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Άξονες προσέγγισης

Η αναγκαιότητα χαρτογράφησης του προφίλ του παιδιού πρόσφυγα 
ως παιδαγωγικό εργαλείο προώθησης, ανάπτυξης και καλλιέργειας 
της φιλοσοφίας ενός  συμπεριληπτικού σχολείου

Στοιχεία σύνθεσης του προφίλ του παιδιού και εφήβου 
πρόσφυγα/μετανάστη

• Οι ΣΕΠ ως Διαπολιτισμικοί  διαμεσολαβητές

• Οι Αριθμοί – τα Γεγονότα – οι Άνθρωποι &ταυτότητες



1ος άξονας: Η αναγκαιότητα χαρτογράφησης του προφίλ του παιδιού 
πρόσφυγα

Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο συμπεριληπτικό σχολείο 

Προαπαιτούμενα του  πλαισίου   επικοινωνίας   μιας πολυπολιτισμικής τάξης :

➢Να επ-ανα-σχεδιάσει τη διδακτική του οπτική - χαρτογραφεί τη νέα συνθήκη επικοινωνίας 

➢Να διαφορoποιήσει τη διδασκαλία του (Tomlison, 2001) με βάση τις βιογραφίες των μαθητών του (Βαλιαντή & 

Κουτσελίνη, 2008) – προφίλ του μαθητή πρόσφυγα/μετανάστη

Λειτουργεί ως:

➢Κριτικά αναστοχαζόμενος κοινωνικός ερευνητής

Παρατηρεί κ& αναλύει τις συνθήκες, ανάγκες των μαθητών, τις δυσκολίες, αλλά και τους 
πόρους/ικανότητές τους (Long, 2005)

➢Σχεδιαστής & μετασχηματιστής του εκπαιδευτικού υλικού

Αναπτύσσει δεξιότητες κριτικών  γραμματισμών – μετασχηματίζει το υλικό (Luke & Freebody, 1999)

➢Αναπτύσσει τη διαπολιτισμική του ικανότητα – αναστοχάζεται στη διαπολιτισμική του επάρκεια – χρήζει 
ανάγκης  ενδυνάμωσης της επαγγελματικής  του  ταυτότητας



1ος άξονας: Η αναγκαιότητα χαρτογράφησης του προφίλ του παιδιού πρόσφυγα

Παιδαγωγικές κατευθύνσεις στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας

Θεωρίες που ενσωματώνουν τις 
αρχές της συμπεριληπτικής 

παιδαγωγικής

Πολιτισμικά ευαίσθητη διδασκαλία 

Culturally responsive teaching . (Gay, 2002)

• Aντλεί κ αξιοποιεί:  Πολιτισμικές 
δυνάμεις μαθητών 

(η κουλτούρα, οι διαθέσιμοι πόροι γνώσης, οι
γλώσσες, οι βιωμένες εμπειρίες, τα
ενδιαφέροντα, οι ανάγκες) ως πηγή πλούτου
(Ruiz,2013)

Ενδυναμώνει: τα ταυτοτικά χαρακτηριστικά 
τους (Γκόβαρης, 2001)  

Μεθοδολογική προσέγγιση του 
εκπαιδευτικού υλικού

 Εργασιοκεντρική προσέγγιση 
 Τask-based language approach (Ellis, 2003)

 Το (παιδαγωγικό) έργο: υλοποίηση 
ενός σκοπού, γλωσσικού ή κοινωνικού 

τύπου

▪ Έμφαση στη δημιουργία νοήματος

▪ Καλύπτει μια ανάγκη

▪ Αξιοποιεί το νοητικό δυναμικό του μαθητή

▪ Επίτευξη επικοινωνιακού στόχου (όχι 
απλή χρήση της γλώσσας)



Worldwide 
Children… on 

the run

2ος άξονας: Στοιχεία σύνθεσης του προφίλ του παιδιού και εφήβου 

πρόσφυγα/μετανάστη



Eλλάδα… Τι λένε οι αριθμοί;



