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Με τη συνεργασία:



Σκοπός της εισήγησης
Είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα προβλήματα και τις
δυσκολίες που ανακύπτουν στην προσπάθεια να ενταχθούν
τα προσφυγόπουλα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
καθώς και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την επίλυση
ή άμβλυνσή τους.
Η εισήγηση, επίσης, αποσκοπεί να αναδείξει το ρόλο του
Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π) στην
αντιμετώπιση των προβληματικών καταστάσεων και των
δυσχερειών που πρέπει να υπερκεραστούν, προκειμένου να
επιτευχθεί με ομαλό τρόπο η ένταξη των προσφυγοπαίδων
στο ελληνικό σχολείο.



Εισαγωγή
Ο ελλαδικός χώρος υποδέχεται σημαντικό αριθμό
προσφύγων, οι οποίοι συναθροίζονται στο διαρκές
μεταναστευτικό ρεύμα προς το εσωτερικό της χώρας.
Πρόσφυγες καλείται το σύνολο των ανθρώπων, οι οποίοι
βρίσκονται έξω από το κράτος του οποίου είναι πολίτες
εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου ότι κινδυνεύουν να
υποστούν διωγμούς, οι οποίοι εκπορεύονται από τη φυλή, τη
θρησκεία, την εθνικότητα ή και την ιδιότητά τους ως μελών
μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ή πολιτικής ομάδας και
επιπροσθέτως, δε δύνανται να εξασφαλίσουν προστασία
από τη χώρα τους, ή, λόγω του συγκεκριμένου φόβου, δεν
έχουν την επιθυμία να τεθούν υπό το καθεστώς αυτής της
προστασίας (UNHCR, 2010).



Νομοθετικό πλαίσιο (1)
Το άρθρο 71 (Φ.Ε.Κ, Τεύχος Α΄102/12/6/2018) αναφέρει ότι
εκπαίδευση παρέχεται σε ανήλικους:
α) τέκνα προσφύγων, β) τέκνα πολιτών στερούμενων
διαβατηρίου, γ) τέκνα δικαιούχων διεθνούς προστασίας,
δ) τέκνα δικαιούχου επικουρικής προστασίας ως πρόσφυγες,
ε) χωρισμένους από την οικογένειά τους, στ) ασυνόδευτους,
ζ) υπό κίνδυνο διωγμού

Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφυγοπαίδων
δύνανται να δημιουργηθούν δομές υποδοχής και
εκπαίδευσης προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π) (Φ.Ε.Κ 2985/30/8/2017,
Φ.Ε.Κ Τεύχος Α΄102/12/6/2018) και τάξεις υποδοχής (T.Y)
(Φ.Ε.Κ 3879/21/9/2010) για το σύνολο των μαθητών της
πρωτοβάθμιας και τους μαθητές της δευτεροβάθμιας μέχρι
την ηλικία του γυμνασίου, καθώς και τάξεις υποδοχής (T.Y)
για τα προσφυγόπουλα και τα παιδιά των μεταναστών που
έχουν ηλικία αντίστοιχη των μαθητών λυκείου



Νομοθετικό πλαίσιο (2)
Για την επιλογή συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων το
αρχικό νομοθετικό πλαίσιο (Φ.Ε.Κ, 2985/30/8/2017) όριζε ότι
επιλέγονται «μόνιμοι εκπαιδευτικοί εφόσον έχουν ένα
τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη
ιεράρχηση: α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά
Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα,
Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες
αντισταθμιστικές δομές, β) προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή
Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας, γ)
μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών /
Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δ)
εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για
τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου πλαισίου».



