπγε. Πήγε ζηε Γεξκαλία. Παξάλνκα. Καη ηα παηδηά απηά ζα 

κεηαθηλεζνχλ θάπνηα ζηηγκή γηα ηελ επαλέλσζε. 

6. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο - αλ έρνπλ αλαπηπρζεί θάπνηεο - θαη 

γεληθφηεξα ηε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ 

ζην νπνίν θηινμελείηαη ε Α.Τ.Β.Π. 

 Βγψ φηαλ ήξζα εδψ πέξα ππήξρε έλα ζεξκφ θαισζφξηζκα απφ 

επηηξνπέο ησλ θαηνίθσλ, εδψ, ___________. Καη απφ φηη έκαζα ζη__ 

__________, γεληθά, ππάξρνπλ πνιινί αιιειέγγπνη.  Γεληθά ζηεξίδνπλ 

ην πξνζθπγηθφ, δελ είρακε θαηλφκελα φπσο απηά πνπ έγηλαλ ζην 

__________. Βδψ δελ είρακε θάπνην ζέκα, δε ζπλάληεζα θάπνηα 

δπζθνιία, εγψ πξνζσπηθά. 

5
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: σέζειρ με ςναδέλθοςρ - Γιεύθςνζη - ΔΠ 

7. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ζηε Α.Τ.Β.Π. 

θαη ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο ζαο. 

 Βδψ είλαη κία ε ζπλάδειθνο, έρνπκε ζπλεξγαζηεί κέρξη ψξαο πνιχ 

θαιά. Αελ έρνπκε πξνβιήκαηα θαη ε ίδηα είλαη πνιχ αιιειέγγπα 

απέλαληη ζηα παηδηά θαη ηα ππνζηεξίδεη φζν κπνξεί. Μάιηζηα, θάζε 

θνξά ηνπο θέξλεη θάπνην θέξαζκα φηαλ έξρεηαη. Τα αγαπάεη πάξα πνιχ. 

(Βξ: είλαη κφληκε ή αλαπιεξψηξηα;) Βίλαη κφληκε. Σπκπιεξψλεη 2 ψξεο 

ζηε Α.Υ.Β.Π. Ώπφ ηηο 4 ψξεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ηα καζεκαηηθά 
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θάλνπλ κφλν 2 ηα παηδηά. 

8. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο - αλ ππάξρνπλ - κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 

γπκλαζίνπ ζην νπνίν θηινμελείηαη ε Α.Τ.Β.Π. 

 Οπφηε ηνπο ζπλαληάσ, ζπλήζσο φηαλ έξρνκαη εγψ, θεχγνπλ απηνί, κε 

ξσηάλε ζρεηηθά κε ην πψο πάκε, πσο είλαη ηα παηδάθηα θ.α. Βγψ γεληθά 

έξρνκαη λσξίηεξα, είλαη ζηηο ππνρξεψζεηο κνπ λα έξρνκαη λσξίηεξα θαη 

βιεπφκαζηε ιίγν φηαλ έξρνκαη εγψ θαη ιίγν πξηλ θχγνπλ απηνί. Αελ ηνπο 

βιέπσ φινπο θαη φηαλ ηνπο βιέπσ κπνξνχκε λα πνχκε θακία θνπβέληα 

γηα ην πψο πάκε, πψο πάλε ηα παηδάθηα θ.α. 

9. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο κε ην Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ γπκλαζίνπ.  

 Ναη, βιεπφκαζηε θαζεκεξηλά κε ηνλ δηεπζπληή κνπ είλαη πάξα πνιχ 

ππνζηεξηθηηθφο, δελ έρσ θάπνην πξφβιεκα. (Βξ: ηη εηδηθφηεηα έρεη ν 

Α/ληήο;). Μαζεκαηηθφο είλαη. (Βξ: Αειαδή αλ ζπκβαίλεη θάηη 

ελεκεξψλεηο ηνλ δηεπζπληή ή ηνλ ΣΒΠ, ηνλ ζπληνληζηή;) Καη ηνπο δχν. 

Έρσ θαη έλα βηβιίν ζρνιηθήο δσήο θαη ηνλ ΣΒΠ κπνξεί λα ηνλ πάξσ 

άκεζα γηαηί απηφο πεξηκέλεη ηα παηδηά νχησο ή άιισο. (Βξ: ν ζπλνδφο 

πνπ έξρεηαη κε ην πνπικαλάθη, δελ είλαη εθπαηδεπηηθφο, Βίλαη  νξηζκέλνο 

απφ θάπνηα ΜΚΟ;) Αε λνκίδσ. Ο ΑΟΜ πξέπεη λα έρεη θάλεη θάπνηα 

ζχκβαζε κε θάπνηνπο αλζξψπνπο. Ο ΑΟΜ, Αηεζλήο Οξγαληζκφο γηα 

Μεηαλάζηεο, απφ ηελ Όπαηε Ώξκνζηεία πξέπεη λα είλαη. Ώπηφο έρεη ηελ 

επνπηεία φιεο ηεο νξγάλσζεο. 

10. Πεξηγξάςηε κνπ ηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνλ ΒΠ (πληνληζηήο Βθπαίδεπζεο 

Πξνζθχγσλ).  

 Έρνπκε κία ζπρλή επηθνηλσλία γηα φια ηα ζέκαηα. (Βξ: Έξρεηαη 

θαζφινπ ζηε Α.Υ.Β.Π. ν ζπληνληζηήο;) Έρεη ηχρεη λα έξζεη. Μηα θνξά 

πνπ είρακε πάεη ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν, εδψ, ηεο Βιεπζίλαο είρε θέξεη 

ην θαγεηφ ζηα παηδηά. Καη ζέισ λα πσ θαη γη' απηφ, γηα ην θαγεηφ, δελ 

μέξσ αλ έρεη ζεκαζία. (Βξ: λαη, πείηε φ,ηη θξίλεηε) Βθείλε ηε κέξα πνπ 

ηνπο έθεξε ην θαγεηφ εδψ πέξα ήηαλε Παξαζθεπή θαη είραλ θαθέο θαη 

κνπ έθαλε πνιχ άζρεκε εληχπσζε φηη πεηάγαλε ην θαγεηφ. (Βξ: Τη 

ελλνείο ην πεηάγαλε δειαδή;) Τν πεηάγαλε ζηα ζθνππίδηα. (Βξ: Αελ 

πείλαγαλ ηα παηδηά θαη ην πέηαγαλ ην θαγεηφ;) Αελ είλαη φηη δελ 

πείλαγαλ. Έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθέο γεχζεηο απφ ηηο δηθέο καο. Καη, 
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εληάμεη, νη θαθέο είλαη έλα θαγεηφ δχζθνιν, θαη εκέλα ν γηνο κνπ 

ζήκεξα ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ είρε θαθέο θαη δελ ηηο έθαγε, είλαη δχζθνιν 

θαγεηφ. Τν ζέκα είλαη φηη κνπ έθαλε εληχπσζε φηη πεηάγαλε θαη ην 

παθέην κε ηηο αξαβηθέο πίηεο. Αειαδή ηξψγαλε θάλα-δπν, ελψ ην παθέην 

κέζα είρε πεξηζζφηεξεο, θαη ηηο πεηάγαλε. (Βξ: Ναη, ε;). Μνπ έθαλε απηφ 

αξλεηηθή εληχπσζε. Ώπφ φ,ηη κνπ είπαλ, επεηδή ηνπο έρσ ξσηήζεη, ην 

ζεσξνχλ φηη είλαη απαίζην ην θαγεηφ, παξφιν πνπ κνζρνκπξίδαλε νη 

θαθέο κπνξψ λα πσ, αιιά είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο νη γεχζεηο ηνπο. Καη 