Ποιες είναι οι εθνικότητες προσφύγων-μεταναστών  
στην Ελλάδα
ΕΘΝΟΣ , Μάρτιος 2020

Χώρες προέλευσης:

•Αφγανιστάν, 64%  

•Πακιστάν, 19%

•Τουρκία, 5%

•Συρία, 4%

•Σομαλία, 2,6%

• Ιράκ, Ιράν, Μαρόκο, Αιθιοπία, Μπαγκλαντές, Αίγυπτος: 5,4%.



Afghanistan's refugees: 40 years of dispossession
20 June 2019, 00:01 UTC
Amnesty  International

• Afghanistan 

was the largest refugee-producing country in the world, a title held for 32 
years until 2013.[2]

• Afghans are currently the second largest refugee group after Syrian refugees.[3]

• In 2018, the United Nations Assistance Mission in Afghanistan documented the highest ever recorded 
civilian deaths, including the highest ever recorded number of children killed in the conflict.

• Afghanistan is the world’s “least peaceful” country, replacing Syria.

(Institute for Peace and Economics, June, 2019)

https://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_refugees#cite_note-BBC_News_p.-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Refugees_of_the_Syrian_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_refugees#cite_note-IMF-3
https://unama.unmissions.org/civilian-deaths-afghan-conflict-2018-highest-recorded-level-%E2%80%93-un-report
https://www.rferl.org/a/study-ranks-afghanistan-as-world-s-least-peaceful-country-points-to-de-escalation-in-ukraine/29995060.html






Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των 

Προσφύγων ΥΠAIΘ 
(συγκεντρωτικά στοιχεία του για όλους τους αιτούντες/δικαιούχους διεθνούς προστασίας εγγεγραμμένους 

μαθητές (από το πληροφοριακό σύστημα my school: Ιούνιος 2019):





Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις διαχείρισης προσφυγικού 
φαινομένου  

Ερευνητικά  δεδομένα:  White paper II, 2018, National Child Traumatic Stress Network 

•Αναγνωρισμένο επίπεδο ψυχολογικών προβλημάτων σε 
οικογένειες προσφύγων 

•Παροχή υποστήριξης οικογενειοκεντρικού περιβάλλοντος 
διαμονής 

•Καλλιέργεια θετικών γονικών κοινωνικών  δεξιοτήτων 

•Πολιτισμικά ευαίσθητες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (σε 
επίπεδο τυπικής – μη τυπικής εκπαίδευσης)



Ταυτότητες υπό… διαπραγμάτευση
Ως προς τον κοινωνικό προσανατολισμό τους 

 Οικογένειες Αιτούντων  Άσυλο

 Ασυνόδευτα παιδιά Αιτούντες άσυλο – εν αναμονή σε διαδικασία 
επανένωσης ή προώθησης σε πλησιέστερους συγγενείς σε άλλες 
χώρες

 Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εν αναμονή παραλαβής των εγγράφων 
τους & διαβατήριο

 Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες υπό καθεστώς exit από προγράμματα 
υποστήριξης 



Το άρρητο… πλαίσιο 

❑Το σύνδρομο μετατραυματικού στρες & διαταραχές ίσως
οδηγούν σε δυσλειτουργικές συμπεριφορές που εμποδίζουν
την αποτελεσματική διαχείριση της κοινωνικής και
οικογενειακής ζωής

❑Οι συμπεριφορές επηρεάζουν ΟΛΗ την οικογένεια &
δυσχεραίνει η ενσωμάτωση στα νέα κοινωνικοπολιτισμικά
δεδομένα