Νομοθετικό πλαίσιο (3)
Φ.Ε.Κ,Τεύχος Α΄102/12/6/2018 «υποψήφιοι για τις θέσεις Σ.Ε.Π μπορεί να
είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, εφόσον έχουν διαζευκτικά α) διδακτορικό ή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή πιστοποιημένη επιμόρφωση, στον τομέα
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή της
διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας ή β)
εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις υποδοχής,
φροντιστηριακά τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο
εξωτερικό και σε Δ.Υ.Ε.Π ή προϋπηρεσία σε θέση συντονιστή προσφύγων
σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας, και επιπλέον σωρευτικά με τα ανωτέρω, γ)
πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας ή άλλης
γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επιπλέον, προβλέπεται ότι «κατά
την επιλογή συνεκτιμώνται, ιδίως η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών
πτυχίων, η επιμόρφωση, η εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου
εκπαιδευτικού πλαισίου, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και ιδίως των
μητρικών γλωσσών του προσφυγικού πληθυσμού, η παιδαγωγική
ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η ικανότητα
συνεργασίας, έμπνευσης και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών, η
ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές,
κοινωνικούς φορείς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, καθώς και η
υπηρεσιακή και προσωπική κατάσταση».



Προβλήματα και δυσκολίες (1)
Το νομοθετικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε το 2017 (Φ.Ε.Κ
2985/30/8/2017) ιεραρχούσε τα κριτήρια με τέτοιο τρόπο,
ώστε εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν σαφώς περισσότερες
γνώσεις αναφορικά με αυτά τα ζητήματα, όπως: οι
διδάκτορες και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση, δεν ήταν πρώτοι προς επιλογή για τη
συγκεκριμένη θέση, αλλά θεωρούνταν προτιμητέοι
εκπαιδευτικοί που είχαν, έστω και μία ώρα προϋπηρεσία σε
διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις υποδοχής κά. Τη
συγκεκριμένη «ανωμαλία» - αστοχία θεράπευσε ο νόμος του
2018 (Φ.Ε.Κ Τεύχος Α΄102/12/6/2018)
Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει αυξημένες
αρμοδιότητες στους Σ.Ε.Π με αποτέλεσμα προβλήματα που
θα μπορούσαν να επιλυθούν άμεσα, παραμένουν συχνά επί
μακρόν, καθώς οι αποφάσεις επίλυσής τους πρέπει να
ληφθούν σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο



Προβλήματα και δυσκολίες (2)
Για την ίδρυση δομών υποδοχής και εκπαίδευσης
προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π) και τάξεων υποδοχής (T.Y) απαιτείται
ένας ελάχιστος αριθμός μαθητών. Εάν δεν υφίσταται ο
απαιτούμενος αριθμός μαθητών, τότε δε δύναται να υπάρξει
ίδρυση Δ.Υ.Ε.Π και T.Y. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση οι
πρόσφυγες μαθητές καλούνται να φοιτήσουν στο σχολείο
χωρίς κάποια επιπρόσθετη βοήθεια στο γλωσσικό τομέα.
Ακόμα και όταν πραγματοποιείται η ίδρυση δομών Δ.Υ.Ε.Π
T.Y αυτή συνήθως λαμβάνει χώρα με σημαντική χρονική
καθυστέρηση λόγω της χρονοβόρας γραφειοκρατικής
διαδικασίας. Αυτό το γεγονός επιφέρει την καθυστερημένη
ένταξη των παιδιών των προσφύγων στο σχολείο.
Η διαδικασία ίδρυσης Δ.Υ.Ε.Π και T.Y θα ήταν ευκολότερη,
εάν δεν υπεισέρχονταν ένας ακόμη αστάθμητος παράγοντας
που είναι η «απρόβλεπτη» ροή των προσφύγων σε κάθε
περιοχή.



Προβλήματα και δυσκολίες (3)
Παράγοντας που προκαλεί σε αρκετές περιπτώσεις
προβλήματα στην είσοδο των προσφυγόπουλων στο
σχολείο είναι οι αντιδράσεις και οι ενστάσεις του συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων των σχολικών μονάδων, καθώς και
των συλλόγων διδασκόντων. Οι αντιρρήσεις πηγάζουν
κυρίως από την άγνοια και την ανησυχία γονέων και
εκπαιδευτικών σχετικά με την κατάσταση της υγείας των
προσφυγόπουλων, αλλά και από ένα γενικότερο κλίμα
ξενοφοβίας.
Αντιδράσεις στην ένταξη των προσφυγοπαίδων στις
σχολικές μονάδες εγείρουν σε ορισμένες περιπτώσεις και οι
τοπικές κοινωνίες, οι οποίες μέσω των τοπικών πολιτικών
«αρχόντων» επιδιώκουν τη ματαίωση της φοίτησης των
συγκεκριμένων μαθητών στο σχολείο επιδεικνύοντας σε
ορισμένες περιπτώσεις ακραία ξενοφοβική συμπεριφορά.