κνπ έρνπλ πεη φηη φηαλ παξαιακβάλνπλ ην θαγεηφ απφ ην θέηεξηλγθ, 

φπσο έξρεηαη εθεί ζην camp, ην μαλακαγεηξεχνπλ. Βλδερνκέλσο ην 

μαλαβξάδνπλ πξνζζέηνληαο δηάθνξα κπαραξηθά. Τν ζεσξνχλ φηη έηζη 

φπσο έξρεηαη είλαη γηα ηα ζθνππίδηα, δελ ηνπο αξέζεη θαζφινπ. Μνπ ην 

έιεγαλ ηα παηδηά πνπ ηα ξψηεζα. Βγψ ηνπο έιεγα θνηηάμηε, είκαζηε κία 

θησρή ρψξα, κελ ην πεηάηε ην θαγεηφ. ΐέβαηα έκαζα θηφιαο απφ 

ζπλάδειθν ν νπνίνο είλαη αιιειέγγπνο θαη αζρνιείηαη φηη εθεί, δειαδή 

ζην Camp, φηαλ δελ ην ηξψλε ην καδεχνπλ θαη ην δίλνπλ ζηελ εθθιεζία. 

Ώθνχ ζθεθηφκνπλα φηη θξίκα πνπ δελ ηνπο δίλνπλ ηα πιηθά ή ρξήκαηα 

λα καγεηξεχνπλ νη ίδηνη φπσο ζέινπλ ην θαγεηφ ηνπο. (Βξ: Ναη, πνιχ πην 

ινγηθφ αιιά ίζσο δελ έρνπλ ην ρψξν γηα ηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ 

ηνπο). Ή θαη θάπνηνο πνπ έρεη ην θέηεξηλγθ θαη πξέπεη λα δνπιέςεη (ρα 

ρα). 

11. Πσο ζα πεξηγξάθαηε ηελ ππνζηήξημε πνπ ζαο παξαζρέζεθε ζην έξγν ζαο 

απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε, ηε Αηεχζπλζε ΐ/ζκηαο θαη ηε 

Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ; 

 Δ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κε εμππεξέηεζε, ε Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε 

δε κνπ έζηεηιε θαζεγεηέο, ην Υπνπξγείν δε κνπ έζηεηιε θαζεγεηέο. Ώπηά. 

Βγψ ραίξνκαη βέβαηα πνπ δνχιεςα, πνπ κνπ δφζεθε απηή ε επθαηξία. 

Αελ έγηλαλ ηα πξάγκαηα πνπ έπξεπε λα γίλνπλ. 

12. Ώπφ πνχ ζαο παξαζρέζεθε ε νπζηαζηηθφηεξε βνήζεηα ζην δχζθνιν έξγν 

ζαο; 

 Δ ζχκβνπινο κε βνήζεζε πάξα πνιχ αιιά αηζζάλνκαη θαη πνιχ κεγάιε 

επγλσκνζχλε απέλαληη ζηνπο εζεινληέο, ηνπο εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο. 

Αελ έρνπλ θακία ππνρξέσζε θαη μνδεχνπλ απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο 
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ρξφλν (Βξ: Καη πνηνο ηνπο ελεκέξσζε θαη έξρνληαη ή πψο μεθίλεζε απηή 

ε πξνζθνξά;). Ώπφ φζν γλσξίδσ ν ζπγθεθξηκέλνο καζεκαηηθφο (φρη 

απηή ε κφληκε πνπ είλαη κε σξάξην) δξαζηεξηνπνηείηαη θαη εθηφο 

Α.Υ.Β.Π. ΐνεζάεη ηνπο πξφζθπγεο απφ παιαηφηεξα πξηλ γίλνπλ νη 

Α.Υ.Β.Π. Βίλαη κφληκνο ζε γεηηνληθφ Λχθεην θαη έξρεηαη εζεινληηθά θαη 

θάλεη θάπνηεο ψξεο ζηε Α.Υ.Β.Π. καο. 

6
ορ

 άξοναρ επυηήζευν: Αξιολόγηζη λειηοςπγίαρ ηηρ Γ.Τ.Δ.Π. 

6. Πνηα ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ Α.Τ.Β.Π. ηα αμηνινγείηε 

σο ζεηηθά; 

 Βίλαη ζεηηθφ θαη ην πξφγξακκα ησλ Α.Υ.Β.Π. έηζη φπσο έρεη θαηαξηηζηεί 

θαη πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά πνπ πξέπεη λα καζαίλεη έλα παηδί πνπ έρεη 

αλάγθε θηφιαο λα γλσξίδεη γηα λα εληαρζεί ζε κειινληηθή θάζε ζε έλα 

θαλνληθφ ζρνιείν. Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ν ζρεδηαζκφο θαιφο 

θαίλεηαη. Τν ζέκα είλαη φηη δελ ππάξρεη ζηελή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζεσξίαο 

θαη πξάμεο! Ο ζεζκφο ζπλνιηθά ήηαλ ζεηηθφο. Ώπφ ην ηίπνηα, απφ εθεί 

πνπ δελ ππήξρε ηίπνηα, ήηαλ ζεηηθφ πνπ νξγαλψζεθε θάηη ηέηνην. 

7. Πνηα, θαηά ηελ άπνςή ζαο, ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ 

επέδξαζαλ αξλεηηθά θαη πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ ή λα αιιάμνπλ ζε 

ελδερφκελε επφκελε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ;  

 (Βξ: Αελ ην μέξνπκε ζίγνπξα αλ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηνπ ρξφλνπ. Τν 

πηζαλφηεξν είλαη λα κελ ιεηηνπξγήζνπλ απ' φ,ηη κνπ είπαλ άιινη 

ζπλάδειθνη. Αειαδή, ε ινγηθή είλαη φηη ηα παηδηά απηά ζα κπνπλ ζε 

ηάμεηο ππνδνρήο). Καηάιαβα, θαηάιαβα.  Καη ηα παηδηά απηφ βξίζθνπλ 

σο κεηνλέθηεκα. Αειαδή ελψ ηνπο αξέζεη ην κάζεκα θαη δηςάλε γηα 

κάζεζε θηφια, παξφια απηά δελ ηνπο αξέζεη πνπ είλαη κφλα ηνπο ζε έλα 

ζρνιηθφ ρψξν. Ο ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη κφλν ε απφθηεζε 

γλψζεσλ είλαη θαη ε θνηλσληθνπνίεζε. Ώπηά ηα παηδηά είλαη κφλα κε ηα 

ληνπβάξηα θαη κε κέλα. Αελ ππάξρεη δειαδή αιιειεπίδξαζε κε άιια 

παηδηά έρνπλ γίλεη θάπνηεο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο λα έξζνπλ ζε επαθή 

θαη κε άιια παηδηά αιιά ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο βξίζθεη 

απνκνλσκέλνπο. (Βξ:  Αειαδή ζα έιεγεο φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα 

ιεηηνπξγήζεη απηφ ην ηκήκα κέζα ζε έλα ζρνιείν σο μερσξηζηφ ηκήκα;) 

Β, αθξηβψο αθξηβψο. (Βξ: φπσο είλαη νη ηάμεηο ππνδνρήο πνπ πξφθεηηαη 
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λα γίλνπλ, λα ιεηηνπξγήζνπλ ηνπ ρξφλνπ). Τη λα ζνπ πσ, δελ έρσ ηελ 

ηφζν πινχζηα δηδαθηηθή εκπεηξία αιιά σο σξνκίζζηα πνπ ήκνπλ ζε 

θάπνην ζρνιείν ζηελ Ώζήλα κνπ είρε ηχρεη λα ππάξρεη θάπνην παηδί πνπ 

δε γλψξηδε θαζφινπ ειιεληθά. Δ λνκνζεζία ήηαλ ηέηνηα πνπ ην θάιππηε 

ψζηε λα παξαθνινπζεί θάπνηα καζήκαηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη 

θάπνηα ηα έθαλε κφλνο ηνπ. Δ λνκνζεζία ππάξρεη. 

8. Πνηεο βειηηψζεηο πξνηείλεηε λα γίλνπλ πνπ ζα πξνζζέζνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ; 

 Έλα είλαη, φηη ζα πξέπεη ε Α.Υ.Β.Π. λα έρεη ζηειερσζεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ, λα έρνπλ θιείζεη νη θαζεγεηέο πξηλ έξζνπλ ηα παηδηά. Τα 

παηδηά ζέινπλ έλα κφληκν πξφγξακκα, ζέινπλ κία ζηαζεξφηεηα θαη λα 

κνξθψλνληαη ζε δηάθνξα αληηθείκελα. Σηε δηθηά κνπ Α.Υ.Β.Π. 

κνξθψζεθαλ κφλν κε ην κάζεκα ησλ ειιεληθψλ θαη ζηεξνχληαη άιισλ 

εθνδίσλ. Τν δηθφ κνπ κάζεκα είλαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, δίγισζζν 

δειαδή φ,ηη ιέσ ζηα ειιεληθά πξνζπαζψ λα ην κεηαθξάδσ θαη ζηα 

αγγιηθά. Οπφηε ζεσξψ φηη θαη ην παηδάθη πνπ δελ μέξεη Ώγγιηθά αθνχεη 

ιίγα αγγιηθά αιιά θαη πάιη δελ είκαη θαζεγήηξηα αγγιηθψλ πνπ είλαη 

αξκφδηα λα δηδάμεη απηφ ην αληηθείκελν. (Βξ: ςπρνιφγνο ππάξρεη κφλν 

ζην camp, δελ ππάξρεη κέζα ζην ζρνιείν;)  Ναη, λαη θαη ηελ έρσ 

γλσξίζεη θαη είλαη πάξα πνιχ θαιή κε ηα παηδηά. Με δηθή ηεο 

πξσηνβνπιία ζπλφδεπζε ηα παηδηά ηελ πξψηε ηνπο κέξα ζην ζρνιείν. 

Βίλαη θαη ζε κηα άιιε αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε ην SolidarityNow. Καη 

ην άιιν ην παηδί πνπ είλαη εξγνζεξαπεπηήο αζρνιείηαη πνιχ κε ηα παηδηά 

δειαδή ελδηαθέξεηαη θαη αλ δηαβάδνπλ θιπ. Αειαδή αζρνιείηαη 

γεληθφηεξα κε ηα παηδηά. ΐέβαηα, θαιφ ζα ήηαλ λα ππήξρε ςπρνιφγνο 

θαη κέζα ζηε Α.Υ.Β.Π. αιιά κηιάκε φηη ε χπαξμή ηνπο είλαη ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία θάπνηαο ΜΚΟ. Αελ μέξσ αλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη ζηε 

Α.Υ.Β.Π. 

9. Πσο αμηνινγείηε ην απνηέιεζκα, ζπλνιηθά, ηεο πξψηεο ρξνληάο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Τ.Β.Π. θαη γηαηί; 

 Κξίλνληαο απφ ηε δηθή κνπ Α.Υ.Β.Π. ζα πσ φηη έγηλε έλα πηινηηθφ 

πξφγξακκα κε πνιιέο ειιείςεηο. ηαλ δελ ζηειερψλεηαη, δελ ιεηηνπξγεί 

φπσο νξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία θαη απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ιεηηνπξγεί 
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θαιά. Δ δηθή κνπ δελ ιεηηνχξγεζε θαιά. Καη εγψ δελ κπνξψ λα μέξσ, 

ηψξα, πνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα λα δερζεί ηηο επηθξίζεηο. Αηάζεζε 

ππήξρε εθ κέξνπο κνπ αιιά δπζηπρψο δελ ηε ζπκκεξίζηεθαλ θαη νη 

άιινη. (Βξ: δειαδή ζεσξείο φηη ν ζηφρνο ηεο Α.Υ.Β.Π. δελ επεηεχρζε 

πνπ ήηαλ ηα παηδηά λα κπνπλ ζε κηα ζρνιηθή θαλνληθφηεηα;) ρη. 

Καλνληθφηεηα φρη, δελ ππήξμε. Υπήξμε κηα δηαθνξεηηθφηεηα. Τα παηδηά 

δηςνχζαλε γηα κάζεζε, ην ιέγαλε θηφιαο. Πηζηεχσ φηη έζπαζε απηή ε 

κνλνηνλία ηνπ camp πνπ, απ' φ,ηη ιέγαλε, ηα παηδηά είραλε ραδέςεη απφ 

ηελ πνιχ ελαζρφιεζε κε ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα. ιε κέξα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα κε ηα θηλεηά. Ναη, απφ απηή ηελ νπηηθή είρακε 

θάπνηα βειηίσζε ζεηηθή. 

10. Θα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθφ θαη δελ 

εξσηεζήθαηε;  

 (Βξ: εδψ κπνξείο λα κνπ πεηο νηηδήπνηε κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ 

έξεπλα φπσο ην πεξηζηαηηθφ κε ην θαγεηφ, αο πνχκε). Ώπηά ηα παηδηά 

πξέπεη λα βνεζεζνχλ. Βλψ έρνπλ αξθεηά πξάγκαηα κέζα ζην camp απηφ 

πνπ ηνπο ιείπεη είλαη ε επαθή κε άιια παηδηά. Αειαδή πήγακε πξνρηέο 

ζε έλα άιιν ζρνιείν θαη κε ξσηάγαλε ηη λα θάλνπλε γηα λα γλσξίζνπλε 

ηα άιια παηδηά θαη λα θάλνπλ θίινπο. Καη ηνπο ιέσ "πείηε ηνπο λα 

παίμεηε παηρλίδηα". Καη απηφ έγηλε, έπαημαλ βφιετ, θάπνηα αληάιιαμαλ 

δηεπζχλζεηο Facebook θαη ηειέθσλα κεηαμχ ηνπο αξθεηνί. Ώπηφ πνπ 

ηνπο ελδηαθέξεη πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα απηνχο, γηαηί δελ είλαη 

θιεηζκέλνη κέζα ζην camp, είλαη λα έξζνπλ ζε επαθή, λα γλσξίζνπλ 

άιιν θφζκν, άιια παηδηά. Ο θχθινο ηνπο είλαη νη ίδηνη. Ώ, ζα ήζεια λα 

ζεκεηψζσ θάηη πνπ ζπλέβε ζηε δηθή κνπ Α.Υ.Β.Π. Σην πξναχιην ηνπ 

ζρνιείνπ κνπ πνπ είλαη θνηλφ πξναχιην γηα δχν ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία 

ιεηηνπξγεί θαη ην δεκνηηθφ γπκλαζηήξην. Αειαδή αλνίγεη κία πφξηα απφ 

ηελ άιιε κεξηά ηα απνγεχκαηα θαη γπκλάδνληαη θάπνηα παηδηά. ισο 

ηπραίσο ζπλέβε ην εμήο: έλαο γπκλαζηήο ν νπνίνο  ηπραίλεη λα είλαη ν 

γηνο ηεο θπξίαο πνπ ζπκπιεξψλεη σξάξην είλαη πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο 

βφιετ. Βγψ είρα θαηεβάζεη ηα παηδηά γηα δηάιεηκκα θαη ηνπο είρα δψζεη 

κία κπάια γηα λα παίμνπλ ππφ ηελ επνπηεία ηε δηθή κνπ. Μνπ δήηεζαλ, 

ινηπφλ, ηα παηδηά ηα δηθά κνπ λα παίμνπλ βφιετ κε ηα παηδηά ηα άιια 

πνπ γπκλάδνληαλ. Μίιεζα ζην γπκλαζηή θαη ηα θαινδέρηεθε θαη ν ίδηνο. 
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Καη ηειηθά ζπλέβε ην εμήο: Αχν παηδηά, ηα κεγαιχηεξα, ηα δχν 15ρξνλα, 

πνπ κάιινλ είραλ θαη έλα θαιχηεξν επίπεδν ζην βφιετ εληάρζεθαλ ζηελ 

νκάδα. Πεγαίλνπλ ζηελ νκάδα βφιετ η__  __________. (Βξ: Τη ιεο; 

Πνιχ σξαίν απηφ). ιε ε δνθηκή, ην δνθηκαζηηθφ γηα λα ηνπο πάξεη ν 

πξνπνλεηήο έγηλε ζην πξναχιην ηεο Α.Υ.Β.Π., ζε ψξα δηαιείκκαηνο. Καη 

ηψξα ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνπνλήζεηο ηεο νκάδαο. Υπήξμαλ θαη 

δπζθνιίεο, φκσο, θαη πάιη. Τα παηδηά φιν κε επραξηζηνχζαλ δειαδή κνπ 

έιεγαλ επραξηζηνχκε θπξία πνπ καο αθήζαηε λα παίμνπκε βφιετ κε ηα 

άιια παηδηά. (Βξ: Τα άιια παηδηά πσο ηα αληηκεηψπηζαλ ηα 

πξνζθπγφπνπια;) Πνιχ θαιά. Βπεηδή θη άιιεο θνξέο έξρνληαη παηδηά 

γηα λα παίμνπλ ζην πξναχιην θαη έρσ θάλεη θη άιιεο θνξέο ην πξψην 

βήκα λα ηα θέξσ ζε επαθή γηα λα παίμνπλ θαη ηα δηθά κνπ θαη κνπ ιέλε: 

Κπξία, ελλνείηαη φηη ζα ηα παίμνπκε. Βίκαζηε θη εκείο απφ μέλε ρψξα, 

ηχραηλε λα είλαη ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά απφ Ώιβαλία π.ρ. Γεληθφηεξα, 

ήηαλ ζεηηθή ε δηάζεζε ησλ παηδηψλ σο πξνο ην λα παίμνπλ ηα δηθά κνπ 

παηδηά. Ώπηή ε επαθή ήηαλ θάηη ζεηηθφ. ΐέβαηα ππήξραλ δπζθνιίεο γηαηί 

θάπνηνο έπξεπε λα αλαιάβεη ηε κεηαθίλεζε ησλ παηδηψλ απφ ην camp 

ζην δεκνηηθφ γπκλαζηήξην θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο. Καη πάιη νη 

εζεινληέο ην αλέιαβαλ απηφ. Ο θαζεγεηήο πνπ ζνπ είπα πξηλ, ν 

καζεκαηηθφο, έρεη θάλεη πάξα πνιιά δξνκνιφγηα θαη θάπνηνη άιινη, 

λνκίδσ, απφ ΜΚΟ. Ο ζπγθεθξηκέλνο έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ θαη 

εκέλα. Έθαλε θαη ελέξγεηεο απφ κφλνο ηνπ γηα λα βνεζήζεη λα 

ζηειερσζεί ε Α.Υ.Β.Π. γξεγνξφηεξα. Υπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ 

θαιή πξφζεζε θαη ζπλεηζθέξνπλ πνιιά ζηελ θνηλσλία καο. ΐέβαηα ζηηο 

Α.Υ.Β.Π. ην πξφβιεκα είλαη φηη δελ έγηλαλ αξθεηέο πξνζιήςεηο. Βλψ 

ππάξρνπλ αηηήζεηο σξνκηζζίσλ, γίλνληαη, δελ δηφξηζαλ θαη θάπνηεο 

Α.Υ.Β.Π. ππνζηειερψζεθαλ. Ίζσο δελ ήζειε ε Πνιηηεία λα δείμεη φηη 

ελζαξξχλεη ηελ ειαζηηθή εξγαζία. Ίζσο. 

 

 