Παράγοντες ευαλωτότητας
• Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 

Όχι βέβαια όλοι αλλά σε μεγάλα ποσοστά

Τραύμα (βιασμοί, βασανιστήρια, συμπλοκές, βόμβες, φυλάκιση, εξορία

• ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ       

• Κίνδυνοι, ανασφάλεια, ταλαιπωρία, κακουχίες

• ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

• Ηοt spot (αυξημένος αριθμός διαμενόντων, συνθήκες                            
δύσκολες, αμφίβολη υποστήριξη



Παράγοντες ευαλωτότητας

• Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
• Πολλαπλά ραντεβού, μετακίνηση/μετάβαση στις υπηρεσίες

• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ   ΦΙΛΟΞΕΝΊΑΣ
• Ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης, πολλές εθνικότητες σε επαφή, 

επικινδυνότητα, στοιχειώδης κάλυψη των βασικών αναγκών

• ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΣΕ   ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
• Αδυναμία επικοινωνίας στη γλώσσα χώρας υποδοχής

• Ανασφάλεια ως προς τον κοινωνικό προσανατολισμό

• Επαφή με νέα κουλτούρα χώρας υποδοχής/διαμονής
 Πολλά χρόνια εκτός σχολικού περιβάλλοντος

 Lockdown – διπλός εγκλεισμός – αποχή από την εκπαιδευτική διαδικασία



Παιδιά & έφηβοι
White paper II, 2018, National Child Traumatic Stress Network 

Εσωτερικοποίηση
• Άγχος

• Κατάθλιψη

• Διάσπαση προσοχής

• Απόσυρση/παραίτηση

• Θυμός/ένταση 

• Κρίσεις πανικού

• Διαταραχές ύπνου

• Αυτοκτονικότητα

• Αυξημένα προβλήματα υγείας

Εξωτερικοποίηση
• Αναπτυξιακές διαταραχές 
• Παλλινδρομήσεις
• Καθυστερήσεις
• Συμπεριφορικές διαταραχές
• Υπερκινητικότητα
• Αδυναμία συγκέντρωσης
• Αδυναμία ολοκλήρωσης 

εργασιών/ελλιπής συμμετοχή σε 
δραστηριότητες

• Μη συνεπή φοίτηση



Το status των Γονέων 
• Ανενεργός γονικός ρόλος – έλλειψη υπευθυνότητας – μη εποικοδομητικό 

περιβάλλον

• Συνθήκες σπιτιού: αυξημένος αριθμός ατόμων – μικρός ή καθόλου ιδιωτικός 
χώρος

• Προβληματική γονική σχέση: παραμέληση – βία κατά των γυναικών & 
παιδιών

• Αντρικός πληθυσμός:
• απειλές με βιαιότητα

• Ευερεθιστικότητα

• Δυσκολία συγκέντρωσης

• Προβλήματα επικοινωνίας στο γάμο – συχνοί καυγάδες – φυσική βαιότητα

• Αλκοόλ - εξαρτήσεις



Οι συνθήκες διαμονής κ το προφίλ των παιδιών 
προσφύγων/μεταναστών

Οι συνθήκες διαμονής  επηρεάζουν τη φοίτηση  των παιδιών προσφύγων/μεταναστων

• ΚΥΤ (Κέντρα Πρώτης Υποδοχής – υπεραυξημένος αριθμός διαμενόντων – ιδιαίτερα δύσκολες 

οι συνθήκες διαβίωσης )

• ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ανάλογα με τον αριθμό των διαμενόντων – ανάλογα με την απόσταση  
από πλησιέστερα αστικά κέντρα – όσο πιο κοντά στις πόλεις, τόσο πιο ενταγμένοι κοινωνικά))

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΠΟΛΕΩΝ (ενταγμένοι στον ιστό της πόλης - στα 
πλησιέστερα σχολεία όπου χωροταξικά ανήκουν – Β/θμια διαφορετική εικόνα)

• ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – Ασυνόδευτα (πλήρης υποστήριξη – προσωπικό ποικίλων 

ειδικοτήτων)

• Το status ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο έχουν ενταχθεί (ΕΣΤΙΑ 1, 11 

(υποστηριζόμενη διαβίωση), ΗΛΙΟΣ (αυτόνομη διαβίωση) 



Το γνωστικό προφίλ των παιδιών 
προσφύγων/μεταναστών

• Παιιδιά ηλικίας Νηπιαγωγείου: Πολλά  έχουν γεννηθεί σε Κέντρα Φιλοξενίαςή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
τους – εμπειρίες ανάπτυξης κοινωνικοποιητικών δεξιοτήτων είναι περιορισμένες – ο  στενός περίγυρος της 
οικογένειας

• Παιδιά ηλικίας Δημοτικού: ανάλογα με το πέρασμα από ποικίλες προσφυγικές δομές της ενδοχώρας κ των 
άλλων χωρών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους – χωρίς εμπειρίες τυπικής εκπαίδευσης – με  εμπειρίες 
ενδεχομένως μη τυπικής στα καμπς από ΜΚΟ

• Παιδιά ηλικίας Γυμνασίου κ Λυκείου: ανάλογα με το χρόνο διάρκειας του ταξιδιού τους από τη χώρα 
καταγωγής τους – off school:  από 2-3 έως κ 6-7 χρόνια με ελάχιστες γνώσεις σύμφωνα με τη βαθμίδα τους – με 
εμπειρίες συμμετοχής σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης εντός των κέντρων φιλοξενίας

• Πώς επεμβαίνουμε; – καθορίζουμε την   ελάχιστη ασφαλή βάση για οικοδόμηση νέας γνώσης: 
• Αξιοποιούμε: την πρότερη κοινωνική μάθηση/δεξιοτήτων επικοινωνίας / το γλωσσικό πλούτο της μητρικής γλώσσας/τις 

εμπειρίες τους/τα ενδιαφέροντά τους– συνυπολογίζουμε   το ψυχοκοινωνικό status /ιδιαιτερότητες – ΔΕΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΌΜΑΣΤΕ  ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ!  - δημιουργούμε συνθήκες συναισθηματικά ασφαλείς 

(Μονόλογοι του Αιγαίου - UNHCR: Εμπειρίες ασυνόδευτων παιδιών- αφηγήσεις για την πρότερη ζωή τους κ το 
μέλλον τους. Δεν εστιάζουν στις τραυματικές εμπειρίες τους ) 



Συνοψίζοντας…

Επιβαρυντικοί παράγοντες

• Μετατραυματικό στρες – καταθλιπτικές 
συμπεριφορές

• Διακατέχονται από ενοχές κ πένθος (επέζησαν!!)

• Ενδοοικογενειακές Διενέξεις λόγω της 
ευπροσάρμοστης συμπεριφοράς τους

• Γονεοποιούνται κατέχοντας της γλώσσα της χώρας 
υποδοχής

• Νέοι συμμαθητές, ρατσιστικές διαθέσεις, νέο 
εκπαιδευτικό σύστημα,

• Οι χαμηλές επιδόσεις επηρεάζουν την αυτοεικόνα κ 
αυτοαντίληψή τους

• Αναδιαμορφώνεται η ταυτότητά τους 
προσπαθώντας να εναρμονίσουν πολιτισμικά 
στοιχεία της οικείας κ κυρίαρχης κουλτούρας

Προστατευτικοί παράγοντες

• Αντιτάσσουν ψυχική ανθεκτικότητα  (ικανότητα 
να επιμένουν κ να προσαρμόζονται με 
κοινωνική κ ψυχολογική επάρκεια)

• Οικογένεια

• Από τους συμμαθητές αποδεχόμενοι τη 
διαφορετικότητα

• Εκπαιδευτικοί διαμορφώνοντας κλίμα 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας

• Ομοεθνείς τους διατηρώντας τους δεσμούς της 
χώρας καταγωγής

• Ένα υγιές πολυπολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς 
εντός σχολικού περιβάλλοντος 






