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1. Ιστορική αναδρομή
Η πολιτική και κοινωνική αγωγή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1) κατανόηση της ιστορίας, της
πολιτικής της (δια) κυβέρνησης, της διαχείρισης και των πολιτικών διαδικασιών, 2) εμπειρική γνώση
γενικά προσδιορισμένη ως συστατικό στοιχείο της μάθησης μέσω της πρακτικής και της εφαρμογής
και 3) ανάπτυξη εργαλείων γνώσης και κατανόησης, καθώς και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων,
ικανοτήτων, αξιών, δυνατοτήτων – διαθέσεων που δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να
συμμετέχουν ενεργά, με ευαισθησία και υπευθυνότητα.1
Το σύγχρονο ελληνικό κράτος, από την ίδρυσή του το 1827, έδειξε ενδιαφέρον για την πολιτική
διαπαιδαγώγηση των πολιτών. Το σύγχρονο ελληνικό κράτος ήταν εξ αρχής ένα κράτος που
στηρίχτηκε στην εθνική του ταυτότητα, κάνοντας προσπάθειες να συμβαδίσει με το συνολικότερο
ευρωπαϊκό κλίμα της εποχής, το οποίο ήταν επηρεασμένο από τις ιδέες του Διαφωτισμού, την άνοδο
της αστικής τάξης και την συνταγματική διακυβέρνηση.2 Παρά τις προσπάθειες σύζευξης με την
αστική ιδεολογία, η διατήρηση παλαιών στοιχείων και πρακτικών όπως ο βασιλιάς, ο παρεμβατικός
και συνδεδεμένος με το κράτος ρόλος της εκκλησίας, οι πελατειακές σχέσεις, στοιχεία εγγενώς
αντίθετα με την αστική ιδεολογία της εποχής, επηρέασαν και την πολιτική διαπαιδαγώγηση των
Ελλήνων.3
Η περίοδος από το 1827 έως και το 1880 είναι η πρώτη περίοδος κατά την οποία το ελληνικό κράτος
εμφανίζει στοιχεία πολιτικής διαπαιδαγώγησης, μέσω της αναφοράς στην εκμάθηση των
καθηκόντων του καλού πολίτη. Την περίοδο αυτή εισάγονται και χρησιμοποιούνται, για πρώτη φορά,
σχολικά εγχειρίδια από τους μαθητές του δημοτικού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης περιόδου μια
σειρά από εγκυκλίους τονίζουν πως σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι «η διάπλαση του
χαρακτήρα των πολιτών και η μετάδοση των στοιχειωδών γνώσεων μέσω της διδασκαλίας με σκοπό
να μορφωθεί ο νέος πολίτης…». 4
Η δεύτερη χρονικά περίοδος διαμόρφωσης της πολιτειακής εκπαίδευσης εκτείνεται από το 1880 έως
και το 1957. Η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος αναταραχών και πολιτικής αστάθειας που
περιλαμβάνει τους πρώτους και δεύτερους βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική καταστροφή,
τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο. Στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, η δεκαετία του 1920

1

Καρακατσάνη Δ. “Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση”, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2004
Ibid
3 Ibid
4 Ibid
2
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– 1930 αποτέλεσε μια περίοδο ανασχηματισμών καθώς η οικοδόμηση του σοσιαλισμού και η
Οκτωβριανή επανάσταση έφεραν τον πολιτικό κόσμο σε μια διχογνωμία. Από την μια πλευρά η
αστική συντηρητική τάξη συσπειρώνεται και οδηγείται σε μια πιο εσωστρεφή και αντεπαναστατική
δράση με την άνοδο των φασιστικών ιδεολογιών και από την άλλη έχουμε την ανάπτυξη και
επίδραση του σοσιαλισμού όπου οι πολίτες προτάσσουν το αίτημα για μια ελεύθερη εκπαίδευση
όλων των πολιτών.5
Αναφορικά με την εκπαίδευση, συντάσσονται τα πρώτα αναλυτικά προγράμματα, εκδίδονται
παιδαγωγικά εγχειρίδια, αυτονομείται το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής,
διατυπώνονται προτάσεις και συντάσσονται εγκύκλιοι. Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες να συνδεθεί
η αγωγή του πολίτη με τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του συνταγματικού πολίτη, τα οποία
αποτελούν τμήμα της «αστικής εκπαίσευση». Ο νόμος 4397-/24/08/1929

6

αναφέρει πως «Σκοπός

των δημοτικών σχολείων είναι η στοιχειώδης προπαρασκευή των μαθητών δια την ζωήν και η παροχή
εις αυτούς των απαραιτήτων προς μόρφωσιν χρηστού πολίτου στοιχείων».7
Η τρίτη περίοδος εκτείνεται από το 1957 έως το 1977. Κατά την περίοδο αυτή, η Ελλάδα βιώνει μια
προσπάθεια ανασύνταξης των δυνάμεών της έως το 1967 με την επιβολή της δικτατορίας των
Συνταγματαρχών. Είναι μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από έντονο εθνικό και χριστιανικό ιδεώδες
του Έλληνα πολίτη. Επίσης, τα αναλυτικά προγράμματα έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση του σωστού
Έλληνα πολίτη, δίνοντας έμφαση στην ιστορία και την πατριδογνωσία. Επιπρόσθετα, το μάθημα της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής δεν εμπεριέχεται στο σχολικό πρόγραμμα παρά μόνο τα τελευταία
χρόνια πριν από την πτώση της δικτατορίας. 8 Η αγωγή του πολίτη στρέφεται στην εκμάθηση των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων με σκοπό την επίτευξη του σωστού Έλληνα πολίτη και
Χριστιανού.9
Η μεταχουντική περίοδος είναι η περίοδος της μεταπολίτευσης και εκτείνεται από το 1974 – 1984.
Την περίοδο αυτή γίνεται προσπάθεια να κινηθεί η πολιτική διαπαιδαγώγηση προς μια πιο
δημοκρατική κατεύθυνση. Η ανανέωση και ο επαναπροσδιορισμός των αναλυτικών προγραμμάτων
και του περιεχομένου του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής δεν εστιάζει μόνο στα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών απέναντι στο κράτος, αλλά προβάλλει τις αρχές της

5

Ηρακλέους Γ., “Θεωρητικές προσεγγίσεις στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών”, 2011
Ελλάδα, Νόμος 4397/1929 “Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως” (ΦΕΚ A 309 24-08-1929)
7 Καρακατσάνη Δ. “Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση”, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2004
8 Κεφαλληνού-Θειακού A., “Ιδιότητα του Πολίτη και Εκπαίδευση. Προσεγγίσεις και πρακτικές των
εκπαιδευτικών της Ε’ τάξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης”, Κόρινθος, 2018.
9 Καρακατσάνη Δ. “Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση”, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2004
6

4

PROM-PAR Project
λαϊκής κυριαρχίας, της καθολικής ψηφοφορίας, της γνώσης του κοινωνικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος και δίνεται έμφαση στις εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας. 10
Γενικά, το κυρίαρχο μοντέλο πολιτικής διαπαιδαγώγησης από την εποχή μετά τον εμφύλιο έως και
το 1982 είναι αυτό της «αγωγής του πολίτη». Βασικός στόχος ήταν ο εθνικός προσηλυτισμός, ο
πολιτικός φρονηματισμός των μαθητών, η ενδυνάμωση της σχέσης με το έθνος, την πατρίδα και τον
ελληνοχριστιανικό πολιτισμό».11
Στα ωρολόγια προγράμματα των δημοτικών σχολείων της περιόδου αυτής, το μάθημα της Κοινωνικής
και Πολιτικής Αγωγής καταλαμβάνει από 1 έως 3 ώρες εβδομαδιαίως και περιλαμβάνει ένα σχολικό
εγχειρίδιο. Το μάθημα εντοπίζεται στις δύο τελευταίες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
στην τρίτη τάξη του Γυμνασίου. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 συντελείται μια τομή στην πολιτική
διαπαιδαγώγηση. Η ανάδυση και μεγέθυνση διάφορων φαινομένων, όπως η παγκοσμιοποίηση, η
μετανάστευση πληθυσμών, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η αλματώδης ανάπτυξη της
τεχνολογίας έθεσαν στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας τον πολίτη. Έναν πολίτη που ναι μεν
διατηρεί την εθνική του ταυτότητα, αλλά αποκτά και μια νέα ιδιότητα, αυτή του πολίτη του κόσμου,
του πολίτη που δρα και κινείται σε μια παγκόσμια κοινότητα και ενδιαφέρεται για ζητήματα
περιβαλλοντικά, κοινωνικά, ηθικά και πολιτικά. Μιλάμε, δηλαδή, για έναν “διπλό” πολίτη, ο οποίος
έχει δύο παράλληλους, κάποιες φορές συγκρουόμενους στόχους: από τη μία τη διατήρηση και
διαιώνιση της εθνικής ταυτότητας, κι από την άλλη, την συγκρότηση μίας διεθνικής φύσης, χωρίς τα
εθνικά όρια του κράτους. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει ο πολίτης να αποκτήσει και να
καλλιεργήσει τις αξίες, τις ικανότητες και δεξιότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν την συμμετοχή
του στη παγκόσμια κοινότητα. Έτσι, τη δεκαετία του 1990 παρατηρείται μια έντονη συζήτηση γύρω
από τα ζητήματα της δημοκρατίας, της εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη, της εκπαίδευσης
για τα ανθρώπινα δικαιώματα.12
Ακολουθώντας το νέο αυτό μοντέλο, η εκπαιδευτική πολιτική και η πολιτική διαπαιδαγώγηση
αλλάζει κατεύθυνση και κινείται προς τον πολίτη ο οποίος δεν είναι απλώς ενημερωμένος ή
πληροφορημένος αλλά και ενεργός που μπορεί να αναλάβει έναν υπεύθυνο ρόλο, να συμβάλλει στη
ζωή της κοινότητάς του, να αναλάβει πρωτοβουλίες στο τοπικό και κοινοτικό πλαίσιο αλλά και στο
επίπεδο της χώρας και του ευρύτερου κόσμου. 13 Για να το επιτύχει αυτό, η εκπαίδευση θα πρέπει να

10

Κελεσίδης E., “Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τη δεκαετία του ’80:
κοινωνική δυναμική, διαδικασίες διαμόρφωσης, θεσμοί και εφαρμογή”.
11 Ibid
12 Ibid
13 Καρακατσάνη Δ. “Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση”, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2004
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ξεφύγει από τις παραδοσιακές μορφές και πρακτικές μάθησης και να αναπτύξει τις κατάλληλες
ικανότητες και δεξιότητες στους μαθητές, αυριανούς πολίτες του κόσμου. Η εικόνα αυτή
αποτυπώνεται και στο σχολείο με την αναμόρφωση των αναλυτικών προγρ αμμάτων προς την
κατεύθυνση της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.14

2. Πολιτειακή εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα: Νομικό
πλαίσιο
Δεν υπάρχει ειδική νομική διάταξη για την πολιτειακή εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα ούτε για Έλληνες πολίτες αλλά ούτε για υπηκόους τρίτων χωρών. Όσον αφορά τους
υπηκόους τρίτων χωρών ή τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, στο ελληνικό νομικό πλαίσιο
προβλέπονται νόμοι που αφορούν στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην εκπαίδευση ανηλίκων
καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση χωρίς να γίνεται καμία ειδική αναφορά στην πολιτειακή
εκπαίδευση. Παρόλο που η πολιτειακή εκπαίδευση είναι υποχρεωτικό μάθημα στην υποχρεωτική
εκπαίδευση (στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο), δεν θεσπίζεται με ειδικό νόμο και δεν υπάρχει
καμία νομική υποχρέωση οι υπήκοοι τρίτων χωρών να παρακολουθήσουν μαθήματα πολιτειακής
εκπαίδευσης για την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος 15 , τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης στην Ελλάδα δεν μπορεί να
είναι λιγότερα από εννέα.Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου

1566/198516 η πρωτοβάθμια εκπαίδευση

παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε
δύο κύκλους: τα γυμνάσια και τα λύκεια. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο
γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Η φοίτηση στα
νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου
του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Υποχρεωτική είναι επίσης η φοίτηση όσων την 31η
Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. Η ηλικία αποδεικνύεται από
ληξιαρχική πράξη γέννησης.17 Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όλα τα παιδιά που γεννιούνται εντός

14

Κελεσίδης E., “Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τη δεκαετία του ’80:
κοινωνική δυναμική, διαδικασίες διαμόρφωσης, θεσμοί και εφαρμογή”.
15 Ελλάδα, Το Σύνταγμα της Ελλάδος, (ΦΕΚ A’ 120/27-06-2008).
16 Ελλάδα, Άρθρο 2 (3) Νόμος 1566/1985 “Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”’ (ΦΕΚ A’ 167/30-09-1985).
17 Ελλάδα, Άρθρο 3 (3) of Law 1566/1985 “Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ. A’ 167/30-09-1985), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 73 (1) του
Νόμου 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας» (ΦΕΚ. A’272/21-12-2006).
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του ίδιου ημερολογιακού έτους θεωρείται ότι έχουν την ίδια ηλικία. Η φοίτηση στο δημοτικό είναι
εξαετής. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Νόμου 1566/1985, στην Α’ τάξη εγγράφονται μαθητές
που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι ετών. Η φοίτηση στα
γυμνάσια είναι τριετής και εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου χωρίς εξετάσεις (άρθρο
5 του Νόμου 1566/1985). Δεν αναφέρονται ρητά κριτήρια σχετικά με την ηλικία για την εγγραφή στο
γυμνάσιο.
Τα παιδιά των μεταναστών έχουν το δικαίωμα να φοιτούν σε ελληνικά δημόσια σχολεία υπό τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους έλληνες μαθητές.
Σύμφωνα με τον νόμο 4636/2019 κάθε ανήλικος στον οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς
προστασίας, υποχρεούται να εντάσσεται στις μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
υποχρεωτικής εκπαίδευσης του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος με τους όρους που ισχύουν
για τους Έλληνες πολίτες. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτή, επιβάλλονται σε βάρος
των ενηλίκων μελών της οικογένειας του ανηλίκου, οι κατά τις κείμενες διατάξεις, κυρώσεις που
προβλέπονται και για τους Έλληνες πολίτες. Ειδικότερα, ο νόμος ορίζει πως η εγγραφή στο
εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο τρεις μήνες μετά την
ολοκλήρωση της ταυτοποίησης του ανηλίκου. Επίσης, η πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα
και σε προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης ή επιμόρφωσης επιτρέπεται στους ενήλικες δικαιούχους
διεθνούς προστασίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα
υπηκόους τρίτων χωρών. 18
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 την υλοποίηση
πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφύγων με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα του πληθυσμού σχολικής ηλικίας.19 Το πρόγραμμα αποτελείται από:
1. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ): Τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών που
φιλοξενούνται σε δομές στην ηπειρωτική χώρα φοιτούν στα γενικά σχολεία. Ειδικότερα, τα
παιδιά ηλικίας 6-15 ετών που δεν μιλούν άπταιστα ελληνικά, μπορούν να παρακολουθήσουν
μαθήματα υποδοχής. Τα παιδιά ηλικίας 15 έως 18 ετών μπορούν είτε να φοιτήσουν στο
γενικό λύκειο είτε στο επαγγελματικό λύκειο.

18

Ελλάδα, Νόμος 4636/2019 «Περί διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A 169/1-11-2019)
Ελλάδα, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα,
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/education_guide_in_%CE%95%CE%9D.pdf.
19
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Τα μαθήματα υποδοχής είναι μαθήματα βασικού προγράμματος σπουδών που έχουν
σχεδιαστεί για παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Στα γυμνάσια, λειτουργούν
τάξεις υποδοχής για παιδιά ηλικίας 15 έως 18 ετών. Τα μαθήματα που προσφέρονται στις
τάξεις υποδοχής είναι βασικά μαθήματα κορμού, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για παιδιά που
διδάσκονται την ελληνική ως ξένη γλώσσα. 20
2. ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων): Τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών
που διαμένουν σε καταυλισμούς μπορούν να παρακολουθήσουν απογευματινά μαθήματα
σε σχολεία που βρίσκονται σε εύλογη απόσταση από τον καταυλισμό και έχουν καθοριστεί
από το Υπουργείο Πιαδείας και Θρησκευμάτων. Τα μαθήματα που προσφέρονται
περιλαμβάνουν Ελληνικά, Αγγλικά, μαθηματικά, ΤΠΕ, Αισθητική Αγωγή και Φυσική Αγωγή.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 14:00 έως τις 18:00 και διαχωρίζονται
από τα γενικά μαθήματα. Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017, προσφέρθηκαν μαθήματα σε
ειδικές τάξεις υποδοχής τις απογευματινές ώρες (14.00-18.00) σε σχολεία κοντά στις
εγκαταστάσεις φιλοξενίας. Αυτά τα μαθήματα είχαν ως στόχο την προετοιμασία για τη
σταδιακή ένταξη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών, αιτούντων ασύλου και
προσφύγων. Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
συνέχιζε τη λειτουργία των ΔΥΕΠ για νεοαφιχθέντα παιδιά ή παιδιά που δεν μιλούν ελληνικά.
Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ένει αναλάβει το κόστος μεταφοράς των παιδιώναπό
τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας στα αντίστοιχα σχολεία.
Όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε αυτή από αιτούντες άσυλο, δικαιούχους
διεθνούς προστασίας και σε όσους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους,
γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους Έλληνες πολ ίτες.21
Ωστόσο, η πρόσβαση «υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως προβλέπονται για τους
Έλληνες πολίτες» δεν λαμβάνει υπόψη τη δυσχερή θέση των αιτούντων άσυλο, και ιδίως το γεγονός
ότι ενδέχεται να μην μπορούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Σύμφωνα με το άρθρο 70
του Νόμου 4375/2016 οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί
καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, εφόσον
20

Ελλάδα, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην εκπαίδευση
παιδιών
ηλικίας
15
έως
18
ετών,
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/171022_Y%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE
%99%CE%9A%CE%97_%CE%96%CE%95%CE%A0_%CE%A0%CE%95%CE%A1% CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1
%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3_18-19_signed.pdf
21 Ελλάδα, Προεδρικό Διάταγμα 220/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2003/9 ΕΚ , σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο » (ΦΕΚ
251/A/13-11-2007)
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κατέχουν την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις άδεια διαμονής σε ισχύ, εγγράφονται σε
εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες που σχετίζονται με την απασχόληση και την επαγγελματική
κατάρτιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους ημεδαπούς. Σε
περίπτωση που οι ανωτέρω δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75).
Με νόμο ρυθμίζεται επίσης η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα, με την οποία επιδιώκεται,
μεταξύ άλλων, η εγγραφή παιδιών μεταναστών σε διαπολιτισμικά σχολεία μαζί με παιδιά γηγενών,
με σκοπό την αντιμετώπιση των αρνητικών διακρίσεων που δημιουργούνται με βάση τις πολιτισμικές
διαφορές, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό και την προώθηση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής
ένταξη των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής σε πλαίσιο ισοτιμίας και με σεβασμό στη διατήρηση
της πολιτισμικής τους ταυτότητας. 22 .
Επίσης, «ειδικά» διαπολιτισμικά σχολεία έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν στη χώρα από τη
δεκαετία του 1980, τα οποία απευθύνονται στους μαθητές «με εκπαιδευτικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες». Σε αυτά τα σχολεία εφαρμόζεται το πρόγραμμα σπουδών των
δημόσιων σχολείων το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών. Είχε προταθεί να
διδάσκεται σε αυτά η γλώσσα, η ιστορία και ο πολιτισμός των μεταναστών που φοιτούσαν σε αυτό,
αλλά αυτό δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.
Με το άρθρο 22 του Νόμου 415/2016, τα διαπολιτισμικά σχολεία μετονομάζονται σε Πειραματικά
Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στην ελληνική επικράτεια, λειτουργούν ως διαπολιτισμικά
σχολεία, 13 σχολεία πρωτοβάθμιας και 13 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν και στην πλειονότητα
των δημόσιων σχολείων της χώρας (τα οποία δεν ονομάζονται επίσημα διαπολιτισμικά) ο αριθμός
των ξένων μαθητών είναι υψηλός και μερικές φορές υψηλότερος από αυτόν των γηγενών μαθητών.
Ο Νόμος 4415/2016 (ΦΕΚ A159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ρυθμίζει μεταξύ άλλων, το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης
προσφύγων. Ειδικότερα, αναφέρει πως όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδρυση δομών υποδοχής
για την εκπαίδευση των προσφύγων, η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός και το πρόγραμμα
της εκπαίδευσης στις ως άνω δομές, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία στελέχωσης αυτών
καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

22

Ελλάδα, Άρθρα 20-22 του Νόμου 4415/2016 “Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ A 159/06.09.2016).
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Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 131024/Δ1/08.08.2016, όλες οι
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες σχολικές
μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις
Υποδοχής (ΖΕΠ). 23
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπ’ αριθμ.
152029/Δ1/19.09.2016 με τίτλο «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων
Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2016-2017 σε δημοτικά σχολεία της χώρας», δίνεται η
δυνατότητα στα δημοτικά σχολεία της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικά
Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ και Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ. 24 Το
πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο
ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου: α. στις ΤΥ Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση
της ελληνικής γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
Η φοίτηση στην ΤΥ Ι ΖΕΠ διαρκεί ένα διδακτικό έτος με δυνατότητα επέκτασης, β) στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ
φοιτούν μαθητές με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο δύναται να δημιουργεί δυσκολίες στην
παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική τάξη. Η φοίτηση διαρκεί έως τρία διδακτικά έτη.
Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, δεν μπορούν να επιστρέψουν σε Τάξεις
Υποδοχής ΖΕΠ.
Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να ρυθμίζει τη φοίτηση παιδιών προσφύγων σε ιδρύματα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι αιτούντες άσυλο δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας με
αποτέλεσμα το νομικό καθεστώς να μην επηρεάζεται από την παρακολούθηση ή μη αντίστοιχων
μαθημάτων. Ωστόσο, η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι μία από τις προϋποθέσεις για
την απόκτηση του καθεστώτος και χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (άρθρα 89,
90 του νόμου 4251 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και άλλες διατάξεις) καθώς
και για τη διαδικασία πολιτογράφησης.

23

Ελλάδα, Υπουργική Απόφαση 131024 «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση
Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση
των Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Y.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες Π.Ε.» (ΦΕΚ B 2687/29.08.2016).
24 Ελλάδα, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εγκύκλιος 152029/Δ1 «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την
ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2016-2017 σε δημοτικά σχολεία της
χώρας».
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Το Υπουργείο Παιδείας θεσμοθέτησε το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας το οποίο χορηγείται
σε υποψήφιους στα ακόλουθα γλωσσικά επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Εξετάζονται οι τέσσερις
γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου καθώς και παραγωγή
γραπτού και προφορικού λόγου. Τα εξεταστικά θέματα απευθύνονται σε κοινό με γενικές γλωσσικές
ανάγκες, το περιεχόμενο τους είναι γενικού ενδιαφέροντος και ο προσανατολισμός τους είναι
επικοινωνιακός. Η επικοινωνιακή προσέγγιση στην αξιολόγηση δίνει έμφαση όχι μόνο στη
γραμματική ακρίβεια και ορθότητα, αλλά και στην ικανότητα του εξεταζόμενου να λειτουργήσει
αποτελεσματικά μέσα από τη γλώσσα σε ορισμένο χώρο και σ’ ένα συγκεκριμένο γλωσσικό
περιβάλλον, φιλικό ή τυπικό. Οι εξετάσεις διενεργούνται δυο φορές το χρόνο και υπάρχουν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην εξέταση.

3. Βασικοί φορείς δράσης
3.1.

Κυβερνητικοί θεσμοί και πολιτικές που υλοποιούνται

Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και την
υποχρεωτική εκπαίδευση διαµορφώνεται κυρίως µέσω των µαθηµάτων της «Μελέτης του
Περιβάλλοντος» (Νηπιαγωγείο και πρώτες τέσσερις τάξεις του ∆ηµοτικού) και της «Κοινωνικής και
Πολιτικής Αγωγής» (Ε’- ΣΤ’ τάξεις του ∆ηµοτικού και Γ΄ τάξη του Γυµνασίου). Τα µαθήµατα µέσω των
οποίων διδάσκεται η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή υποβοηθούν µε ένα συνεκτικό και συστηµατικό
τρόπο τους µαθητές να κατανοήσουν τους ρόλους, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους ως
πολιτών. Ταυτόχρονα, µαζί µε άλλα µαθήµατα και δραστηριότητες της σχολικής ζωής όπως η Φυσική
Αγωγή, η Οικιακή Οικονοµία, ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός, η Αγωγή Υγείας, η Αγωγή
Καταναλωτή, η Κυκλοφοριακή Αγωγή και η Περιβαλλοντική Αγωγή, συντελούν ώστε να καταστούν οι
µαθητές ικανοί να διαχειρίζονται και να αντιµετωπίζουν τα δύσκολα κοινωνικά και ηθικά
προβλήµατα, που συχνά εµφανίζονται στη ζωή τους, τόσο στο άµεσο όσο και στο ευρύτερο φυσικό
και κοινωνικό περιβάλλον.25
Ο σκοπός της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στην προσχολική και υποχρεωτική εκπαίδευση είναι
η πνευµατική ανάπτυξη, µε την προώθηση της γνώσης και της κατανόησης του βαθύτερου νοήµατος
και σκοπού της ζωής και των οικουµενικών και διαχρονικών αξιών της ανθρώπινης κοινωνίας, µε
απώτερο στόχο την εφαρµογή τους στην καθηµερινή ζωή καθώς και η ηθική ανάπτυξη, µε την

25

Ελλάδα, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
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ενθάρρυνση των µαθητών, ώστε να αξιολογούν µε κριτικό πνεύµα θέµατα ελευθερίας, ισότητας,
δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους
στην κοινωνία. Επίσης, η ενθάρρυνση των µαθητών ώστε να αποκτήσουν τη γνώση, την κατανόηση
και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό συµµετοχή
τους στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι, η πολιτισµική ανάπτυξη, µε την ενίσχυση της
εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας των µαθητών, τη συνειδητοποίηση της φύσης και του ρόλου
των διαφόρων οµάδων στις οποίες ανήκουν, και την αποδοχή της διαφορετικότητας και του
πλουραλισµού, η ανάπτυξη της ελληνικής µας ταυτότητας και συνείδησης µε βάση την εθνική και
πολιτιστική µας κληρονοµιά, η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, της
ατοµικής ευθύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ενδεικτικά, τα θέματα των μαθημάτων βοηθούν
τους μαθητές να εξοικειωθούν με τις έννοιες των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών
εντός της ΕΕ και να αναγνωρίσουν τη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης των δικαιωμάτων τους ως
πολίτες. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν την οργάνωση των ατόμων σε κοινότητες
και να αναγνωρίσουν τη σημασία του, καθώς και να προσδιορίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά της
κοινότητας ή του δήμου στον οποίο ζουν και να κατανοήσουν τις βασικές δημοκρατικές αρχές της
οργάνωσης και της λειτουργίας της κοινότητας ή του δήμου τους.
Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέσπισε τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας26 τα
οποία αποτελούν μια καινοτόμο δημόσια σχολή εκπαίδευσης ενηλίκων διάρκειας δύο ακαδημαϊκών
ετών. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Δια Βίου
Μάθησης. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την
εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν
τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου, δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων
και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαρίας είναι ένα ένα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.
Σκοπός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων,
η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η
αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας. Η πολιτειακή εκπαίδευση
περιλαμβάνεται στα βασικά μαθήματα που διδάσκονται παρέχοντας στους μαθητές μια ολιστική
προσέγγιση για το τι σημαίνει να είσαι πολίτης. Το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου διαφέρει από
αυτό της κανονικής εκπαίδευσης, καθώς είναι πιο ευέλικτο και ακολουθεί μια προσαρμοσμένη

26

Ελλάδα, Νόμος 2525/97
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μεθοδολογία διδασκαλίας και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Άλλα βασικά μαθήματα που
διδάσκονται είναι: Ελληνική γλώσσα, μαθηματικά, Αγγλική γλώσσα, τεχνολογία, κοινωνική
περιβαλλοντική εκπαίδευση, φυσική αγωγή και πολιτιστική-αισθητική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γενικών γνώσεων,
στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, στην παροχή συμβουλών και στον
επαγγελματικό προσανατολισμό, προκειμένου να βελτιωθεί σημαντικά η πρόσβαση στην αγορά
εργασίας.27
Το πρόγραμμα «Οδυσσέας», ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά στην εκπαίδευση των
μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό υλοποιήθηκε
από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός του προγράμματος είναι η
απόκτηση της γλωσσικής δεξιότητας και των πρακτικών κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων
που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των συμμετεχόντων και των οικογενειών τους και να
εξυπηρετούνται με επάρκεια στην καθημερινότητά τους. Στο πρόγραμμα μπορούσαν να
συμμετέχουν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως καταγωγής οι οποίοι
διέμεναν νόμιμα στην Ελλάδα και ήταν άνω των 16 ετών. Οι εκπαιδευόμενοι, ανέπτυξαν τις
γλωσσικές τους δεξιότητες αλλά και χρήσιμες κοινωνικές δεξιότητες, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τις επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να εξοικειωθούν με το
κοινωνικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε
επιπέδου οι εκπαιδευόμενοι μπορούσαν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις
ελληνομάθειας (διεξάγονται 2 φορές το χρόνο από τη Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων).28

3.2.

Ιδιωτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο

Περισσότεροι από 40 ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις, κοινωνικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια
προσφέρουν μαθήματα γλώσσας είτε δωρεάν είτε έναντι αμοιβής. Ωστόσο, τα περισσότερα από
αυτά τα προγράμματα είναι κατακερματισμένα ανάλογα με τις πηγές χρηματοδότησής τους, είναι
μικρής κλίμακας και δεν συνδέονται με την απόκτηση αναγνωρισμένων διπλωμάτων γλώσσας ή με

27

Ελλάδα, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
https://www.inedivim.gr/en/programmes -actions/second-chance-schools
28 Ελλάδα,
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
https://www.inedivim.gr/en/programmes -actions/%E2%80%9Codyss eus-education-immigrants-greeklanguage-greek-history-and-greek-culture
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με πολιτειακή εκπαίδευση. 29 Ο κύριος στόχος αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η
ενίσχυση της προφορικής επικοινωνίας αρχάριων σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να βελτιωθεί η καθημερινή τους επικοινωνία.30
Η πιο αξιοσημείωτη πρωτοβουλία με στόχο την ένταξη προσφύγων είναι το πρόγραμματα HELIOS το
οποίο υλοποιείται από τον Διεθνή Οργνανισμό Μετανάστευσης στην Ελλάδα και τους Εταίρους του
με την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης) και χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. To Helios είναι ένα πιλοτικό
πρόγραμμα ένταξης που στοχεύει να υποστηρίξει τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας
(πρόσφυγες και δικαιούχους επικουρικής προστασίας) να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Το
πρόγραμμα προσφέρει υπηρεσίες που στοχεύουν στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης,
συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων ενοικίασης, μαθημάτων ένταξης, εργασιακής υποστήριξης και
εποπτείας ένταξης. Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός: α) να ενισχυθούν οι προοπτικές
ανεξαρτησίας και αυτονομίας των επωφελούμενων καθιστώντας τους ενεργά μέλη της ελληνικής
κοινωνίας και β) να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ένταξης για τις συγκεκριμένες ομάδες που θα
αποτελέσει και ένα εκ περιτροπής μηχανισμό στέγασης στο ήδη υπάρχον προσωριν ό σύστημα
στέγασης της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα αποτελούνται από τις ακόλουθες Ενότητες:
 Ενότητα Ελληνικής Γλώσσας: Για συνολικά 280 ώρες, οι δικαιούχοι διδάσκονται τις βασικές
γνώσεις ελληνικών από έμπειρους εκπαιδευτικούς χωρίς την παρουσία διερμηνέων. Οι τάξεις
καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό αλφαβητισμού των δικαιούχων.
 Ενότητα Ήπιων Δεξιοτήτων: Για συνολικά 80 ώρες, οι δικαιούχοι παρακολουθούν μαθήματα που
σχετίζονται με τον Πολιτιστικό Προσανατολισμό, τις Δεξιότητες Ζωής και την Ετοιμότητα Εργασίας
από έμπειρους εκπαιδευτικούς μαζί με πολιτιστικούς διαμεσολαβητές. Κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων διεξάγονται επίσης εξωτερικές δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε μουσεία), μέσω
των οποίων οι δικαιούχοι έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητές
τους. Συγκεκριμένα, αυτή η Ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:


Πολιτιστικός Προσανατολισμός: Έννοιες που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία,
την παράδοση και τα σύγχρονα έθιμα.

29

Refugee info, Πληροφορίες για μαθήματα γλώσσας, https://www.refugee.info/greece/services/bycategory/33/
30 Ελλάδα, Εληνική Κυβέρνηση, Πρόγραμμα «Μαθήματα Γλώσσας και Πολιτισμού για Πρόσφυγες και
Μετανάστες 15+», https://government.gov.gr/programma -mathimata-glossas-ke-politismou-giaprosfiges-ke-metanastes-15/
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Ικανότητες ζωής: Μαθήματα αφιερωμένα στη βελτίωση της επικοινωνίας και της
συνεργασίας με άλλους, προσωπική και κοινωνική ευθύνη, πρακτικά ζητήματα που είναι
απαραίτητα για την καθημερινή ζωή των δικαιούχων στην Ελλάδα (π.χ. πώς να
χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πώς να ανοίγουν έναν τραπεζικό λογαριασμό,
σε ποιά δημόσια υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται για κάθε αναγκαία υπόθεση) .



Εργασιακή Ετοιμότητα: Πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση εργασίας από διαφορετικές
πηγές, όπως ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Διαδίκτυο, μέσω
κοινωνικής δικτύωσης ή στην εφημερίδα, πρακτικά θέματα σχετικά με την προετοιμασία
μιας αίτησης για δουλειά (π.χ. σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος, διεξαγωγή
συνέντευξης εργασίας), δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία,επίλυση προβλημάτων,
ομαδική εργασία και διαπροσωπικές δεξιότητες .31

Επίσης, η Κάριτας Ελλάς (ΜΚΟ) πραγματοποιεί σεμινάρια σε θέματα ιθαγένειας και δικαιωμάτων σε
υπηκόους τρίτων χωρών και δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια
παρέχονται από κοινωνικούς λειτουργούς, δικηγόρους ή οικονομολόγους και προσαρμοσμένες
παρουσιάσεις χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικό υλικό. Ενδεικτικά, κάποια από τα θέματα που
παρουσιάζονται στα σεμινάρια είναι: ιθαγένεια, στέγαση, κοινωνική οικονομία, άδειες παραμονής
και εργασιακά δικαιώματα.

3.3.


Συγγραφείς/εκδότες διδακτικού υλικού στην Ελλάδα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ε’ Δημοτικού, «Διόφαντος», Συγγραφείς: Δήμητρα Φλώρου,
Νικόλαος Στεφανόπουλος, Ευσταθία Χριστοπούλου



Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ΣΤ’ Δημοτικού, Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα», Συγγραφείς:
Σουζάνα-Μαρία Νικολάου, Ασημίνα Βατσίτση, Νταίζη-Μαργαρίτα Δανιηλίδου, Βασιλική
Πασχαλιώρη.



Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γ’ Γυμνασίου, «Διόφαντος», Συγγραφείς: Στέλλα Σωτηρίου,
Στυλιανή Κορδονούρη, Αικατερίνη Ζαφρανίδου



“Στοιχεία Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού”, Συγγραφείς: Κατερίνα Τζαμάλη,
Ιουλία Σκουνάκη. Βιβλίο για πολίτες της ΕΕ και υπηκόους τρίτων χωρών ηλικίας 16 ετών και
άνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

31

Ελλάδα, ΔΟΜ https://greece.iom.int/en/hellenic-integration-support-beneficiaries-international-protectionhelios
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4. Διδακτική μεθοδολογία της πολιτειακής εκπαίδευσης στην
Ελλάδα
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διδακτική μεθοδολογία για την πολιτειακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τα
μαθήματα που περιλαμβάνουν ορισμένες προσεγγίσεις της πολιτειακής εκπαίδευσης, διδάσκονται
στις σχολικές τάξεις με τον ίδιο τρόπο και την ίδια μεθοδολογία που διδάσκονται και τα υπόλοιπα
μαθήματα. Οι κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μαθήματα
είναι: α) Η διδασκαλία με επίκεντρο τον μαθητή και η εξατομικευμένη διδασκαλία με σκοπό την
ενεργοποίηση και τη συμμετοχή του μαθητή, β) Η διεπιστημονική / προσέγγιση που στοχεύει σε μια
ολοκληρωμένη κατανόηση του θέματος και της πραγματικότητας, γ) Παιχνίδι ρόλων και
δραματοποίηση, δηλαδή, η βιωματική προσέγγιση για την καλύτερη κατανόηση της
πραγματικότητας.
Οι ΜΚΟ προσφέρουν κυρίως μαθήματα δια ζώσης και σπάνια μέσω διαδικτυακών πλατφορμών σε
υπηκόους τρίτων χωρών και δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Χρησιμοποιούν συνήθως
παρουσιάσεις και εκπαιδευτικό υλικό απλό και κατανοητό για ευκολότερη παρακολούθηση των
μαθημάτων αυτών από τους ωφελούμενους.

5. Εθνικά εργαλεία πολιτειακής εκπαίδευσης
5.1.

Βιβλία/εγχειρίδια

Τα μοναδικά βιβλία που είναι δημόσια διαθέσιμα και περιλαμβάνουν θέματα που σχετίζονται με την
πολιτειακή εκπαίδευση, είναι τα βιβλία που διδάσκονται στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος
του δημοτικού και του γυμνασίου «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή». Τα βιβλία αυτά είναι διαθέσιμα
και στο διαδίκτυο, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
απευθύνονται σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως του ελληνικού σχολείου. 32

5.2.

Διαδικτυακό υλικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική
Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – Οδυσσέας» παράχθηκε το βιβλίο με τίτλο ¨Στοιχεία Ελληνική

32

http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php
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Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού» το οποίο αποτέλεσε το κύριο εκπαιδευτικό υλικό για τους
εκπαιδευόμενους. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο και στα ελληνικά στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/805/%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%9F
%20%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf

5.3.

Εφαρμογές/ Παιχνίδια

Ένα διαδικτυακό διαδραστικό παιχνίδι που αποτελεί υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό του
μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, που διδάσκεται στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού
σχολείου, μπορεί να βρει κανείς στον σύνδεσμο https://blogs.sch.gr/9dimlarislar/archives/4691. Το
υλικό είναι μόνο στα ελληνικά χωρίς να είναι διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το
περιεχόμενό του.

6. Εκπαιδευτικές ανάγκες πολιτειακής εκπαίδευσης της ομάδας
στόχου
Σύμφωνα με τα ευρήματα των ομάδων εστιασμένης συζήτησης που πραγματοποιήθηκαν με
εκπροσώπους της ομάδας στόχου αλλά και με φορείς παροχής εκπαιδευτικών δράσεων, συνάγεται
το συμπέρασμα πως δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία και πληροφορίες για τις ανάγκες πολιτειακής
εκπαίδευσης στην ομάδα στόχο. Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν στη συζήτηση,
παρόλο που αναφέρθηκαν σε μια πληθώρα μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής και της αγγλικής
γλώσσας τόνισαν πως δεν προβλέπονται μαθήματα που στοχεύουν στην πολιτειακή εκπαίδευση των
αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών,
εντοπίζονται μόνο κάποιες αποσπασματικές προσπάθειες για πολιτειακή εκπαίδευση, οι οποίες
όμως δεν καλύπτουν πλήρως τον σκοπό της συγκεκριμένης έννοιας.
Μερικές ανάγκες που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού
σύμφωνα στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της κάθε εθνοτικής ομάδας, τη συμπερίληψη των
πολιτιστικών διαφορών που εντοπίζονται στην ομάδα στόχο, ώστε οι παρεχόμενες πληροφορίες να
γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους ωφελούμενους, το φιλικό προς χρήση εκπαιδευτικό υλικό,
ώστε να είναι ελκυστικό για τους ωφελούμενους, καθώς και την ανάγκη βιωματικών ασκήσεων και
μελετών περίπτωσης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή των
ωφελούμενων. Επιπλέον, η χρήση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα η χρήση πλατφορμών ή ακόμα και
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εφαρμογών κρίνεται βοηθητική για τους ωφελούμενους καθώς το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να
γίνει περισσότερο ελκυστικό για τον εκπαιδευόμενο.
Όσον αφορά τις θεματικές που θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονταν στην πολιτειακή εκπαίδευση
οι συμμετέχοντες στις συζητήσεις ανέφεραν ενδεικτικά τις ακόλουθες: Πολιτισμός, Θεσμοί,
δικαιώματα-υποχρεώσεις, σύστημα δικαιοσύνης, ενεργός συμμετοχή, πολιτειακά δικαιώματα και
υποχρεώσεις, ιθαγένεια, ζητήματα γονικής μέριμνας.

7. Προκλήσεις και εμπόδια που αντιμετωπίζει η ομάδα στόχος κατά
τη διαδικασία κοινωνικής ένταξης στη χώρα
Τα κύρια εμπόδια σχετικά με την κοινωνικοποίηση και την ένταξη της ομάδας στόχου σχετίζονται με
την έλλειψη δομών φιλοξενίας καθώς και με την πρόσβαση στην υγεία και στην αγορά εργασίας. 33
Όσοι ανήκουν σε ομάδα κινδύνου, έχουν ως κύρια προτεραιότητα την εξασφάλιση της διαμονής τους
και την κάλυψη των βασικών τους αναγκών αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την εκπαίδευσή τους. Άλλες
προκλήσεις που καταγράφονται είναι οι συνεχείς μεταβολές και τροποποιήσεις του εθνικού νομικού
πλαισίου καθώς και η ιδιόμορφη σύσταση της ίδιας της ομάδας στόχου, η οποία μεταβάλλεται
συνεχώς και μετακινείται αλλάζοντας δραματικά μορφή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, η
απουσία στρατηγικών και πολιτικών σχεδίων ένταξης αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στην
εφαρμογή παρεμβάσεων. Ένας ακόμη παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη ως πρόκληση είναι
ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου να προετοιμαστεί η τοπική κοινωνία για την αποδοχή του
αντίκτυπου των μεταναστευτικών ροών στην καθημερινότητά της και στη σύστασή της, χρόνος ο
οποίος είναι απαραίτητος για την ομάλοτερη ένταξη της ομάδας στοχου. Τέλος, μεταξύ των
σημαντικότερων προκλήσεων και εμποδίων που θα μπορούσαν να προσδιοριστούν και
επιβραδύνουν τη διαδικασία κοινωνικής ένταξης είναι τα εμπόδια στην επικοινωνία και στη γλώσσα
καθώς και η έλλειψη πρόσβασης στην πληροφόρηση. Η δυνατότητα επικοινωνίας είναι ένα
θεμελιώδες στοιχείο ένταξης και βοηθά τα άτομα να ασχολούνται περισσότερο με τις τοπικές
κοινότητες και να κοινωνικοποιούνται.
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Ευρήματα που προέρχονται από την ομάδα εστιασμένης συζήτησης που διεξήχθη με αρμόδιος φορείς στο
πλαίσιο του προγράμματος.
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8. Άλλα σχόλια/παρατηρήσεις
Η κοινωνική ένταξη εξαρτάται τόσο από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, τα στρατηγικά σχέδια
παρέμβασης και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο όσο και από την προθυμία των ίδιων των ανθρώπων
να συμμετέχουν στις τοπικές κοινότητες και να ενταχθούν. Όσοι είναι πρόθυμοι να παραμείνουν στην
Ελλάδα και δεν επιθυμούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα
προσπαθήσουν να προσαρμοστούν, να συνδεθούν με τους ντόπιους, να κοινωνικοποιηθούν και να
συμμετάσχουν στις διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών.
Ειδικότερα, στην περίπτωση της Ελλάδας, οι μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν εδώ πιστεύουν
πως δεν μπορούν να επωφεληθούν και να βοηθηθούν λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη χρονική
διάρκεια εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, τη δυσκολία στην εύρεση εργασίας και διαμονής κ αθώς
και της γενικότερης οικονομικής αστάθειας της χώρας. Αυτοί οι παράγοντες, αποθαρρύνουν τους
νεοαφιχθέντες να παραμείνουν και να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και δεν τους προσφέρουν
κίνητρο για να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή άλλες δράσεις που έχουν σχεδιαστεί
για τις ομάδες αυτές. Η πλειονότητα της ομάδας στόχου δεν γνωρίζει τη γλώσσα και αντιλαμβάνεται
την Ελλάδα ως έναν ενδιάμεσο σταθμό στο ταξίδι τους προς ένα καλύτερο αύριο.
Συμπερασματικά, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες πρέπει να έχουν κίνητρο να συμμετάσχουν στις
τοπικές κοινωνίες και να είναι καλά ενημερωμένοι για τα οφέλη της αλληλεπίδρασης με τον ντόπιο
πληθυσμό καθώς θα διευκολύνει την ένταξή τους. Η διαδικασία κοινωνικής ένταξης είναι μια
χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί αποφασιστικότητα και αφοσίωση από εκείνους που προσπαθούν
να γίνουν αποδεκτοί, αλλά απαιτεί επίσης ευελιξία και κατανόηση από τις τοπικές κοινωνίες.
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Προώθηση της συμμετοχής στη δημοκρατική διαδικασία και της ένταξης των
μεταναστών
Αριθμός προγράμματος 2019-1-IT02-KA204-063109
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1. Ομάδα εστιασμένης συζήτησης με ενδιαφερόμενη μέρη (stakeholders)
Η ομάδα εστιασμένης συζήτησης πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Κέντρου Ευρωπαϊκού
Συνταγματικού Δικαίου-Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου στην Αθήνα στις 13 Ιανουαρίου
2020. Επίσημες προσκλήσεις είχαν αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εξηγώντας τον
σκοπό της συνάντησης και το αντικείμενο του έργου. Δέκα (10) εκπρόσωποι ΜΚΟ, διεθνών
οργανισμών αλλά και δημοσίων αρχών με σημαντική εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης και στην
παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρευρέθηκαν στη συνάντηση εκ των οποίων οι 8 ήταν
γυναίκες και οι 2 άνδρες.
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων τόνισε ότι τα κύρια εμπόδια σχετικά με την κοινωνικοποίηση και
την ένταξη της ομάδας-στόχου σχετίζονται με την έλλειψη δομών φιλοξενίας καθώς και με θέματα
που σχετίζονται με την πρόσβαση στην υγεία και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Τόνισαν πως
είναι αδύνατον να μιλάμε για εκπαίδευση, όταν τα άτομα αυτά δεν έχουν εξασφαλίσει ένα ασφαλές
περιβάλλον να μείνουν το οποίο και αποτελεί την πρώτη και κύρια προτεραιότητα για ένταξη.
«Προφανώς όλοι συμφωνούμε ότι η εκπαίδευση είναι ένα μέσο ένταξης, αλλά αν δεν
έχουν επιλυθεί τα ζητήματα που αφορούν τη στέγαση, τότε όλα τα άλλα θέματα έρχονται
σε δεύτερη μοίρα» (ΕΣΠ)

«Δεν μπορείς να τους μιλάς (πρόσφυγες) για εκπαίδευσης όταν δεν έχουν που να μείνουν»
(Human Rights360)
Άλλα ζητήματα που αναφέρθηκαν και που επηρεάζουν την κοινωνικοποίηση και ένταξη της ομάδας
στόχου στην Ελλάδα, σχετίζονται με τις συνεχείς αλλαγές του εθνικού νομικού πλαισίου αλλά και με
τη συνεχής μετακίνηση της ίδιας της ομάδας-στόχου με αποτέλεσμα τη δραματική αλλαγής της
δυναμικής της σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η τοπική κοινωνία χρειάζεται περισσότερο χρόνο
προκειμένου να εξοικειωθεί και να αποδεχθεί τον αντίκτυπο που έχει σε αυτές η συνύπαρξη με τα
άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Αναφέρθηκε επίσης, ότι δεν υιοθετήθηκε ποτέ στην
Ελλάδα σχέδιο ένταξης και ως εκ τούτου δεν έχουν ληφθεί πραγματικά μέτρα τα οποία θα
διευκολύνουν την ένταξη των μεταναστών και προσφύγων. Η Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε στη
συζήτηση, ήταν πάντα μια χώρα διέλευσης για τις μεταναστευτικές ροές στην οποία απλά έμεναν
ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Αυτή η κατάσταση έχει
όμως αλλάξει τα τελευταία χρόνια και η χώρα μας μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής και φιλοξενίας
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πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να αναλάβουμε δράση και να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να
αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς ως ισότιμους πολίτες.
Όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι
παρόλο που έχει γίνει πολλή δουλειά και ειδικά όσον αφορά τη μη τυπική εκπαίδευση που παρέχεται
από ΜΚΟ και άλλους φορείς, υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη. Σύμφωνα με την
πλειονότητα των συμμετεχόντων, καμία εκπαίδευση δεν είναι ποτέ αρκετή και πλήρης και αυτό που
έχει αξία είναι η παροχή γνώσεων ακόμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να δίνεται η
δυνατότητα της εξέλιξης και της περαιτέρω ανάπτυξης δεξιοτήτων.
«Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα αν είχαμε τα μέσα. Εμείς (ΜΚΟ)
αισθανόμαστε ότι κάνουμε τη δουλειά του κράτους, δεδομένου ότι αυτό ακριβώς κάνουμε
και από τη μια μας κατηγορούν ότι τα κάνουμε λάθος επειδή είμαστε ΜΚΟ ενώ από την
άλλη προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε» (Κάριτας)
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων επεσήμανε, ωστόσο, ότι το ίδιο το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα έχει πολλές παθογένειες και επομένως θα ήταν άδικο να χαρακτηρίζουμε ως ελλιπείς τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για την ομάδα στόχο. Σημαντικό είναι να
δημιουργηθεί η διάθεση για γνώση στους ωφελούμενους και να μην σταματούν να εκπαιδεύονται
μόλις τελειώσουν τα τυπικά μαθήματα που παρακολουθούν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να
εξελιχθούν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους. Τέλος, αυτό που επισημάνθηκε για την
περίπτωση της Ελλάδας ήταν πως κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, οι περισσότεροι φορείς
ασχολήθηκαν περισσότερο με την παροχή της στέγασης, των υπηρεσιών υγείας και άλλων ειδών
πρώτης ανάγκης αφήνοντας την εκπαίδευση σε δεύτερη μοίρα με αποτέλεσμα πολλοί από τους
πρόσφυγες που διαμένουν στην Ελλάδα για αρκετό διάστημα να μην γνωρίζουν την Ελληνική
γλώσσα.
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, οι συμμετέχοντες επεσήμαν πως είναι απαραίτητη η εκτίμηση
των διαφορετικών αναγκών των ωφελούμενων λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές κουλτούρες
και την ποικιλομορφία στους πολισμούς τους, πριν τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Απώτερο στόχο θα πρέπει να αποτελεί ο σχεδιασμός εξιδεικευμένων και προσαρμοσμένων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνουν πληροφορίες και υλικό που θα μπορεί να
γίνει εύκολα αντιληπτό από τους ωφελούμενους. Οι εκπαιδευτές πρέπει επίσης να είναι
εξοικειωμένοι με τον πολιτισμό και την κουλτούρα των ωφελούμενων και επιτακτική κρίνεται η
ανάγκη εκπαίδευσής τους στη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση προκειμένου να είναι σε θέση να
οικοδομήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τους δικαιούχους
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«Πρέπει να εμπλουτίσουμε τη γνώση μας γύρω από την κουλτούρα και τον πολιτισμό των
άλλων λαών. Δηλαδή, βλέπω συχνά νέους δασκάλους που δεν γνωρίζουν τίποτα για τις
χώρες από τις οποίες προέρχονται οι άνθρωποι αυτοί. Δεν μπορείς να μην ξέρεις τίποτα»
(ΔΟΜ)

«Αναρωτιόμαστε εάν οι άλλοι είναι πρόθυμοι να μάθουν για τον πολιτισμό μας…Εμείς οι
ίδιοι πόσο πρόθυμοι είμαστε να μάθουμε για τον δικό τους πολιτισμό;» (ΕΛΙΞ)
Κάποιες ενδεικτικές θεματικές που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες και οι οποίες θα
μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονταν στην πολιτειακή εκπαίδευση είναι οι εξής: Πολιτισμός, Θεσμοί,
δικαιώματα-υποχρεώσεις, σύστημα δικαιοσύνης, ενεργός συμμετοχή, πολιτειακά δικαιώματα και
υποχρεώσεις, ιθαγένεια, ζητήματα γονικής μέριμνας. Τονίστηκε επίσης, πως η πολιτειακή
εκπαίδευση θα πρέπει να είναι οριζόντια δεξιότητα η οποία θα διαπερνά όλα τα μαθήματα που
διδάσκονται και στόχος είναι να εκπαιδεύονται όλοι για το πώς υπάρχω ως πολίτη. Οι εκπαιδευτικές
δράσεις θα πρέπει να είναι βιωματικές και φιλικές προς τους ωφελούμενος. Η δημιουργία ειδικής
πλατφόρμας ή ακόμη και ο σχεδιασμός εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα θα μπορούσε να
προσελκύσει περισσότερους χρήστες και ειδικότερα νέους. Τέλος, οι συμμετέχοντες υποστήριξαν
πως δεν συμφωνούν με τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος πολιτειακής εκπαίδευσης για
όλους καθώς οι ανάγκες ποικίλλουν. Αντίθετα, προτείνουν τον σχεδιασμό ενός α νοιχτού
εκπαιδευτικού προγράμματος όπου όλες οι ανάγκες θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν και να
καλυφθούν.
Συμπερασματικά, οι συμμετέχοντες τόνισαν πως κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού εκπαιδευτικών
δράσεων αλλά και εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το σύνολο των
ωφελούμενων και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο σε μια συγκεκριμένη ομάδα, καθώς με αυτόν τον
τρόπο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τις ανάγκες των προσφύγων. Είναι επομένως ζωτικής
σημασίας να χαρτογραφηθούν διεξοδικά οι ανάγκες της ομάδας στόχου, έτσι ώστε να μπορούμε να
τους εμπλέξουμε σε όλες τις διαδικασίες.

2. Ομάδα εστιασμένης συζήτησης με αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς
πορστασίας
Η ομάδα εστιασμένης συζήτησης με αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας,
πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2020 στην Αθήνα στα γραφεία του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και
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Δημήτρη Τσάτσου-Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Συνολικά, 6 συμμετέχοντες
παρευρέθηκαν στη συνάντηση εκ των οποίων οι 4 ήταν άνδρες και οι 2 γυναίκες. 2 κατείχαν το
καθεστώς του αναγνωρισμένου πρόσφυγα, 3 ήταν αιτούντες άσυλο και 1 κάτοχος άδειας παραμονής.
Όλοι οι συμμετέχοντες προσεγγίστηκαν μέσω προσωπικών επαφών.
Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στην πληροφόρηση και είναι πολύ
δύσκολο για αυτούς να αντιμετωπίσουν τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από αυτούς
δήλωσαν ότι λόγω των γλωσσικών φραγμών είναι πολύ δύσκολο να έρθουν σε επαφή με δημόσιες
αρχές ή υπηρεσίες και πως βιώνουν ρατσισμό και ξενοφοβία. Ακόμη και εκείνοι που μιλούν ελληνικά
δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα και πως αισθάνονται να γίνονται διακρίσεις εις βάρος
τους. Σημείωσαν ότι αντιμετωπίζονται πάντα ως «ξένοι» και αυτό είναι κάτι που δεν συνδέεται
απαραίτητα με την ικανότητα της επικοινωνίας.
«Ένας άλλος υπάλληλος ήρθε και άρχισαν να με προσβάλλουν λες και δεν ήμουν άνθρωπος
αλλά λες και ήμουν κάτι περίεργο» (30 ετών άνδρας, Πακιστάν)
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δήλωσαν πως κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα, έλαβαν
υποστήριξη από ομοεθνείς τους ή άλλους μετανάστες και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να μάθουν τη χώρα. Ανέφεραν πως δεν νιώθουν
απομονωμένοι καθώς αλληλο-στηρίζουν ο ένας τον άλλον ενώ αυτό που τους εξοργίζει περισσότερο
είναι πως νιώθουν αποκλεισμένοι καθώς δεν λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη από τις
αρμόδιες αρχές
«Δεν νιώθουμε απομονωμένοι, απλώς δεν θα μας προσφέρεται η υποστήριξη που
χρειαζόμαστε» (41 ετών άνδρας, Συρία)
Οι αιτούντες άσυλο που συμμετείχαν στη συζήτηση δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα
ελληνικών καθώς δεν σκοπεύουν να παραμείνουν στην Ελλάδα μόλις λάβουν την απόφαση της
αίτησής τους. Για τον λόγο αυτόν, δεν είχαν καμία πληροφόρηση ως προς τα μαθήματα που
προσφέρονται ειδικά για τη συγκεκριμένη ομάδα αλλά ούτε τους φορείς που τα προσφέρουν. Οι
υπόλοιποι συμμετέχοντες, είχαν παρακολουθήσει κάποια μαθήματα ελληνικών κατά την άφιξη τους
στη χώρα τα οποία τους φάνηκαν ικανοποιητικά αλλά τόνισαν πως η επαφή με φίλους, συναδέλφους
και ομοεθνείς και η εξάσκηση της ελληνικής μαζί τους, ήταν αυτή που τους βοήθησε περισσότερο.
Χαρακτηριστικά ανέφεραν πως χρήσιμη είναι η συμμετοχή σε κοινές δράσεις με τις τοπικές κοινωνίες
για να μπορούν να εξοικειωθούν με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων στη χώρα υποδοχής ενώ θα τους
βοηθούσε ιδιαίτερα η διευκόλυνση στην πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες
υπηρεσίες και αρχές.
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«Για να μάθεις τη χώρα, πρέπει να έρθεις σε επαφή με τους ντόπιους και να συμμετέχεις
σε δραστηριότητες μαζί τους» (30 ετών άνδρας, Πακιστάν)
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους μέσω
σχετικής ενημέρωσης που έλαβαν από ΜΚΟ ή μέσω προσωπικής έρευνας στο Διαδίκτυο. Παρόλο
αυτά, τονίστηκε ότι δεν είναι όλοι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και ειδικότερα οι νέοαφιχθέντες και όσοι έχουν χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, εξοικειωμένοι με το ελληνικό νομοθετικό
πλαίσιο. Οι συμμετέχοντες φάνηκαν να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τα ελληνικά έθιμα και τις
παραδόσεις, γνώριζαν στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού αλλά και του ελληνικού τρόπου ζωής και
προσπαθούν να συμμετέχουν ή να παρακολουθούν τοπικές εκδηλώσεις στον βαθμό που αυτό είναι
δυνατό.
Όσον αφορά το θέμα φιλία με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως
είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία για όσους μιλούν τη γλώσσα και εργάζονται ενώ για όσους δεν
έχουν δουλέψει ποτέ και δεν γνωρίζουν ελληνικά, οι επαφές περιορίζονται σε συναναστροφές με
ομοεθνείς. Όλοι δήλωσαν πώς να αναπτύξουν φιλίες με Έλληνες πολίτες, δεν ήταν εύκολη διαδικασία
καθώς πολλοί ήταν επιφυλακτικοί απέναντί τους αλλά τόνισαν πως αυτό εξαρτάται και από τον
χαρακτήρα του κάθε ατόμου και δεν είναι απόλυτο. Επίσης, όσοι είναι πιο δραστήριοι κοινωνικά
έρχονται σε επαφή με άτομα που συμμετέχουν στα κοινά και τόνισαν πως η γνώση της γλώσσας και
η αυτοπεποίθηση είναι μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα για την επίτευξη της κοινωνικοποίησης
και της κοινωνικής ένταξης. Στην πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες που δεν μπορούσαν να
επικοινωνήσουν λόγω της γλώσσας με τους Έλληνες πολίτες, δήλωσαν ότι συναναστρέφονται
περισσότερο με ομοεθνείς τους και προσπαθούν να συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που
διοργανώνονται για άτομα της ίδιας εθνικότητας.
«Δεν είναι εύκολο να κάνεις φίλους όταν δεν ξέρεις καν τη γλώσσα. Υπάρχουν πολλοί
άνθρωποι που δεν πλησιάζουν κάποιον ξένο γιατί δεν θέλουν να έχουν ξένους για φίλους»
(29 ετών γυναίκα)
Ως συμπέρασμα, μπορεί να σημειωθεί ότι τα κύρια εμπόδια στην ενσωμάτωση και στην συμμετοχή
στα κοινά είναι η γλώσσα και η μη πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες. Άτομα που έχουν
συναναστραφεί περισσότερο με την τοπική κοινότητα και έχουν περισσότερες επαφές με τους
ντόπιους είναι πιο ενεργοί και συμμετέχουν περισσότερο στις δράσεις της κοινότητας και ως εκ
τούτου αισθάνονται πιο άνετα να κάνουν φίλους και να είναι πιο δραστήριοι. Από την άλλη πλευρά,
όσοι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στη χώρα υποδοχής, δεν παρακολουθούν μαθήματα γλώσσας,
εξαρτώνται περισσότερο από τη βοήθεια που παρέχουν οι ομοεθνείς τους ή οι ΜΚΟ και έρχονται σε
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επαφή με την τοπική κοινότητα για να πάρουν μια γεύση των συνηθειών και του τρόπου ζωής. Πρέπει
επίσης να σημειωθεί, ότι το επίπεδο γνώσεων που έχει αποκτήσει κάθε άτομο στη χώρα πρόελευσης
είναι επίσης μια ένδειξη για το τι θα μπορούσε να επιτύχει στη χώρα υποδοχής. Ως αποτέλεσμα, τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ατόμου,
αλλά πάνω απ 'όλα πρέπει να σχεδιάζονται με τον πιο απλό και φιλικό τρόπο.
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Παράρτημα Ι- Συμμετέχοντες στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης με φορείς
A/A
1

STAKEHOLDERS
Μετάδραση ΜΚΟ

2

ΕΛΙΞ ΜΚΟ

3

ΔΟΜ

4

Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ,
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ,
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ,
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

5

6

7

Human rights360 ΜΚΟ

8

Generation 2.0 ΜΚΟ

9

Κάριτας

NAME/
Γ.Β.
Συντονιστής Προγραμμάτων
Ε.Π.
Συντονίστρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Ν.T.
Συντονίστρια προγραμμάτων
Ν.Σ.
Τμήμα Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
Γ.Σ
Τμήμα Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
A.Δ.
Τμήμα Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
Θ. Χ.
Legal Expert/Δικηγόρος
Μ.Π.
Advocacy Officer
A.M.
Εκπαιδεύτρια

10

Εθνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες

A.M.
Συντονίστρια Διαπολιτισμικό Κέντρο
Προώθησης της Ένταξης Προσφύγων ΠΥΞΙΔΑ
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Παράρτημα II- Συμμετέχοντες στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης με αιτούντες άσυλο και
δικαιούχους διεθνούς προστασίας
A/A
1
2
3
4
5
6

Συμμετέχοντας
Άνδρας 30 ετών
Γυναίκα 29 ετών
Γυναίκα 37 ετών
Άνδρας 41 ετών
Άνδρας 21 ετών
Άνδρας 37 ετών

Εθνικότητα
Πακιστάν
Αλβανία
Συρία
Συρία
Συρία
Πακιστάν

Καθεστώς
Πρόσφυγας
Άδεια διαμονής
Αιτών άσυλο
Αιτών άσυλο
Αιτών άσυλο
Πρόσφυγας
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Προώθηση της συμμετοχής στη δημοκρατική διαδικασία και της ένταξης των
μεταναστών
Project No. 2019-1-IT02-KA204-063109

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Χώρα: Ελλάδα
Φορέας-εταίρος: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα
Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
Ερευνήτρια/Συντάκτρια: Βεατρίκη Γιαννόγλου
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Τίτλος Προγράμματος
Φορέας υλοποίησης

Υποστήριξη Ένταξης στην Ελλάδα Δικαιούχων
Διεθνούς Προστασίας (HELIOS)
ΔΟΜ Ελλάδας

Χώρα

Ελλάδα

Ιστοσελίδα

https://greece.iom.int/el/hellenic-integration-supportbeneficiaries-international-protection-helios

Γλώσσα

Ελληνικά

Περίληψη

To Helios είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης που
στοχεύει να υποστηρίξει τους δικαιούχους διεθνούς
προστασίας (πρόσφυγες και δικαιούχους επικουρικής
προστασίας) να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία.
Το πρόγραμμα προσφέρει υπηρεσίες που στοχεύουν
στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης,
συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων ενοικίασης,
μαθημάτων ένταξης, εργασιακής υποστήριξης και
εποπτείας ένταξης.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει τις
παρακάτω δράσεις:
Μαθήματα ένταξης: Διεξαγωγή μαθημάτων ένταξης
σε Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης σε όλη τη Χώρα.
Κάθε κύκλος μαθημάτων θα έχει διάρκεια 6 μηνών
και θα περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με την
εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, τον πολιτιστικό
προσανατολισμό, το βαθμό ετοιμότητας για εργασία
κι άλλες δεξιότητες.
Στήριξη στέγασης: Στήριξη επωφελούμενων για
ανεξάρτητη στέγαση σε διαμερίσματα με ενοικίαση
στ’ όνομά τους, παρέχοντάς τους εισφορές για τις
δαπάνες ενοικίασης και μετακόμισης και δικτύωση με
ιδιοκτήτες διαμερισμάτων.
Στήριξη της απασχόλησης: Πρόβλεψη για ευκαιρίες
ατομικής απασχόλησης και ενίσχυση της εργασιακής
ετοιμότητας, μέσω της παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών, της πρόσβασης σε πιστοποιήσεις
σχετικές με την εργασία και της δικτύωσης με
πιθανούς εργοδότες.
Παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης: Τακτική
αξιολόγηση
της
προόδου
ένταξης
των
επωφελούμενων, ώστε να διασφαλιστεί ότι
βρίσκονται σε θέση να διαπραγματευτούν επιτυχώς
με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος HELIOS και ότι θα
μπορέσουν να ζήσουν αυτόνομοι στην Ελλάδα.
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Στόχοι

Ομάδα στόχος

Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής:
Διοργάνωση workshops, δραστηριοτήτων και events
και διεξαγωγή μίας πανελλήνιας καμπάνιας
ενημέρωσης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες
αλληλεπίδρασης μεταξύ των φιλοξενούμενων και της
κοινωνίας υποδοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία
της ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.
Το HELIOS υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τους Εταίρους του με την
υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης και
χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Μετανάστευσης
και
Εσωτερικών Υποθέσεων
Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός:
 Να ενισχυθούν οι προοπτικές ανεξαρτησίας και
αυτονομίας των επωφελούμενων καθιστώντας
τους ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας.
 •Να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ένταξης για
τις συγκεκριμένες ομάδες που θα αποτελέσει και
ένα εκ περιτροπής μηχανισμό στέγασης στο ήδη
υπάρχον προσωρινό σύστημα στέγασης της
Ελλάδας.
Η ομάδα στόχου του προγράμματος είναι δικαιούχοι
διεθνούς προστασίας αναγνωρισμένοι μετά την
01/01/2018.
που Έμπειροι εκπαιδευτικοί μαζί με πολιτιστικούς
στο διαμεσολαβητές.

Επαγγελματίες
συμμετέχουν
πρόγραμμα
Δεξιότητες
πολιτειακής Μερικά από τα μαθήματα που θα αναπτυχθούν στο
συμμετοχής
πλαίσιο του προγράμματος και στοχεύουν στην

Κύριες δραστηριότητες

ενίσχυση των δεξιοτήτων πολιτειακής συμμετοχής
των δικαιούχων είναι:
• Ελληνικά έθιμα και παραδόσεις
• Ελληνικό πολιτικό σύστημα, σύνταγμα και αρχές
• Ελληνική γεωγραφία και ιστορία
• Ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα - εισαγωγή
στις υποχρεώσεις της δημοκρατίας
• Εργασιακά δικαιώματα στην Ελλάδα
• Αγορά εργασίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα
Στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS, τα
υποχρεωτικά μαθήματα ένταξης πραγματοποιούνται
σε Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης που λειτουργούν
στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Κάθε κύκλος
μαθημάτων αποτελείται από 360 ώρες διδασκαλίας
για περίοδο έξι (6) μηνών, κατά τη διάρκεια των
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οποίων οι δικαιούχοι παρακολουθούν τρεις (3) ώρες
μαθημάτων την ημέρα, πέντε (5) ημέρες την
εβδομάδα. Για να μπορέσουν οι οικογένειες να
οργανώσουν το πρόγραμμά τους και τη φροντίδα των
παιδιών τους ανάλογα με τις ανάγκες τους, τα
Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης προσφέρουν μαθήματα
έως και τρεις (3) βάρδιες ανά ημέρα και διαθέτουν
χώρους φιλικούς προς τα παιδιά για να φιλοξενήσουν
παιδιά ηλικίας 2 έως 6/7 ετών ενώ οι γονείς τους
παρακολουθούν τα μαθήματα.
Συγκεκριμένα, τα μαθήματα αποτελούνται από τις
ακόλουθες Ενότητες:
 Ενότητα Ελληνικής Γλώσσας: Για συνολικά 280
ώρες, οι δικαιούχοι διδάσκονται τις βασικές
γνώσεις ελληνικών από έμπειρους εκπαιδευτικούς
χωρίς την παρουσία διερμηνέων. Οι τάξεις
καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό
αλφαβητισμού των δικαιούχων.
 Ενότητα Ήπιων Δεξιοτήτων: Για συνολικά 80 ώρες,
οι δικαιούχοι παρακολουθούν μαθήματα που
σχετίζονται με τον Πολιτιστικό Προσανατολισμό,
τις Δεξιότητες Ζωής και την Ετοιμότητα Εργασίας
από έμπειρους εκπαιδευτικούς μαζί με
πολιτιστικούς διαμεσολαβητές. Κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων διεξάγονται επίσης εξωτερικές
δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε μουσεία),
μέσω των οποίων οι δικαιούχοι έχουν την
ευκαιρία να εξασκήσουν τις νεοαποκτηθείσες
δεξιότητές τους. Συγκεκριμένα, αυτή η Ενότητα
αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
 Πολιτιστικός Προσανατολισμός: Έννοιες που
αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία,
την παράδοση και τα σύγχρονα έθιμα.
 Ικανότητες ζωής: Μαθήματα αφιερωμένα στη
βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας
με άλλους, προσωπική και κοινωνική ευθύνη,
·πρακτικά ζητήματα που είναι απαραίτητα για
την καθημερινή ζωή των δικαιούχων στην
Ελλάδα (π.χ. πώς να χρησιμοποιούν τα μέσα
μαζικής μεταφοράς, πώς να ανοίγουν έναν
τραπεζικό λογαριασμό, σε ποιά δημόσια
υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται για κάθε
αναγκαία υπόθεση)
 Εργασιακή Ετοιμότητα: Πληροφορίες σχετικά
με την αναζήτηση εργασίας από διαφορετικές
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Πηγές και υλικό

Αξιολόγηση

Αναπαρωγιμότητα/
Δυνατότητα μεταφοράς

Επιπρόσθετες πληροφορίες

πηγές, όπως ο Οργανισμός Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Διαδίκτυο,
μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή στην εφημερίδα,
πρακτικά θέματα σχετικά με την προετοιμασία
μιας αίτησης για δουλειά (π.χ. σύνταξη ενός
βιογραφικού
σημειώματος,
διεξαγωγή
συνέντευξης εργασίας), δεξιότητες στην
προφορική
επικοινωνία,
επίλυση
προβλημάτων,
ομαδική
εργασία
και
διαπροσωπικές δεξιότητες.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα τον Ιούνιο του 2019
και το πρόγραμμα σπουδών που αφορά την
πολιτειακή εκπαίδευση βρίσκεται υπό διαμόρφωση
επομένως δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο υλικό.
Μη διαθέσιμη. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον
Ιούνιο 2019, ενώ ορισμένα από τα μαθήματα είναι
υπό διαμόρφωση.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αρκετά καινοτόμο
και αποτελεί καλή πρακτική καθώς προσεγγίζει την
ένταξη με πιο ολιστικό τρόπο, αναπτύσσοντας όχι
μόνο τυπικά μαθήματα γλώσσας αλλά και μαθήματα
που θα ενισχύσουν την πολιτειακή συνείδηση αλλά
και τις δεξιότητες πολιτειακής συμμετοχής των
επωφελούμενων. Τα μαθήματα που προσφέρονται
είναι υποχρεωτικά για όλους όσους συμμετέχουν στο
πρόγραμμα και συνεπώς απαιτείται συνέπεια και
δέσμευση από τους δικαιούχους. Θα αναπτυχθούν
προγράμματα πολιτειακής εκπαίδευσης τα οποία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα σε άλλες
αντίστοιχες δράσεις ενώ με τις κατάλληλες
προσαρμογές, τα δια ζώσης μαθήματα μπορούν να
μετατραπούν σε διαδικτυακά αυξάνοντας τη
βιωσιμότητα τους και τη περαιτέρω χρήση τους.
Μη διαθέσιμες
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