Προβλήματα και δυσκολίες (4)
Οι Σ.Ε.Π συχνά επιτελούν το ρόλο του διαπολιτισμικού
μεσολαβητή ανάμεσα στους πρόσφυγες γονείς, τους
υπεύθυνους των δομών φιλοξενίας, τους ιθύνοντες των
αρμόδιων Μ.Κ.Ο και τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς.
Οι Σ.Ε.Π που εδρεύουν εντός των κέντρων φιλοξενίας
βρίσκονται συχνά σε σοβαρό κίνδυνο, καθώς σε αυτά
πραγματοποιούνται συρράξεις μεταξύ των προσφύγων και
γενικότερα παραβατικές δραστηριότητες, ενώ δεν υφίσταται
ουσιαστική αστυνομική παρουσία.
Η πλειονότητα των διδασκόντων σε Δ.Υ.Ε.Π και T.Y είναι
αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου. Όταν προκύπτει
αναβάθμισή τους, αυτοί εγκαταλείπουν τις συγκεκριμένες
τάξεις. Μέχρι να προσληφθούν οι επόμενοι αναπληρωτές οι
πρόσφυγες μαθητές δε διδάσκονται τη γλώσσα της χώρας
υποδοχής, οπότε αυτό δυσχεραίνει περαιτέρω την
προσπάθεια για βελτίωση της μαθησιακής τους επίδοσης.



Συμπεράσματα
Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εμπεριέχει ορισμένους
περιορισμούς που δυσχεραίνουν την ένταξη των
προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση.
Η ίδρυση Δ.Υ.Ε.Π και T.Y πραγματοποιείται συνήθως με
σημαντική χρονική καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατίας.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι
τοπικές κοινωνίες αντιδρούν στην ένταξη των
προσφυγοπαίδων στο σχολείο.
Ο Σ.Ε.Π καλείται να λειτουργήσει εντός ενός ιδιαίτερα
ασφυκτικού και περιοριστικού νομικού πλαισίου και επιτελεί
συχνά ρόλο διαπολιτισμικού μεσολαβητή.
Ο τρόπος στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π και των T.Y προκαλεί
περαιτέρω δυσκολίες και αστοχίες στην προσπάθεια να
ενταχθούν το συντομότερο και πιο ομαλά τα παιδιά των
προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.



Προτάσεις
 Είναι απαραίτητη η βελτίωση του νομικού πλαισίου και η
παροχή περισσότερων, αλλά όχι ανεξέλεγκτων,
αρμοδιοτήτων στους Σ.Ε.Π, προκειμένου να υπάρξει
ταχύτερη και ευκολότερη ένταξη των προσφυγοπαίδων στη
μαθησιακή διαδικασία.
Απολύτως επιτακτική ανάγκη αποτελεί η βελτίωση του
νομικού πλαισίου που διέπει τις προσλήψεις αναπληρωτών
εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να διδάξουν σε Δ.Υ.Ε.Π
και Τ.Υ, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο το φαινόμενο της
αλλαγής - φυγής των εκπαιδευτικών μεσούσης της σχολικής
χρονιάς από το οποίο εκπορεύονται ποικίλα προβλήματα.
Αυτονόητη πρέπει να θεωρείται η άμεση εφαρμογή του
Φ.Ε.Κ Τεύχος Α΄102/12/6/2018, καθώς κατά αυτό τον τρόπο
θα εξασφαλίζεται η καλύτερη επιλογή Σ.Ε.Π.



Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας




