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I.Εισαγωγικό Μήνυμα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος

Βιογραφικό. Ο Ναπολέων Ν. Μαραβέγιας είναι από το 2000 Καθηγητής της “Μακροοικονομικής
Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης” στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2010 μέχρι το 2015 ήταν
Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων. Από το 2010 μέχρι σήμερα
είναι Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διετέλεσε επίσης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση που συγκροτήθηκε το
2012. Το συγγραφικό του έργο αποτελείται από μονογραφίες, μελέτες, σχεδιάσεις και εκθέσεις
ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά
περιοδικά ενώ έχει επιμεληθεί συλλογικά συγγράμματα. Είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου
Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης, και Διευθυντής Σύνταξης του Επιστημονικού Περιοδικού «Περιφέρεια».

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jean Monnet Erasmus Plus με τίτλο «Προώθηση τις αποτελεσματικής
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα» είναι μια
συστηματική, συνεκτική και διεπιστημονική προσπάθεια επιμόρφωσης των καθηγητών που
διδάσκουν σε δομές με παιδιά προσφύγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παιδαγωγικά πρότυπα, κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες για τη
σχολική επίδοση των μαθητών, ειδικές διαδικασίες για την προώθησή τους σε σχολεία γενικής
εκπαίδευσης ενώ παράλληλα εισάγει τους συμμετέχοντες στις καινοτόμες μεθόδους μάθησης
(σύγχρονες και ασύγχρονες τεχνικές μάθησης) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εκπαιδευτική αυτή
προσπάθεια αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα για τη σταδιακή ένταξη των μαθητών-προσφύγων στην
ελληνική κοινωνία, καθώς η διασφάλισης της πρόσβασης τους στην εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για τη σταδιακή κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωσή τους.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, σκοπός του ανά χείρας Οδηγού Μελέτης είναι να αποτελέσει
ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τόσο το
περιεχόμενο όσο και το ρυθμό διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών που έχουν τις τάξεις τους μέσω
της πληρέστερης κατανόησης σημαντικών πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας των παιδιών των
προσφύγων καθώς και την περαιτέρω εμβάθυνση σε ζητήματα που άπτονται της ένταξης των
προσφυγόπουλων στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό .Ο Οδηγός περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες. Στη
πρώτη ενότητα, ο ερευνητής του ΕΚΚΕ Νίκος Σαρρής χαρτογραφεί το θεσμικό πλαίσιο του
προσφυγικού ζητήματος ενώ ο Καθηγητής Γεώργιος Πασιάς αποτυπώνει την ευρωπαϊκή
πραγματικότητα δίνοντας έμφαση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ευρωπαίων πολιτών. Στη
Τρίτη ενότητα, η εκπαιδευτικός Ασπασία Οικονόμου παρουσιάζει τις καινοτόμες Εκπαιδευτικές
Στρατηγικές Ενσωμάτωσης των Προσφύγων στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Στη τέταρτη και
τελευταία ενότητα, ο Επ. Καθηγητής Ιωάννης Ρουσσάκης καταγράφει τις καινοτόμες μαθησιακές
Τεχνικές για την ενσωμάτωση των παιδιών των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Ναπολέων Μαραβέγιας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος
JeanMonnet ErasmusPlus Interef
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΙΙ. «Θεσμικό Πλαίσιο Προσφυγικού Ζητήματος»
Νικόλαος Σαρρής, Ερευνητής ΕΚΚΕ

Βιογραφικό. Ο Νίκος Σαρρής είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Δικηγόρος στον
Άρειο Πάγο και από το 2017 αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του ΕΚΚΕ. Είναι πτυχιούχος του τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών(1986), πτυχιούχος της Νομικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1992), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.A.) στις
Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ(1987), και του μεταπτυχιακού τίτλου του τομέα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του
Ε.Κ.Π.Α (1990). Έχει λάβει μέρος, με κείμενα και ανακοινώσεις του, σε εθνικά, διεθνή συνέδρια και
συλλογικές εκδόσεις. Είναι συγγραφέας και επιμελητής επιστημονικών συγγραμμάτων. Τα τρέχοντα
επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον χώρο της πολιτικής κοινωνιολογίας, της
κοινωνικής πολιτικής, της εμπιστοσύνης των θεσμών, της μετανάστευσης και των διακρίσεων.

A.

Εισαγωγή

Το τέλος του ψυχρού πολέμου, η ενοποίηση τη Γερμανίας, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και
η αλλαγή των καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και τις αρχές της
δεκαετίας του ’90 σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές με επιπτώσεις τόσο στο μέλλον της Ευρώπης,
όσο και γενικότερα του κόσμου. Είναι η περίοδος επίσης που η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης
κάνει τότε αποφασιστικά βήματα, ιδιαίτερα με την καθιέρωση της ενιαίας αγοράς και την ενοποίηση
της Ευρώπης ως υπερεθνικού οικονομικού χώρου, την ίδια στιγμή που η εθνική κυριαρχία επί των
συνόρων αντιστέκεται και διατηρείται. Ιδιαίτερα στη δεκαετία του ΄90 με την ενοποίηση να προχωρά
και τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία να παρατείνεται, η μετανάστευση άρχισε να έρχεται στο
επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ανησυχίας και μιας σειράς πολιτικών που επιχειρούσαν να
περιορίσουν τον αριθμό των αιτημάτων ασύλου στα ευρωπαϊκά κράτη. Η ένταση του περιορισμού
εξυπηρετήθηκε μέσα από την εισαγωγή νέων κατηγοριοποιήσεων που συνόδευαν τη ρητορική περί
«πλαστών» αιτημάτων ασύλου και περί επιλεκτικής εκμετάλλευσης της δυνατότητας αίτησης ασύλου
σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες (asylum shopping)1.
Το ζήτημα της διαχείρισης των προσφυγικών «ροών» και της προσφυγικής εγκατάστασης μοιάζει να
ισορροπεί ανάμεσα στο αίτημα της παροχής προστασίας σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη,
κατοχυρωμένο από ισχυρά εργαλεία του διεθνούς δικαίου και στο δικαίωμα των κρατών να ελέγχουν
τη μεταναστευτική κίνηση στα σύνορά τους. Ο έλεγχος των μετακινήσεων σκοπεύει στη διασφάλιση
της διάκρισης εκείνων που πραγματικά «αξίζουν την προστασία» από εκείνους που χρησιμοποιούν το
άσυλο ως την «πίσω πόρτα» για μία μεταναστευτική εγκατάσταση που έχει κριθεί ανεπιθύμητη και
άρα «παράνομη». Με άλλα λόγια το σύστημα του ασύλου και της διεθνούς προστασίας εξυφαίνεται
όλο και περισσότερο γύρω από τη διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών, παρά γύρω από την

1

Joly and Cohen 1990, Roberts 1998, Moreno-Lax 2015
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προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων καθαυτή. Έως το τέλος της δεκαετίας του ’90 μια μακρά
σειρά συνθηκών, συμφωνιών, κανονισμών, οδηγιών και αντίστοιχων πολιτικών και εργαλείων
έρχονταν να προστεθούν στο υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης των προσφυγικών πληθυσμών.

B. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
a.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι προσφυγικής προστασίας;

Σύμφωνα με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι όποιος-α
βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του/της ή της συνήθους διαμονής του/της και αδυνατεί ή δεν
επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν λόγω βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων
(προσφυγικό καθεστώς) είτε λόγω σοβαρών και αδιάκριτων απειλών κατά της ζωής του, της
σωματικής του ακεραιότητας ή της ελευθερίας του που οφείλονται σε γενικευμένη βία ή σε γεγονότα
που διαταράσσουν σοβαρά τη δημόσια τάξη (καθεστώς επικουρικής προστασίας, ανθρωπιστικό
καθεστώς)
b. Πρόσφυγας
Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης.
c. Δικαιούχος επικουρικής προστασίας
Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του π.δ. 141/2013, ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις
προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά στο πρόσωπό του συντρέχουν ουσιώδεις
λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή στην περίπτωση
ανιθαγενούς στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή
βλάβη, κατά την έννοια του άρθρου 15 του π.δ. 141/2013 και που δεν μπορεί, ή λόγω του κινδύνου
αυτού δεν επιθυμεί, να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας.
d. Αιτών διεθνούς προστασίας
Είναι ο/η αλλοδαπός/ή ή ανιθαγενής που δηλώνει προφορικά ή γραπτά σε οποιαδήποτε αρμόδια
κρατική αρχή ότι ζητά άσυλο ή ζητά να μην απελαθεί γιατί φοβάται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας,
εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύει
να υποστεί σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του/της, ιδίως γιατί
κινδυνεύει με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση
ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά του/της λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης. Αιτών διεθνή
προστασία θεωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος μεταφέρεται στην Ελλάδα από κράτος που εφαρμόζει
τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ».
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e. Ασυνόδευτοι ανήλικοι
Ασυνόδευτοι ανήλικοι/Ασυνόδευτα ανήλικα είναι τα άτομα, κάτω των 18 ετών, τα οποία φθάνουν
στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνά τους ή οι ανήλικοι
και οι ανήλικες που εγκαταλείπονται ασυνόδευτοι/ασυνόδευτες μετά την είσοδό τους στη χώρα.
f.

Ένταξη και διαδικασία ένταξης

Η ένταξη των μεταναστών/μεταναστριών, των αιτούντων/αιτουσών και δικαιούχων διεθνούς
προστασίας αποτελεί ειδικό τομέα και αναπόσπαστο τμήμα της μεταναστευτικής πολιτικής αλλά και
της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής ενός κράτους για το σύνολο του πληθυσμού του. Εξαρτάται
άμεσα από την πολιτική διαχείρισης της μετανάστευσης και απαιτεί στοχευμένες και θετικού
χαρακτήρα δράσεις προκειμένου ο συγκεκριμένος πληθυσμός να επανακοινωνικοποιηθεί στη χώρα
φιλοξενίας ή/και εγκατάστασής του. Η διαδικασία ένταξης αφορά μια σύνθετη διαδικασία
«εκπαίδευσης», η οποία σε, πρώτο επίπεδο, περιλαμβάνει τα βασικά αγαθά (υποδοχή, στέγαση,
πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση τις κοινωνικές υπηρεσίες και την ασφάλιση, επαγγελματικός
επαναπροσανατολισμός, κατάρτιση και προσαρμογή σε νέες επαγγελματικές συνθήκες και
απαιτήσεις). Σε δεύτερο επίπεδο, η ένταξη αφορά την σταδιακή εξοικείωση με στάσεις,
συμπεριφορές και ανταλλαγές με τους πολίτες της χώρας υποδοχής και, επομένως, φτάνει μέχρι τα
πιο προχωρημένα στάδια της κοινωνικής ενσωμάτωσης, όπως είναι ο επαναπροσδιορισμός της
πολιτισμικής ταυτότητας, η αλλαγή του τρόπου ζωής, του καταναλωτικού μοντέλου και της δόμησης
των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, η συμμετοχή στα κοινά και στην πολιτική ζωή μιας
χώρας άλλης από εκείνην της καταγωγής.
C. Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και οι αυξανόμενες πιέσεις των μεταναστευτικών κυμάτων
οδήγησαν την Ε.Ε. στην συνειδητοποίηση της ανάγκης για κοινοτική δράση στην δεκαετία του ’90.
Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης περιέχει τόσο μέτρα καταπολέμησης της παράνομης
μετανάστευσης, τα οποία συνδέονται με την πολιτική ασφάλειας και την αντιμετώπιση της
τρομοκρατίας, όσο και μέτρα που αφορούν στη νόμιμη μετανάστευση στις χώρες μέλη της Ε.Ε. Η
κυριότερη προσπάθεια στρέφεται στον τομέα της εναρμόνισης των πολιτικών των κρατών μελών
σχετικά με τις προϋποθέσεις υποδοχής και παραμονής των πολιτών τρίτων χωρών. Επίσης τα θέματα
του ασύλου αποτελούν μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η
εναρμόνιση των πολιτικών των ευρωπαϊκών κρατών για το άσυλο και η οικοδόμηση μιας κοινής
ευρωπαϊκής πολιτικής έγινε επί μακρόν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εντός της ΕΕ. Με δεδομένες
τις (αν)ισορροπίες ισχύος μεταξύ των κρατών-μελών, η εναρμόνιση υπήρξε κατά κύριο λόγο
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προτεραιότητα εκείνων που δέχονταν το μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων2.
Θα αναλύσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου τόσο από άποψη συνθηκών, όσο και από άποψη
δευτερογενούς δικαίου της Ε.Ε. Η ενωσιακή αρμοδιότητα ασκείται καταρχήν με Οδηγίες αν και δεν
λείπουν οι Κανονισμοί, όπως ο γνωστός Κανονισμός του Δουβλίνου για το άσυλο. Το νομοθετικό
έργο της Ένωσης στο πεδίο του ασύλου ακολουθεί τη γενικότερη τάση μετάβασης από την ελάχιστη
στη μέγιστη εναρμόνιση. Παράλληλα στα επίπεδα που έχουν εκδοθεί Οδηγίες τα Εθνικά Δικαστήρια
οφείλουν μετά την εκπνοή της προθεσμίας μεταφοράς τους να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν τους
τυχόν εναπομείναντες εθνικούς κανόνες σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.
a. Το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ
Στο επίπεδο του πρωτογενούς δικαίου η Συνθήκη του Άμστερνταμ αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική
προσπάθεια για την ευρωπαϊκή διάσταση της μετανάστευσης. Με τη θέση της σε ισχύ τον Μάϊο του
1999, τα ζητήματα του ασύλου, της διάβασης των συνόρων και της μετανάστευσης μεταφέρθηκαν
από τον τρίτο στον πρώτο πυλώνα και έγιναν κεντρικής σημασίας πολιτικά θέματα για την Ε.Ε. Με
αυτόν τον τρόπο επισφραγίστηκε ο κοινοτικός χαρακτήρας αυτών των τομέων της πολιτικής, που
σημαίνει ότι πλέον ρυθμίζονται από νομική άποψη δεσμευτικά σε επίπεδο Ε.Ε., στη βάση προτάσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ επέβαλε ένα πενταετές χρονοδιάγραμμα με
καταληκτική προθεσμία την 1η Μαΐου 2004 για την υιοθέτηση δέσμης συγκεκριμένων μέτρων, με
στόχο την εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε της Φινλανδίας τον Οκτώβριο του 1999 διαπιστώθηκε η
ανάγκη μιας δυναμικής πολιτικής ενσωμάτωσης των πολιτών τρίτων χωρών που θα είχε ως στόχο
την παραχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συγκρίσιμων με εκείνα των πολιτών της Ε.Ε. Η
αναγνώριση της αρχής της δίκαιης μεταχείρισης για τους υπηκόους τρίτων χωρών τίθεται κατ’
αναλογία με την αρχή της ίσης μεταχείρισης που ισχύει για τους κοινοτικούς πολίτες και εκκινεί τη
διαδικασία σύγκλισης των νομικών καθεστώτων που διέπουν τις δύο αυτές κατηγορίες πολιτών.
Αποφασίστηκε επιπλέον η αναγνώριση ενός καθεστώτος διευρυμένων δικαιωμάτων για τους επί
μακρόν διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, και η πραγματοποίηση μεταγενέστερων ρυθμίσεων
σχετικά με την προστασία κατά της απέλασης και το δικαίωμα διαμονής σε άλλο κράτος μέλος.
Τέλος, εγκρίθηκε το πρώτο πολυετές πρόγραμμα το οποίο έθεσε προτεραιότητα στον τομέα της
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.
Το επόμενο βήμα της Ε.Ε. στο πλαίσιο της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής γίνεται με το πολυετές
Πρόγραμμα της Χάγης, το οποίο διαδέχθηκε το πρόγραμμα του Τάμπερε για την περίοδο 20052009 με κύριο στόχο την ενίσχυση της Ε.Ε. ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

2

Zaun2017
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Βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος αποτελούν η ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών της
Ένωσης και η εμβάθυνση της συνεργασίας για τη μετανάστευση και τον έλεγχο των συνόρων.
Παράλληλα, αποφασίστηκε η διαμόρφωση ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου1 μέχρι το 2010,
η καταπολέμηση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος, η επέκταση της αμοιβαίας
αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων σε αστικά και ποινικά θέματα, καθώς και η πληρέστερη
αξιοποίηση/αναβάθμιση της EUROPOL και της EUROJUST.
Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, που αντικαθιστά τα αντίστοιχα του Τάμπερε και της Χάγης,
καθορίζοντας μεταξύ άλλων το πλαίσιο της πολιτικής για το άσυλο, τη μετανάστευση και τις
θεωρήσεις για την περίοδο 2010-2014, είναι το τρίτο πενταετές πρόγραμμα και φτάνει σχεδόν μέχρι
την περίοδο που ξεσπάει η προσφυγική κρίση, ιδίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Στο εν λόγω
πρόγραμμα επισημαίνεται ότι όσον αφορά στην αλληλεγγύη και στην εταιρική σχέση σε θέματα
μετανάστευσης και ασύλου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της
μετανάστευσης σχετικά με την αγορά εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών. Η
αναζήτηση πρακτικών λύσεων που θα αυξήσουν τη συνοχή μεταξύ της πολιτικής μετανάστευσης και
άλλων πολιτικών (εμπορίου, απασχόλησης, υγείας και εκπαίδευσης) αναγνωρίζεται ως σημαντικός
στόχος.
Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης δίδει έμφαση στις αρχές που περιλαμβάνονται στη Σφαιρική
Προσέγγιση της Μετανάστευσης καθώς και στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το
Άσυλο, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ να αποτελέσει
αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. Σημαντική προτεραιότητα παραμένει η
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η παράνομη μεταφορά μεταναστών και η προστασία των
ασυνόδευτων ανηλίκων ενώ, ως προς το άσυλο, η νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης
Ασύλου αναφέρεται ως εργαλείο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ασύλου. Καταληκτικά, σχετικά με την εξωτερική διάσταση του ασύλου τονίζεται η
ανάγκη στενής συνεργασίας με την UNHCR (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες) και
τα Προγράμματα Περιφερειακής Προστασίας, ενώ δίδεται έμφαση στην ενθάρρυνση της εθελοντικής
συμμετοχής των κρατών μελών στο κοινό πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ε.Ε.
Σήμερα μετά και τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ την 1.12.2009 ΟΙ διατάξεις για τη
μετανάστευση και το άσυλο περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου V «χώρος Ελευθερίας,
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης» της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 77 περιλαμβάνει τη νομική βάση για την ανάπτυξη πολιτικής της
Ένωσης σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άρθρο 78 για την ανάπτυξη της «κοινής» πολιτικής
για το άσυλο, το άρθρο 79 για την ανάπτυξη της «κοινής» μεταναστευτικής πολιτικής, ενώ το άρθρο
80 προβλέπει ότι οι παραπάνω πολιτικές της Ένωσης και η εφαρμογή τους διέπονται από την αρχή
της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών-μελών. Η αρμοδιότητα της
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Ένωσης στα πεδία του ασύλου και της μετανάστευσης χαρακτηρίζεται συντρέχουσα προς εκείνη των
κρατών-μελών. Όταν ασκείται η ενωσιακή αρμοδιότητα, παύει η δυνατότητα άσκησης της εθνικής
αρμοδιότητας στα αντίστοιχα θεματικά πεδία. Η Συνθήκη περιλαμβάνει πάντως αρκετές επιφυλάξεις
εθνικής αρμοδιότητας στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής. Περαιτέρω, ένα βασικό
χαρακτηριστικό στο πεδίο της πολιτικής ασύλου είναι η βασική υποχρέωση να τηρείται και να
υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των
προσφύγων. Με άλλα λόγια η ενωσιακή αρμοδιότητα στο πεδίο αυτό είναι δεσμία (Στεφάνου
2016:460).
Παράλληλα ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΧΘΔ) της ΕΕ, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο
6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες, αποτελεί
ένα πλαίσιο προστασίας για τους αλλοδαπούς αφού περιλαμβάνει ορισμένα δικαιώματα, όπως η
απαγόρευση της δουλείας, η αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία και η εμπορία ανθρώπων (άρθρο
5), η αναγνώριση του δικαιώματος του ασύλου (άρθρο 18), η απαγόρευση μαζικών απελάσεων και
η απαγόρευση απομάκρυνσης, απέλασης ή έκδοσης αλλοδαπού προς κράτος που διαθέτει σοβαρό
κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη
ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση (άρθρο 19), η απαγόρευση διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος,
εθνοτικής καταγωγής & ιθαγένειας (άρθρο 21).
b. Το δευτερογενές δίκαιο της Ε.Ε.
Σε επίπεδο δευτερογενούς δικαίου, το πρώτο βήμα στο συντονισμό των εθνικών συστημάτων
ασύλου αφορούσε την παροχή προσωρινής προστασίας. Η Οδηγία του Συμβουλίου 2001/55/ΕΚ
«σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής
εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον
αφορά την υποδοχή βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση (άρθρο
19), η απαγόρευση διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής & ιθαγένειας (άρθρο
21).και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων» προέκυψε σε συνέχεια
των μεγάλων βαρών που επωμίστηκαν οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης μετά την
κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας. Η Γερμανία υποδέχτηκε το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που
μετακινήθηκαν εξαιτίας της κρίσης, οπότε είχε συμφέρον να επιδιώξει μια πολιτική διαμοιρασμού
της ευθύνης και των «βαρών» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα διέθετε και καλύτερο
νομοθετικό πλαίσιο και καταλληλότερες διοικητικές πρακτικές.
Η νομοθετική δράση της Ένωσης στο πεδίο του ασύλου συνεχίστηκε κατά την 2003-2005 μέσω
τριών Οδηγιών και του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ (Κανονισμός ΕΚ 343/2003 του Συμβουλίου) και
απέβλεπε στην ελάχιστη εναρμόνιση των νομοθεσιών, με στόχο την αποτροπή της συρροής
αιτούντων άσυλο σε χώρες με καλύτερες δομές και διαδικασίες υποδοχής, πρακτική γνωστή ως
asylum- shopping. Όσον αφορά τις Οδηγίες ειδικότερα πρόκειται: α) για την Οδηγία 2003/9/ΕΚ για
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τις Συνθήκες Υποδοχής, όπως αναδιατυπώθηκε με την Οδηγία 2013/33/ΕΕ, β) την Οδηγία
2004/83/ΕΚ για την Αναγνώριση, όπως αναδιατυπώθηκε με την Οδηγία και γ) την Οδηγία
2005/85/ΕΚ για τις Διαδικασίες Ασύλου, όπως αναδιατυπώθηκε με την Οδηγία 2013/32/ΕΕ. Σκοπός
αυτών των Οδηγιών ήταν η επίτευξη ελάχιστης εναρμόνισης, συμβατής προς τη Σύμβαση της
Γενεύης για το καθεστώς προσφύγων. Σχετικά με τον Κανονισμό του Δουβλίνου, θεμελιώδης αρχή
του είναι η αρχή της αρμοδιότητας της χώρας πρώτης εισόδου. Εφόσον ο αιτών άσυλο μετακινηθεί
σε άλλο κράτος μέλος πριν από τη χορήγηση ασύλου, προβλέπεται η επιστροφή του στο κράτος στο
οποίο έχει υποβάλει την αίτηση ασύλου. Ο Κανονισμός αυτός υπέστη ελαφρές τροποποιήσεις
(Κανονισμός ΕΕ/ 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως
Δουβλίνο ΙΙΙ) και η εφαρμογή του συνδυάστηκε με τον Κανονισμό Eurodac για την ταυτοποίηση των
αιτούντων άσυλο (Κανονισμός ΕΕ/ 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).
Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη λεγόμενη σφαιρική προσέγγιση στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (2008). Η Ένωση κινήθηκε σε δύο
κατευθύνσεις προκειμένου να μειώσει τις πιέσεις προς τις χώρες της πρώτης εισόδου μετά την
έναρξη του ισχύος του Κανονισμού του Δουβλίνου. Η πρώτη κατεύθυνση είχε άξονα την
οικοδόμηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ/Common European Asylum
System-CEAS), με στόχο τη διασφάλιση ενιαίας και αποτελεσματικής διαδικασίας χορήγησης
ασύλου, την παροχή ισοδύναμων εγγυήσεων προστασίας και την εγγυημένη πρόσβαση σε ασφαλή
και ομοιόμορφα καθεστώτα σε όλα τα κράτη μέλη, με παράλληλη τήρηση των διεθνών
προδιαγραφών και ιδίως την απαγόρευση της επαναπροώθησης που διαλαμβάνει η Σύμβαση της
Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορούσε τη μετεγκατάσταση
προσώπων που δικαιούνται διεθνή προστασία.
Ειδικότερα για την πολιτική ασύλου στόχος της ΕΕ είναι η ανάπτυξη κοινής πολιτικής στους τομείς
του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας, προκειμένου να
παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε οποιονδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας έχει ανάγκη διεθνούς
προστασίας, καθώς και η διασφάλιση ότι θα τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης. Η πολιτική
αυτή πρέπει να συμμορφώνεται προς τη Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων, της
28ης Ιουλίου 1951, και με το Πρωτόκολλό της, της 31ης Ιανουαρίου 1967. Σημαντικό πάντως είναι
να αναφερθεί ότι ούτε η ΣΛΕΕ ούτε ο Χάρτης παρέχουν ορισμό των όρων «άσυλο» και
«πρόσφυγας», αλλά παραπέμπουν ρητά και τα δύο στη σύμβαση της Γενεύης και στο Πρωτόκολλό
της.
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
1. ενιαίο καθεστώς ασύλου

3. κοινό σύστημα προσωρινής προστασίας

2. ενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας

4. κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και
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ανάκληση

του

ενιαίου

καθεστώτος

ασύλου ή επικουρικής προστασίας
5. κριτήρια

και

μηχανισμούς

για τον

προσδιορισμό του κράτους μέλους που
είναι υπεύθυνο για την εξέταση της

αίτησης
6. προδιαγραφές σχετικά με τις συνθήκες
υποδοχής
7. σύμπραξη και συνεργασία με τρίτες χώρες.

Ειδικότερα για τη δημιουργία του ΚΕΣΑ (CEAS) πρέπει να αναφερθούν οι χρονικοί σταθμοί. Αρχικά,
η Συνθήκη του Άμστερνταμ σηματοδοτεί το έναυσμα για τη δημιουργία του ΚΕΣΑ. Στη Συνθήκη του
Τάμπερε, θα υπάρξει ρητή αναφορά στην ανάγκη οικοδόμησης του ενώ μέχρι το 2006, εκδίδονται
κανονισμοί και οδηγίες που συναπαρτίζουν την πρώτη φάση του ΚΕΣΑ. Το 2008, θα υπάρξει
συνομολόγηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Άσυλο στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης, με
αποτελεσματικότερη συνεργασία στην πράξη προς την κατεύθυνση της αλληλεγγύης. Το 2013,
υπήρξε ανανέωση του θεσμικού οπλοστασίου που βασίζεται σε 2 Κανονισμούς και 4 Οδηγίες.
Η Οδηγία για την Αναγνώριση
(2004/2011) περιλαμβάνει τον
ορισμό

του/της

πρόσφυγα,

τονίζοντας τον κίνδυνο δίωξης
στη

χώρα

ιθαγένειας

και

παράλληλα περιλαμβάνει την
πρόνοια

για

την

«επικουρικής»

παροχή
διεθνούς

προστασίας σε πρόσωπα που
δεν

πληρούν

προϋποθέσεις

μεν

τις

για

την Εικόνα 1. Θεσμικό Πλαίσιο Προσφυγικού
αναγνώριση της προσφυγικής
ιδιότητας, ωστόσο τυχόν επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους θα επέφερε «πραγματικό κίνδυνο να
υποστούν σοβαρή βλάβη». Η Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής (2003/2013) αναγνωρίζει την
ανάγκη να θεσπιστούν παρόμοια πρότυπα υποδοχής και συγκρίσιμες αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης
των αιτούντων άσυλο σε όλα τα κράτη-μέλη, κάτι που παραπέμπει στις πολύ μεγάλες προϋπάρχουσες
ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών στα συστήματα υποδοχής (Zaun 2017, σελ. 75). Την ίδια όμως
στιγμή η Οδηγία συντίθεται από μια σειρά από περιορισμούς και εξαιρέσεις που δίνουν τη δυνατότητα
στα κράτη να περιορίζουν την ελευθερία κίνησης των αιτούντων για λόγους δημόσιας ασφάλειας και
να συνδέουν την παροχή υπηρεσιών με την υποχρέωση διαμονής σε συγκεκριμένους τόπους.
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Η Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου (2005/2013) καθορίζει τα σχετικά με τη χορήγηση και την
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Ορισμένες διατάξεις της έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στη γεωγραφία των προσφυγικών κινήσεων. Πρώτον, με την πρόβλεψη σχετικά με την
ενημέρωση και παροχή συμβουλών σε όσους βρίσκονται σε κέντρα κράτησης ή συνοριακές ζώνες
διέλευσης, κατοχυρώνεται εκ των πραγμάτων η νομιμότητα της παραμονής αιτούντων άσυλο σε αυτές
τις κατηγορίες χώρων. Δεύτερον, και ως ένα βαθμό στην αντίθετη κατεύθυνση, προβλέπεται το
δικαίωμα παραμονής στη χώρα όπου εξετάζεται η αίτηση, αλλά και εξαιρέσεις για τα αιτήματα που
κατατίθενται σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την πρώτη αίτηση. Τρίτον, μία αίτηση μπορεί να κριθεί
απαράδεκτη εφόσον κατατίθεται από αιτούντα που προέρχεται από «ασφαλή χώρα καταγωγής» ή
«ασφαλή τρίτη χώρα». Η εφαρμογή της τελευταίας διάταξης συνιστά μία μορφή εξωτερίκευσης της
διαχείρισης των προσφυγικών κινήσεων, η οποία καταλήγει στην αποτροπή τους και στην παραβίαση
του δικαιώματος κατάθεσης του αιτήματος3.
Η ίδια πρόβλεψη περιλαμβάνεται και στον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ (2013), βασικό έργο του
οποίου, είναι ο καθορισμός του κράτους μέλους που οφείλει να εξετάσει κάθε αίτημα (Radjenovic,
2019). Κύρια συνιστώσα του συστήματος παραμένει η υποχρέωση εξέτασης του αιτήματος εκ μέρους
της εκάστοτε χώρας πρώτης υποδοχής. Πρόκειται, όπως το θέτει η Zaun (2017), για την ιδέα ότι τα
κράτη που δέχονται τις προσφυγικές αφίξεις και δεν μπορούν να «προστατεύσουν» αποτελεσματικά
τα σύνορά τους πρέπει να «τιμωρηθούν» για αυτό. Αλληλένδετος με τον Κανονισμό του Δουβλίνου
ΙΙΙ είναι και ο (ανανεωμένος) Κανονισμός EURODAC που έχει ως κύριο μέλημα την καταγραφή των
δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο σε μία ενιαία βάση δεδομένων, έτσι ώστε να
ελέγχονται και να αποτρέπονται αποτελεσματικά τυχόν μετακινήσεις τους για υποβολή αιτήματος
ασύλου και σε άλλο κράτος- μέλος.
Παράλληλα με την ανάπτυξη του CEAS, η ΕΕ αποκτά από το 2005 τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη
διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών-μελών, περισσότερο
γνωστό μέχρι σήμερα ως Frontex. Αποστολή της Frontex, είναι η από κοινού με τα κράτη-μέλη
εξασφάλιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, στο πλαίσιο
της οικοδόμησης του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
Με τον Κανονισμό ΕΕ/1052/2013 (EUROSUR) εξειδικεύεται το πλαίσιο και το περιεχόμενο του
συντονισμού της Frontex με τις κρατικές αρχές. Ο Κανονισμός EUROSUR στοχεύει «στον εντοπισμό,
την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού
εγκλήματος». Στο προοίμιο του Κανονισμού προβλέπεται ότι το EUROSUR θα σέβεται τα θεμελιώδη
δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα ασύλου. Επίσης αναφέρει χαρακτηριστικά «Το
EUROSUR θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την επιχειρησιακή και τεχνική ικανότητα του

3

Gil-Bazo, 2015
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Οργανισμού και των κρατών-μελών να εντοπίζουν τέτοια μικρά σκάφη και να βελτιώσει την
ικανότητα ανταπόκρισης των κρατών-μελών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των απωλειών ζωής των
μεταναστών». Ο Κανονισμός EUROSUR τέθηκε σε λειτουργία αμέσως μετά τα δύο ναυάγια στα
ανοιχτά της Λαμπεντούζα τα οποία κόστισαν τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων που προσπαθούσαν να
διασχίσουν τη Μεσόγειο από τη Λιβύη προς την Ιταλία και βρέθηκαν για ένα βραχύ χρονικό διάστημα
στο επίκεντρο της προσοχής της ευρωπαϊκής ειδησεογραφίας.
Το 2010 ιδρύεται με Κανονισμό και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), με
στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής του CEAS, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατώνμελών και την επιχειρησιακή υποστήριξη, με την παροχή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και τεχνικής
βοήθειας, των κρατών-μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες «πιέσεις». Την υλοποίηση αυτών των
σχεδίων αναλαμβάνουν εκ μέρους της EASO ομάδες ειδικών απεσταλμένων, οι λεγόμενες Ομάδες
Υποστήριξης Ασύλου.
Συνοπτικά μπορούμε να επισημάνουμε σχετικά με τα επιτεύγματα στην κοινή πολιτική ασύλου τα
εξής:
1. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ ανέθεσε νέες αρμοδιότητες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ,
επιτρέποντάς τους να καταρτίζουν νομοθετικά κείμενα στον τομέα του ασύλου με τη χρήση ενός
συγκεκριμένου θεσμικού μηχανισμού. Δίνεται το έναυσμα για την εγκαθίδρυση του Κοινού
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου(CEAS).
2. Το Πρόγραμμα του Τάμπερε (1999-2004) θεωρείται το «πρώτο στάδιο» του κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ) για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών προσδιορισμού του
κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων ασύλου το οποίο περιλάμβανε τη
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Δακτυλοσκόπησης (Eurodac) για την αποθήκευση και την
αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων.
3. Το Πρόγραμμα της Χάγης (2005-2009) ζητούσε να εγκριθούν έως το τέλος του 2010 οι πράξεις
και τα μέτρα του δεύτερου σταδίου, τονίζοντας τη βούληση της ΕΕ να υπερβεί τα ελάχιστα
πρότυπα και να αναπτύξει μια ενιαία διαδικασία ασύλου που θα περιλαμβάνει κοινές εγγυήσεις
και ένα ενιαίο καθεστώς για εκείνους στους οποίους χορηγείται προστασία. Το 2008, με το
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο η προθεσμία αυτή μεταφέρθηκε
στο2012.
4. Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης(2010-2014) επιβεβαιώνει τον στόχο της δημιουργίας «ενός
κοινού χώρου προστασίας και αλληλεγγύης, βάσει κοινής διαδικασίας ασύλου και ομοιόμορφου
καθεστώτος για τα πρόσωπα στα οποία χορηγείται διεθνής προστασία». Υπογραμμίζεται επίσης
η ανάγκη να προαχθεί πραγματική αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες
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πιέσεις, καθώς και ο σημαντικός ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίσει η νέα Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο(EASO).
D. Πρόσφατες εξελίξεις μετά την Προσφυγική κρίση του 2015
Η προσφυγική κρίση από το 2015 έφερε μια νέα και εκτενέστατη σειρά νομοθετημάτων με σκοπό τον
περιορισμό εισόδου και εγκατάστασης των προσφύγων σε χώρες τις Ευρώπης και την παραμονή τους
στην περιφέρεια του ευρωπαϊκού χώρου. Παράλληλα όμως δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις συνεργασίες
με τρίτες χώρες (ιδιαίτερα αυτές που αποτελούν σημαντικές χώρες προέλευσης ή διέλευσης), με
έμφαση στην αναπτυξιακή βοήθεια, την ασφάλεια και την επανεισδοχή προσφύγων και μεταναστών.
Το 2015 εγκρίνεται το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση το οποίο αποτελεί το
ευρύτερο πλαίσιο για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην ΕΕ. Εστιάζει στη διαχείριση των
συνόρων, στην επιχειρησιακή και οικονομική ενίσχυση της Frontex και των επιχειρήσεων στη
Μεσόγειο, στην καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης, στην αναλογική μετεγκατάσταση ατόμων που
βρίσκονται ήδη σε ευρωπαϊκό έδαφος και στις εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες, με σκοπό την μείωση
της μετανάστευσης.
Τον Μάρτιο του 2016 έρχεται η κοινή δήλωση ΕΕ –Τουρκίας που μέσω επιστροφών στην Τουρκία και
μετεγκαταστάσεων ειδικά των Σύρων προσφύγων, στοχεύει στον δραστικό περιορισμό της
προσφυγικής κίνησης από την Τουρκία προς την ΕΕ. Λίγο αργότερα, τον Ιούνιο του 2016, υπογράφεται
και το νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης
για τη Μετανάστευση. Το προτεινόμενο πλαίσιο στοχεύει, ανάμεσα στα άλλα, στη «διάσωση
ανθρώπων στη Μεσόγειο, στην αύξηση του ποσοστού επιστροφής στις χώρες καταγωγής και
διέλευσης, στην παροχή δυνατότητας στους μετανάστες και τους πρόσφυγες να παραμένουν όσο το
δυνατόν εγγύτερα στις εστίες τους και να αποφεύγουν τα επικίνδυνα ταξίδια», όπως επίσης και στην
«αύξηση των ποσοστών επιστροφής και επανεισδοχής, με προτίμηση στην οικειοθελή επιστροφή και
εστίαση στην επανένταξη και στην αναχαίτιση των παράτυπων ροών, με ταυτόχρονη προσφορά
διαύλων νόμιμης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των προσπαθειών
επανεγκατάστασης»4.
Ο τρόπος επίτευξης των στόχων αυτών περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία (όπως το
Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, το Περιφερειακό
Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Αντιμετώπιση της Συριακής Κρίσης και τη Διευκόλυνση για
τους πρόσφυγες στην Τουρκία), καθώς και την υπογραφή συμφώνων (compacts) ανάμεσα στην ΕΕ και
τρίτες χώρες, τα οποία θα εστιάζουν στην διαχείριση της μετανάστευσης (αποτροπή και επιστροφές).

4

ΕΕ, COM(2016) 385,σελ.7
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Για την περίοδο 2014-2020 η Χρηματοδότηση της μεταναστευτικής πολιτικής και της κοινής πολιτικής
ασύλου γίνεται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Στόχος του Ταμείου είναι η
υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών-μελών για την υιοθέτηση και ανάπτυξη α) ενός κοινού
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης (Common European Asylum System, CEAS), β)
μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης νόμιμων μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας
καθώς και γ) μιας αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφών, τηρώντας τις αρχές της αξιοπρέπειας και
της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα κονδύλια του ΤΑΜΕ για την περίοδο 2014-2020
αυξήθηκαν από 3,31 δισ. ευρώ σε 6,6 δισ. ευρώ. Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει
αύξηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του νέου Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ) κατά
51%,σε 10,4 δισ. ευρώ, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση και την ανάπτυξη όλων των πτυχών του ΚΕΣΑ,
συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης. Επιπλέον έχουν διατυπωθεί προτάσεις που
στοχεύουν στη βελτίωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου οι οποίες μπορούν να
συνοψιστούν στα εξής:
• Μέτρα για την απλούστευση, αποσαφήνιση και συντόμευση διαδικασιών χορήγησης ασύλου, την
καθιέρωση κοινών εγγυήσεων για τους αιτούντες άσυλο και την διασφάλιση αυστηρότερων
κανόνων για την καταπολέμηση των καταχρήσεων.
• Τον προσδιορισμό εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία, για να
επιτευχθεί μεγαλύτερη σύγκλιση των ποσοστών αναγνώρισης και των μορφών προστασίας.
• Τις συνθήκες υποδοχής, τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία των οποίων είναι η περίοδος αναμονής για
τους αιτούντες διεθνή προστασία ώστε να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η
τιμωρητική προσέγγιση της Επιτροπής για την αποτροπή των αιτούντων από το να μεταβούν σε
κράτος μέλος που δεν είναι αρμόδιο για την επεξεργασία της αίτησης ασύλου τους.
• Τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος ορίζει τα κριτήρια για τον
προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς
προστασίας.
• Την αναθεώρηση της βάσης δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο
(Eurodac), ώστε να συμπεριλάβει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπηκόων τρίτων
χωρών οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει διεθνή προστασία.
a. Ασφαλής τρίτη χώρα
Η κρίση αναφορικά με την παροχή διεθνούς προστασίας συναρτάται σε μεγάλο βαθμό με τις χώρες
καταγωγής και διέλευσης των αιτούντων διεθνή προστασία. Πρέπει να είναι συμβατή με το
χαρακτηρισμό μιας χώρας καταγωγής ή τρίτης χώρας (διέλευσης) ως ασφαλούς σύμφωνα με τα
κριτήρια των άρθρων 36-39 της Οδηγίας 213/32/ΕΕ. Η έννοια της «ασφαλούς τρίτης χώρας»
εισάγεται κατά τα μέσα της δεκαετίας του 80 σε κάποιες Σκανδιναβικές χώρες υπότην ονομασία
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«πρώτη χώρα ασύλου»5 και μέσα στα επόμενα 10 χρόνια ενσωματώνεται με διαφοροποιήσεις σε
πολλές εθνικές πολιτικές και συντάγματα χωρών της ΕΕ. Ο όρος «ασφαλής τρίτη χώρα» αναφέρεται
σε μια χώρα εκτός ΕΕ με την οποία οι πρόσφυγες έχουν κάποια πρότερη σχέση ή από την οποία
έχουν διέλθει προτού φτάσουν εκεί όπου τελικά αιτούνται άσυλο6. Η ένταξη του όρου αυτού στις
ευρωπαϊκές μεταναστευτικές πολιτικές, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη, εφόσον επικαλεστούν
την ύπαρξη μιας τέτοιας χώρας, είτε να απορρίψουν μια αίτηση ασύλου για λόγους δικαιοδοσίας είτε
να «επιστρέψουν» τους αιτούντες άσυλο στη χώρα αυτή πριν κάνουν αίτηση σε κράτος-μέλος της
ΕΕ. Επομένως, «η αρχή αυτή λειτουργεί [...] ως ένα είδος ρήτρας αποκλεισμού από το προσφυγικό
στάτους.
b. Η κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα από άποψη αριθμών
Το 2019 σύμφωνα με τον EASO (European Asylum Support Office) είχαν υποβληθεί 714.200
αιτήσεις ασύλου παρουσιάζοντας μια αύξηση 13% από τον προηγούμενο χρόνο. Το 2018
υποβλήθηκαν συνολικά 634.700 αιτήσεις ασύλου έναντι 649.855 το 2017 και 1,2 εκατ. το
2016.574.150 αποφάσεις εκδόθηκαν σε πρώτο βαθμό. Υπάρχουν στα τέλη του 2019 540.559
εκκρεμείς αιτήσεις. Το ποσοστό των αιτήσεων που έλαβαν θετική απόφαση (γνωστό και ως "ποσοστό
αναγνώρισης") το 2019 ήταν 34%, έναντι 33% του 2018. Οι περισσότερες αιτήσεις υποβλήθηκαν
από υπηκόους της Συρίας, του Αφγανιστάν και της Βενεζουέλας. Αυτές οι τρεις ιθαγένειες συνέχισαν
να αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο όλων των αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ. Ακολουθούν αιτήσεις από
υπηκόους του Ιράκ και της Κολομβίας. Οι χώρες της ΕΕ που χαρακτηρίζονται από μικρότερο μέγεθος
πληθυσμού υφίστανται ιδιαίτερα μεγάλη πίεση (Κύπρος, Μάλτα, Ελλάδα, Σουηδία, Λουξεμβούργο).
Για το πρώτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
καταγράφονται τα εξής στοιχεία: τον Ιανουάριο υποβλήθηκαν περισσότερες από 65. 300 αιτήσεις
ασύλου, τον Φεβρουάριο υπήρχαν περισσότερες από 61 100 αιτήσεις, παρά το γεγονός ότι κάποια
δεδομένα έλειπαν. Έτσι, πριν από το ξέσπασμα του COVID-19, οι τάσεις ασύλου ήταν στο
υψηλότερο σημείο τα τελευταία δύο χρόνια. Τον Μάρτιο μόλις 34.737 αιτήσεις υποβλήθηκαν σχεδόν
ο μισός αριθμός συγκριτικά με τον Φεβρουάριο.
Στο τέλος Μαρτίου, σε 485.478 υποθέσεις αναμένονταν απόφαση σε πρώτο βαθμό (περίπου 5.700
λιγότερες από ό, τι τον Φεβρουάριο). Επιπλέον, στο τέλος Ιανουαρίου 2020, εκκρεμούσαν περίπου
855.645 υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των προσφυγών/εφέσεων). Επομένως, είναι λογικό
να συμπεράνουμε ότι κάπως περισσότερες από τις μισές υποθέσεις εκκρεμούσαν πρωτοδίκως, ενώ
οι υπόλοιπες περίμεναν μια απόφαση για έφεση / επανεξέταση. Το ποσοστό αναγνώρισης με κριτήριο
τις θετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν 28%, ενώ το αντίστοιχο της

5
6

Moreno-Lax, 2015
Moreno-Lax, 2015: 669

19

περιόδου του 2019 ήταν 35%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ποσοστό αναγνώρισης
καθορίζεται από τις περιπτώσεις που αποφασίζονται, παρά από αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά την
ίδια περίοδο.
Σύριοι και Αφγανοί το 2020 συνέχισαν να υποβάλλουν τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου,
ακολουθούμενοι από πολίτες της Βενεζουέλας και Κολομβιανούς. Στην πραγματικότητα, αυτές οι
τέσσερις υπηκοότητες αντιπροσώπευαν το 38% όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην ΕΕ +
συνολικά. Τα υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης ήταν, όπως προηγουμένως, για τους Σύριους (80%)
και τους αιτούντες από την Ερυθραία (79%), και το χαμηλότερο για τους αιτούντες από τη Γεωργία
(1%), την Αλβανία και τη Βενεζουέλα (3% το καθένα), αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει ανθρωπιστική
προστασία που χορηγήθηκε από ορισμένες χώρες7.
E. Το Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για το άσυλο
Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά
στην

παροχή

ασύλου

στην

Ελλάδα διέπεται από μια σειρά
νομοθετημάτων που συνοπτικά
αποτυπώνονται στον Πίνακα 2.
Κύριο όργανο για την εφαρμογή
της πολιτικής ασύλου είναι η

Εικόνα 2.Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο

Υπηρεσία

Ασύλου

λειτουργεί

από

το

η

οποία

2013.Το

νομοθετικό πλαίσιο
που διέπει τη σύσταση, την
οργάνωση και λειτουργία καθώς
και την εφαρμογή του έργου της
Υπηρεσίας Ασύλου, συνίσταται
στα ακόλουθα νομοθετήματα:
Η Υπηρεσία Ασύλου συστάθηκε
με το άρθρο 1 του Ν. 3907/2011
(Α’

Εικόνα 3. Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο (συνέχεια)

7)

και

είχε

έναρξη

λειτουργίας την 7η Ιουνίου 2013.
Σήμερα, η Υπηρεσία υπάγεται

στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και λειτουργεί ως αυτοτελής
υπηρεσία απευθείας υπαγόμενη στον Υπουργό. Η Υπηρεσία συγκροτείται από την Κεντρική
7

https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends
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Υπηρεσία Ασύλου και από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ). Τα ΠΓΑ υπάγονται στην
Κεντρική Υπηρεσία η οποία προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί κα ελέγχει τη δράση τους. Η
τοπική αρμοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.
Αποστολή της είναι η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την παροχή πολιτικού ασύλου και άλλων
μορφών διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω
δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής,
πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν
επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Όπως προβλέπει ο νόμος, η Υπηρεσία Ασύλου
παραλαμβάνει, εξετάζει και αποφασίζει, βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεων
της χώρας, τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στη χώρα μας. Επίσης, συμβάλλει στη
διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τη διεθνή προστασία και τη συνεργασία με διεθνείς
οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς δραστηριότητάς της. Η Υπηρεσία Ασύλου είναι
επίσης αρμόδια για την εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 28ης Σεπτεμβρίου 1954 περί
της νομικής καταστάσεως των ανιθαγενών.
Η Υπηρεσία Ασύλου εφαρμόζει το Π.Δ. 141/2013 (ΦΕΚ Α-226-21.10.2013) που προσάρμοσε στο
εθνικό δίκαιο την αναδιατυπωμένη Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το
καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο
καθεστώς για τους πρόσφυγες και τις γυναίκες πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική
προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας σε συνδυασμό με το Ν.4375/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (με τους Ν.4399/2016, την ΚΥΑ αριθμ. 13257/ΦΕΚ
3455/Β/26.10.2016 και το ν. 4485/2017) με τον οποίο μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις
της αναδιατυπωμένης Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας, ενώ επίσης προβλέφθηκαν αναθεωρημένες διατάξεις για την εργασία δικαιούχων
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις. Με τον ίδιο νόμο, αναδιοργανώθηκε η Υπηρεσία Ασύλου.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την παροχή διεθνούς προστασίας, η
Υπηρεσία Ασύλου εφαρμόζει τον αναδιατυπωμένο Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και
μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος-μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών
αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013.
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Με τον Ν. 4375/2016 συστάθηκε η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Υπάγεται στην Γενική
Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου και η οργάνωση και η λειτουργία της
καθορίζεται με το Π.Δ. 122/2017.Αποστολή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι η
αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην χώρα, σε
συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής.
Με τον Ν.4540/2018 υπάρχει προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με
τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013)
και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α' 80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις. Με τον
Ν.4636/2019 αυστηροποιούνται οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Πιο αναλυτικά, οι διαδικασίες
υποδοχής και ταυτοποίησης διακρίνονται σε πέντε (5) στάδια:
•

(α)«Ενημέρωσης»,

•

(β)«Υπαγωγής»,

•

(γ) «Καταγραφής και Ιατρικού Ελέγχου»,

•

(δ) «Παραπομπής σε διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας»,

•

(ε) «Περαιτέρω παραπομπής και μετακίνησης».

Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει ο ν. 4636/2019 στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι οι εξής:
1. Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί κατά την υποδοχή δεν συμμορφώνονται στις αποφάσεις
μεταφοράς τους σε άλλες δομές θα σημαίνει ότι δεν επιθυμούν την προστασία και θα
παραπέμπονται σε διαδικασίες επιστροφής. Δεν θα μπαίνουν καθόλου στο σύστημα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η αίτησή τους εξετάζεται εντός 3ημερών.
2. Κατ’ εξαίρεση και για συγκεκριμένους λόγους οι αιτούντες άσυλο μπορεί να τεθούν υπό κράτηση
αρχικά για 50 ημέρες η οποία μπορεί να παραταθεί, χωρίς όμως να ξεπερνά τους 18μήνες.
3. Ως προς τη δυνατότητα παραμονής των αιτούντων ασύλου στη χώρα προβλέπεται δικαίωµα
παραμονής των αιτούντων στη χώρα µέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής εξέτασης της
αίτησής τους στον πρώτο βαθμό. Προβλέπεται, επίσης πότε οι αιτούντες δεν δικαιούνται να
παραμείνουν στη χώρα ακόμα και αν έχουν ασκήσει προσφυγή στις Ανεξάρτητες Επιτροπές
Προσφυγών.
4. Για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους αιτούντες ασύλου, προβλέπεται
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χορήγηση Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) η οποία όμως πλέον
συνδέεται με την ισχύ των δελτίων τους. Επίσης, καθιερώνεται η υποχρέωση των ανήλικων
προσφύγων να πηγαίνουν σε δημόσιο σχολείο, τόσο για λόγους ένταξης και ενσωμάτωσης στην
ελληνική κοινωνία, όσο και για λόγους κοινωνικής προστασίας, καθώς και μέτρα σε βάρος των
ενηλίκων μελών της οικογένειας, στις περιπτώσεις που ο ανήλικος δεν εγγράφεται, ούτε και
παρακολουθεί τα αντίστοιχα σχολικά μαθήματα.
5. Ο νόμος διατηρεί τις Επιτροπές Προσφυγών ως δεύτερο βαθμό κρίσης. Αλλάζει η σύνθεση και
προβλέπονται τρεις δικαστές. Προβλέπονται μονομελείς και τριμελείς συνθέσεις στις
Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, παραμένει ως τελικός
εγγυητής.
6. Η προσφυγή στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών προϋποθέτει δικόγραφο με λόγους και
όχι ένα προεντυπωμένο έγγραφο που έως σήμερα χορηγείτο από την ίδια την υπηρεσία στους
αιτούντες. Αυτό, άλλωστε, είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι η μοναδική χώρα που παρείχε
αυτόματη προσφυγή στον δεύτερο βαθμό.
7. Καταργείται η δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση αμέσως με την λήψη του δελτίου
αιτούντος. Δικαίωμα πρόσβασης χορηγείται μόνο 6 μήνες μετά την υποβολή του αιτήματος
εφόσον δεν έχει ληφθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό από την αρμόδια αρχή και η καθυστέρηση
δεν μπορεί να αποδοθεί στον αιτούντα.
8. Σημειώνεται επίσης ότι οι ΜΚΟ που θα εμπλέκονται στο σύστημα θα είναι πιστοποιημένες. «Και
αυτό γιατί πρέπει να προστατευτεί το σύστημα ασύλου από ΜΚΟ που δεν λειτουργούν σωστά
αλλά και να αναδειχθούν οι ΜΚΟ που πραγματικά προσφέρουν υπηρεσίες» σημειώνει η
κυβέρνηση.
Προχωρώντας στις καινοτομίες που εμπεριέχει ο νέος νόμος μπορούν να σημειωθούν τα ακόλουθα:
1) Υπάρχει πλέον ένα ενιαίο κείμενο που περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν
στηναναγνώριση,στηνυποδοχή,στηνδιαδικασίαεξέτασης,στηνδικαστικήπροστασία.
2) Η προσφυγή στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών προϋποθέτει δικόγραφο με την επίκληση
συγκεκριμένων λόγων. Εδώ υφίσταται ανάλογη εφαρμογή της Διοικητικής Δικονομίας που
εφαρμόζεται επί όλων των υποθέσεων είτε αφορούν αλλοδαπούς είτε Έλληνες πολίτες.
3) Το δικαίωμα παραµονής των αιτούντων στη χώρα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της
διοικητικήςδιαδικασίαςεξέτασηςτηςαίτησηςδιεθνούςπροστασίαςστονπρώτοβαθμό.
4) Οι επιδόσεις των εγγράφων μπορούν να γίνουν και σε πληρεξούσιο δικηγόρο ή σύμβουλο ή
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αντίκλητο. Επίσης αυτό αφορά την επίδοση σε περίπτωση μη εντοπισμού.
5) Δεν υπάρχει ανασταλτικό αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων.
6) Το δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία χορηγείται μόνο 6 μήνες μετά την υποβολή
του αιτήματος και εφόσον δεν έχει ληφθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό από την αρμόδια αρχή και
η καθυστέρηση δεν μπορεί να αποδοθεί στον αιτούντα. Περαιτέρω, το δικαίωμα πρόσβασης σε
εξαρτημένη εργασία ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, η οποία
δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, και οι αιτούντες δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα.
7) Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί κατά την υποδοχή δεν συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις
μεταφοράς τους σε άλλες δομές τεκμαίρεται ότι δεν επιθυμούν την προστασία και
παραπέμπονται σε διαδικασίες επιστροφής. Μετά την καταγραφή εφόσον οι αιτούντες τελικά
παραμένουν στο σύστημα αλλά δεν συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις μεταφοράς τότε η
αίτηση τους εξετάζεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
8) Κράτηση των αιτούντων ανεξαρτήτως αν προηγουμένως κρατούνταν ήδη, για συγκεκριμένους
λόγους και με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους.
9) Κράτηση χωρίς συνυπολογισμό των προγενέστερων διαστημάτων κράτησης.
10) Η παραβίαση των όρων και των κανονισμών λειτουργίας των κέντρων έχει ως συνέπεια τη
διακοπή της στέγασης και υπό προϋποθέσεις επιφέρει διεύρυνση τυχόν τέλεσης ποινικών
αδικημάτων.
11) Απαλείφεται το μετατραυματικό στρες ως λόγος ευαλωτότητας. Απαιτείται ρητά ειδική
αιτιολογία στις ιατρικές βεβαιώσεις. Οι ευάλωτοι ρητώς τυγχάνουν ειδικών συνθηκών υποδοχής
και δεν εξαιρούνται από τις διαδικασίες εξέτασης στα σύνορα, εφόσον έχουν την κατάλληλη
υποστήριξη.
Με τον Ν. 4650/2019 ορίζεται Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση και διαχείριση του
μεταναστευτικού -προσφυγικού ζητήματος (άρθρο 11). Ενιαίος Φορέας Επιτήρησης Συνόρων
(ΕΝ.Φ.Ε.Σ.), που υπάγεται στον Εθνικό Συντονιστή για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού –
προσφυγικού ζητήματος και έχει ως αποστολή τον έλεγχο και την επιτήρηση των χερσαίων και
θαλάσσιων συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας. Συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύσταση συντονιστικού οργάνου (άρθρο 17).Επίσης με την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Φεβρουαρίου 2020 σε νήσους υποδοχής μεταναστών και
προσφύγων των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, για την αποφυγή διακινδύνευσης της
δημόσιας τάξης και υγείας, με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ετών, ακίνητα,
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τα οποία βρίσκονται στις ανωτέρω νήσους και ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς
και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή άλλα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου.
a. Διαδικασία χορήγησης Ασύλου
Την αίτηση διεθνούς προστασίας υποβάλλει ο ίδιος, προσερχόμενος στα αρμόδια Περιφερειακά
Γραφεία Ασύλου ή τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση και για τα μέλη της
οικογένειάς του αιτούντος διεθνή προστασία, εφόσον αυτά είναι μαζί του στην Ελλάδα και το
επιθυμούν, αρκεί και αυτά να προσέλθουν στην Υπηρεσία Ασύλου.
Λόγω μεγάλου αριθμού ατόμων που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας καθίσταται
δυσχερής η εξυπηρέτηση των αιτούντων με την τυπική διαδικασία της αυτοπρόσωπης εμφάνισής τους
στην Υπηρεσία Ασύλου. Ως εκ τούτου παρέχεται η δυνατότητα απόδοσης ημερομηνίας καταγραφής
(ραντεβού) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Skype. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας,
λαμβάνεται η φωτογραφία του αιτούντος διεθνή προστασία και ζητούνται τα βασικά στοιχεία ώστε να
γίνεται ταυτοποίηση την ημέρα που προσέρχονται να παραλάβουν το δελτίο τους ή την ημέρα που
προσέρχονται στην Υπηρεσία για το ραντεβού της καταγραφής τους. Προβλέπεται επίσης η ύπαρξη
διερμηνέα, σε περίπτωση δυσκολίας συνεννόησης με τον υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου.
Για τους ασυνόδευτους ανήλικους, δηλαδή κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία
οι Αρχές πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας θα ορίσει έναν
εκπρόσωπο (Επίτροπο) που θα έχει την ευθύνη του ασυνόδευτου και θα προασπίζει τα συμφέροντά
του. Αν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών την αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να την υποβάλει
ο εκπρόσωπος που έχει οριστεί. Αν ο ανήλικος είναι άνω των 15 ετών, μπορεί ο ίδιος να υποβάλει την
αίτησή. Οι Αρχές θα φροντίσουν για την προστασία και τη φιλοξενία σε κατάλληλο περιβάλλον για
ανηλίκους.
Όταν υποβάλλεται η αίτηση διεθνούς προστασίας, ο αιτών φωτογραφείται και λαμβάνονται δακτυλικά
αποτυπώματα τα οποία θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Βάση EURODAC, και σε περίπτωση
που έχει υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος της Ευρώπης που εφαρμόζει τον
Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ», ενδέχεται ο αιτών να μεταφερθεί εκεί για να εξετασθεί η αίτησή του.
Πρέπει να παραδοθούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο) ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που έχει ο
αιτών και έχει σχέση με την εξέταση της αίτησής του και με την εξακρίβωση της ταυτότητας του και
των μελών της οικογένειάς του, της χώρας προέλευσης και του τόπου καταγωγής του, καθώς και της
οικογενειακής του κατάστασης. Μπορεί επιπλέον να διεξαχθεί σωματική έρευνα ή έρευνα των
αντικειμένων και να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Η Υπηρεσία Ασύλου θα ορίσει ημερομηνία
συνέντευξης και ο αιτών θα λάβει το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία που μπορεί να έχει διάρκεια
έως έξι μήνες.

25

Με την υποβολή της αίτησης ο αιτών διεθνούς προστασίας ενημερώνεται σε γλώσσα που κατανοεί για
τη διαδικασία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καθώς και για τις προθεσμίες που ισχύουν κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας. Τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας,
πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τις αρχές, ώστε να τους βοηθήσουν. Μπορούν επίσης να ζητήσουν να
επικοινωνήσουν με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή με οργάνωση που παρέχει
νομική, ιατρική και ψυχολογική συνδρομή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο αιτών έχει δικαίωμα
να ζητήσει τη βοήθεια δικηγόρου ή άλλου συμβούλου δικής του επιλογής (χωρίς τη μεσολάβηση της
Υπηρεσίας Ασύλου). Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, θα πρέπει να ενημερωθούν από τον εκπρόσωπο τους
για τη συνέντευξη ο οποίος θα προσκληθεί και μπορεί να είναι παρών στη συνέντευξη.
b.

Εξέταση του αιτήματος σε πρώτο βαθμό

Η συνέντευξη διεξάγεται από υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου ο οποίος ρωτάει τον αιτούντα για τα
στοιχεία της ταυτότητας του, για το πώς ήρθε στην Ελλάδα, για τους λόγους που έφυγε από τη χώρα
καταγωγής ή τη χώρα στην οποία διέμενε, αν είναι ανιθαγενής, καθώς και για τους λόγους για τους
οποίους δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν. Στην συνέντευξη μπορεί να είναι παρών
και διερμηνέας η επίσης δικηγόρος ή άλλος σύμβουλος (νομικός, ιατρός, ψυχολόγος ή κοινωνικός
λειτουργός).
Αυτά που θα πείτε στη συνέντευξη είναι εμπιστευτικά. Δεν θα κοινοποιηθούν σε καμία περίπτωση
στις αρχές της χώρας σας και του φερόμενους ως διώκτες σας, μπορεί όμως να κοινοποιηθούν σε άλλες
ελληνικές αρχές. Η συνέντευξη μπορεί να ηχογραφείται. Ο υπάλληλος συντάσσει ένα κείμενο
(πρακτικό) που περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις της συνέντευξης. Μετά τη
συνέντευξη η Υπηρεσία Ασύλου θα αποφασίσει αν θα χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου
επικουρικής προστασίας ή θα απορρίψει την αίτηση. Η Υπηρεσία Ασύλου πρέπει να επιδώσει την
απόφαση στον αιτούντα με τη βοήθεια διερμηνέα σε γλώσσα που κατανοεί.
c.

Το δικαίωμα προσφυγής και η εξέταση σε δεύτερο βαθμό

Αν η αίτηση απορριφθεί, ή χορηγηθεί στον αιτούντα καθεστώς επικουρικής προστασίας και αυτός
θεωρεί ότι δικαιούται καθεστώς πρόσφυγα, έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Αρχής
Προσφυγών. Θα πρέπει να κατατεθεί η προσφυγή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο
Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που επέδωσε την απόφαση μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η
απόφαση που έχει παραλάβει. Η προθεσμία αυτή ξεκινάει την επόμενη μέρα από εκείνη που
παραλαμβάνει την απόφαση. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο η απόφαση δεν έχει επιδοθεί, η προθεσμία
για να ασκηθεί έφεση είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του δελτίου του αιτούντα ή από την
έκδοση της απόφασης κατά περίπτωση.
Η προσφυγή θα εξεταστεί από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών, η οποία συνήθως εξετάζει τις
προσφυγές με βάση τα στοιχεία του φακέλου χωρίς να καλεί σε συνέντευξη. Υπάρχει όμως ενημέρωση
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του προσφεύγοντος για την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής του, καθώς και για το πότε μπορεί
να καταθέσει επιπλέον στοιχεία για να τα λάβει υπόψη της η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών.
Σε περίπτωση που η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών αποφασίσει να καλέσει σε συνέντευξη τον
προσφεύγοντα τον ενημερώνει το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία
συνέντευξης. Ο προσφεύγων έχει το δικαίωμα να πάει στην Επιτροπή Προσφυγών με δικηγόρο ή
άλλο σύμβουλο. Ακόμη και αν παραστεί στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών η προσφυγή θα
εξεταστεί κανονικά. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών θα αποφασίσει να χορηγήσει καθεστώς
πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή θα απορρίψει την προσφυγή. Για την επίδοση της
απόφασης της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών ισχύει η ίδια διαδικασία με αυτήν για την επίδοση
της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου.
Αν η προσφυγή απορριφθεί, ή χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας ενώ ο προσφεύγων
θεωρεί ότι δικαιούται καθεστώς πρόσφυγα, μπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης στο αρμόδιο
Δικαστήριο. Η αίτηση ακύρωσης δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι δυνατή η
απομάκρυνση του αιτούντα από τη χώρα, στην περίπτωση που η προσφυγή του έχει απορριφθεί.
d.

Δικαιώματα Αιτούντων Διεθνή Προστασία

• Απαγόρευση απέλασης μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησης.
• Ελεύθερη κυκλοφορία στην χώρα, εκτός εάν στο δελτίο ορίζεται συγκεκριμένο τμήμα της χώρας
στο οποίο επιτρέπεται η κυκλοφορία.
• Αίτημα στέγης σε Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο. Το αίτημα θα γίνει δεκτό, εφόσον υπάρχουν
διαθέσιμες θέσεις.
• Δικαίωμα εργασίας υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία, με ίδια ασφαλιστικά
δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως εργαζόμενοι, όπως οι Έλληνες πολίτες.
• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για ανασφάλιστους και άπορους.
• Τα παιδιά των αιτούντων άσυλο έχουν πρόσβαση – και οι ίδιοι εάν είναι ανήλικοι – στη δωρεάν
δημόσια εκπαίδευση.
• Πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση.
• Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, έχουν δικαίωμα να λάβουν επίδομα αναπηρίας, εφόσον δεν είναι
δυνατή η διαμονή σε Κέντρο Φιλοξενίας.
• Ως αιτών διεθνή προστασία δεν μπορεί να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας.
• Ως αιτών διεθνή προστασία δεν μπορεί να φέρει στην Ελλάδα την οικογένειά του από τη χώρα
καταγωγής.
e. Υποχρεώσεις Αιτούντων Διεθνή Προστασία
• Να παραμείνουν στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησης.
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• Να συνεργάζονται με τις ελληνικές αρχές για κάθε θέμα σχετικό με την αίτηση και την εξακρίβωση
των στοιχείων της ταυτότητας τους.
• Να πηγαίνουν ο ίδιοι στην Υπηρεσία Ασύλου για να ανανεώσουν το δελτίο πριν τη λήξη του και το
αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη ισχύος του.
• Να ενημερώνουν την Υπηρεσία Ασύλου αμέσως για τη διεύθυνση κατοικίας και για τα στοιχεία
επικοινωνίας, καθώς και για κάθε αλλαγή τους.
• Να τηρούν τις προθεσμίες που ορίζονται στα διάφορα στάδια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης
τους.
• Να αποκαλύπτουν την πραγματική οικονομική κατάσταση σε περίπτωση που απολαμβάνουν
παροχές από το Κράτος.
• Να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που τους τίθενται σε περίπτωση στέγασης σε Κέντρο
Φιλοξενίας ή άλλο χώρο.
Η Υπηρεσία Ασύλου εάν κρίνει παραδεκτή την αίτηση παροχή ασύλου και την εξετάσει κατ’ ουσία έχει
τη δυνατότητα να χορηγήσει προσφυγικό καθεστώς, επικουρική προστασία ή να απορρίψει την αίτηση.
f. Προσφυγικό καθεστώς
Αν χορηγηθεί προσφυγικό καθεστώς ο αιτών έχει δικαίωμα παραμονής στη χώρα για τρία χρόνια,
καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στην παιδεία, στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και
στην κοινωνική ασφάλιση. Χορηγείται άδεια διαμονής για 3 χρόνια. Εφόσον πληρούνται όλες οι
σχετικές προϋποθέσεις, χορηγείται ταξιδιωτικό έγγραφο ώστε να μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό.
Επίσης υπάρχει το δικαίωμα να υποβληθεί αίτηση οικογενειακής επανένωσης με μέλη της οικογένειας
που βρίσκονται στη χώρα καταγωγής ή στο εξωτερικό. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση για να επανενωθούν με τους γονείς τους ή το νόμιμο επίτροπό τους. Αναφορικά
με το δικαίωμα εργασίας οι προϋποθέσεις τίθενται από την ελληνική νομοθεσία. Υπάρχει επίσης
πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, ενώ για τα παιδιά πρόσβαση στη δωρεάν δημόσια
εκπαίδευση.
g. Επικουρική προστασία
Αν χορηγηθεί επικουρική προστασία ο αιτών έχει δικαίωμα παραμονής στη χώρα για τρία χρόνια,
καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στην παιδεία, στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και
στην κοινωνική ασφάλιση. Χορηγείται άδεια διαμονής για 3 χρόνια. Επίσης μπορεί να υποβληθεί
αίτηση από τον δικαιούμενο επικουρική προστασία για χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου, εάν
αδυνατεί να εξασφαλίσει εθνικό διαβατήριο και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της ελληνικής
νομοθεσίας. Ο αλλοδαπός που του έχει χορηγηθεί επικουρική προστασία έχει δικαίωμα να εργαστεί
υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία. Έχει τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και
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υποχρεώσεις, ως εργαζόμενος, όπως οι Έλληνες πολίτες. Έχει επιπλέον δωρεάν ιατροφαρμακευτική
και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον είναι ανασφάλιστος και άπορος και τέλος έχει πρόσβαση σε
επαγγελματική κατάρτιση. Επίσης τα παιδιά, αλλά και οι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στη δωρεάν
δημόσια εκπαίδευση.
h. Απορριπτική απόφαση
Αν η απόφαση είναι απορριπτική, μπορεί να υποβληθεί προσφυγή κατά της απόφασης εντός
συγκεκριμένης προθεσμίας από τη μέρα επίδοσης της απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση υπεύθυνη
για την εξέτασή της είναι η Αρχή Προσφυγών. Εάν δεν ασκηθεί προσφυγή και δεν υπάρχει κάποιο
έγγραφο παραμονής στη χώρα θα ξεκινήσει ή θα συνεχιστεί η διαδικασία για την επιστροφή στη χώρα
καταγωγής του αιτούντος ή στη χώρα διέλευσης. Αν ασκηθεί προσφυγή και αυτή απορριφθεί, μπορεί
να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως στο αρμόδιο Δικαστήριο (Διοικητικό Εφετείο). Η αίτηση ακυρώσεως
δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί να ζητηθεί αναστολή από το Δικαστήριο.
F.

Στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την υπηρεσία Ασύλου από τις 7.6.2020 έως 29.2.2020 έχουν υποβληθεί συνολικά 299.620
αιτήσεις ασύλου. Σε 207.241 καταληκτικές αποφάσεις 52.043 κρίθηκαν απαράδεκτες σε37.890
υπήρχαν διακοπές και παραιτήσεις, ενώ σε αποφάσεις ουσίας πρώτου βαθμού έχει δοθεί προσφυγικό
καθεστώς σε 45.066 (38,4%), επικουρική προστασία σε 9.236(7,9%), ενώ απορριπτικές ουσίας ήταν
63.006 (53,7%). Εκκρεμείς αιτήσεις σε πρώτο βαθμό παραμένουν97.023. Το 2019 είχαν υποβληθεί
77.285 ενώ τους δύο πρώτους μήνες του 2020 18.255. Από άποψη φύλου το 67,5% των αιτούντων
είναι άρρενες και το 32,5% είναι θήλεα. Από άποψη ηλικίας σχεδόν οι μισοί από τους αιτούντες
(49,4%)είναι ηλικίας 18-34 ετών. Οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου από το 2017 και έπειτα
καταγράφονται στη Λέσβο. Για το 2019 και 2020 οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου προέρχονται από
Αφγανούς και Σύριους και διαχρονικά από Σύριους. Οι αιτήσεις των Αφγανών, Συρίων, Πακιστανών
και Ιρακινών καταλαμβάνουν το 66%. Στα τέλη Φεβρουαρίου 2020 οι εκκρεμείς αιτήσεις Α’ βαθμού
ήταν 97.023. Επίσης με την Π.Ν.Π της 2/3/2020 αναστέλλεται για τον μήνα Μάρτιο 2020 (παρατάθηκε
και τον Απρίλιο) η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα
παράνομα.
Σε μελέτη που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Πρόγραμμα του Harvard για το Τραύμα των
Προσφύγων (Harvard program for Refugee Trauma ) και διεξήχθη από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών σε 4 δομές φιλοξενίας ΑΑ στην Αθήνα από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2017,
υπολογίστηκε ο πληθυσμός των Ασυνόδευτων Ανήλικων την περίοδο αυτή σε 4.500 παιδιά. Η
πλειοψηφία των σαράντα τεσσάρων ερωτηθέντων ήταν αγόρια από τη Συρία με μέση ηλικία 15 ετών.
Η μελέτη έδειξε ότι οι ανήλικοι κινδυνεύουν από κατάθλιψη και άγχος κυρίως εξαιτίας των πολλαπλών
τραυματικών γεγονότων που είχαν εμφανιστεί ενώ ήταν στην πατρίδα τους και κατά τη διάρκεια του
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ταξιδιού τους στην Ελλάδα. Περισσότεροι από τους μισούς αισθάνονταν ασφαλείς στην παρούσα δομή
φιλοξενίας , αλλά η αβεβαιότητα για το μέλλον ήταν ένας παράγοντας κινδύνου. Τα ευρήματα
δείχνουν ότι η αντιμετώπιση των αναγκών των ΑΑ όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία
πρέπει να είναι ένας τομέας προτεραιότητας για τους φορείς χάραξης πολιτικής και το κράτος καθώς
σημαντικό ποσοστό είναι άστεγοι ή ζουν σε άτυπη / επισφαλή στέγη, εκτός μόνιμων ή προσωρινών
εγκαταστάσεων φιλοξενίας. Οι πολιτικές πρέπει να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο εκμετάλλευσης, βίας
και σεξουαλικής κακοποίησης αυτού του πληθυσμού.
Σήμερα ο εκτιμώμενος αριθμός ασυνόδευτων ανήλικων στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέρχεται σε 5028. Το 92.9% είναι αγόρια και το 7,1%
είναι κορίτσια, ενώ το 8,1% είναι ηλικίας μικρότερης των 14 ετών. Από αυτούς το 43% αυτών να είναι
Αφγανοί, το 22% Πακιστανοί και το 11% Σύριοι. Από τα 5028 ασυνόδευτα ανήλικα τα 2074 είναι
σε δομές μακροχρόνιας ή προσωρινής φιλοξενίας, 21 σε κέντρα επείγουσας φιλοξενίας Α.Α., 1431 σε
κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, 274 σε προστατευτική φύλαξη, 261 σε ανοιχτά κέντα φιλοξενίας,
ενώ 967 διαμένουν σε άτυπες/επισφαλείς συνθήκες στέγασης, όπως σε διαμερίσματα με άλλους,
καταλήψεις, σε αστεγία, ενώ αλλάζουν συχνά τύπο διαμονής.
Οι διαπιστώσεις της Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης μετά
την επίσκεψη της στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2018 δεν είναι ενθαρρυντικές για τα κατάσταση που
επικρατεί στην Ελλάδα σχετικά με την διαβίωση των προσφύγων και ιδιαίτερα των ασυνόδευτων
ανηλίκων Η Επίτροπος Ντ. Μιγιάτοβιτς εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τις ανεπαρκείς συνθήκες
στέγασης και την έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα ασυνόδευτα
παιδιά μετανάστες στην Ελλάδα, καθώς και για τη στέρηση της ελευθερίας των κρατουμένων υπό
καθεστώς «προστατευτικής κράτησης» (protective custody).«Οι ελληνικές αρχές πρέπει να
αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ειδικότερα να σταματήσουν
αμέσως την κράτηση των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών. Τα παιδιά μετανάστες πρέπει επίσης να
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες ενσωμάτωσής τους» θεωρεί.
Στην έκθεσή της σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να δημιουργήσει τρία νέα Κέντρα
Υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα, που παρέχουν στέγαση σε διαμερίσματα και ξενοδοχεία, πράγμα
που θα μειώσει περαιτέρω την πίεση στις υπάρχουσες δομές. Έτσι, 20.441 άνθρωποι στεγάζονται σε
δομές βάσει του προγράμματος ΕΣΤΙΑ (από 18 Σεπτεμβρίου 2018).Τονίζει, επίσης, ότι οι Ευρωπαίοι
εταίροι πρέπει να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους υποστηρίζοντας την Ελλάδα στις προσπάθειές της
να βελτιώσει τις συνθήκες υποδοχής.
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G. Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για περαιτέρω εμβάθυνση
στο θέμα:
• http://asylo.gov.gr/
• https://easo.europa.eu/
• https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/151/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9
%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BF%C
F%85
• http://www.immigration.gov.gr/
• http://www.ekka.org.gr/images/%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%C
E%A4
%CE%99%CE%9A%CE%91_2020/GR%20EKKA%20Dashboard%2015-5-2020.pdf
• https://m.naftemporiki.gr/story/1410695/epitropos-dikaiomaton-na-ensomatothoun-stin-elladaoi-metanastes
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III. «Η Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα»
Γεώργιος Πασιάς, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Βιογραφικό. Ο Γεώργιος Κων. Πασιάς είναι Kαθηγητής Συγκριτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών. Από τη δεκαετία του ’90 ασχολήθηκε με την υλοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και με την εφαρμογή καινοτομιών και πιλοτικών προγραμμάτων στο
ελληνικό σχολείο (ΣΕΠΠΕ, Ολοήμερο σχολείο, Ευέλικτη Ζώνη, Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας,
κα.). Έχει πολυετή εμπειρία διδασκαλίας σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Είναι
συγγραφέας βιβλίων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε
συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα :
Συγκριτική εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Μέρος Α’
A. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά Στοιχεία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) αποτελεί έναν μοναδικό σχηματισμό οικονομικής και πολιτικής
διακυβερνητικής συνεργασίας ανάμεσα σε 28 ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο
μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου.8Έχει συνολική έκταση 4.325.991 τχ. και πληθυσμό 501.105.661
κατοίκους (2010). Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 28 χώρες (2013), στις οποίες ομιλούνται 24
επίσημες γλώσσες. Το ιδρυτικό κείμενο της Ε.Ε είναι η Διακήρυξη Schumann (1950).9 Η Ε.Ε ξεκίνησε
το 1952 σαν μια καθαρά οικονομική ένωση και σταδιακά, με διαδοχικές διευρύνσεις,10 μετεξελίχθηκε
σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε ποικίλους τομείς, από την οικονομία μέχρι την εξωτερική
πολιτική, από την εκπαίδευση και τον πολιτισμό μέχρι την αναπτυξιακή βοήθεια και τη βιώσιμη
ανάπτυξη.11 Ένας από τους βασικούς στόχους της Ε.Ε στη δεκαετία του ΄90 ήταν η δημιουργία της
ενιαίας ή εσωτερικής αγοράς (με βάση την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών, κεφαλαίων και
υπηρεσιών). Πραγματοποιήθηκε με τη θέσπιση της ΟΝΕ (1999) και του ευρώ (2001) και αποτελεί τον
κύριο μοχλό της ευρωπαϊκής οικονομίας.12
Η Ε.Ε στηρίζεται στο κράτος δικαίου. Όλες οι ενέργειες των θεσμικών οργάνων βασίζονται στις
Συνθήκες, τις οποίες όλα τα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει εκούσια και δημοκρατικά.13 Η Ε.Ε υποστηρίζει
τη διαφάνεια και δημοκρατικότητα των ευρωπαϊκών θεσμών14 και λαμβάνει μέτρα, ώστε οι Ευρωπαίοι
πολίτες να διαθέτουν ολοένα περισσότερα μέσα για να μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των
Βλ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2012). Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεγονότα και στοιχεία, Λουξεμβούργο.
Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012). Οι πατέρες της Ε.Ε, Βρυξέλλες.
10
Για τις διευρύνσεις της Ε.Ε, βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η ιστορική πορεία της Ευρώπης (Χάρτης).
11
Βλ. Fontaine, P. (2010). Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα, Λουξεμβούργο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009). Απασχόληση
και ανάπτυξη στην Ε.Ε, Λουξεμβούργο.
12
Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014). Ένα νόμισμα για μια Ευρώπη. Ο δρόμος προς το ευρώ, Λουξεμβούργο.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013). Σύντομος Οδηγός του ευρώ, Λουξεμβούργο.
13
Βλ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2012). Μια Ένωση Δικαίου: από το Παρίσι στη Λισαβόνα. Ιστορική αναδρομή των
Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωση, Λουξεμβούργο.
14
Βλ. Επιτροπή, Τα Όργανα της Ε.Ε. Επίσης, EUROPA /Πώς λειτουργεί η Ε.Ε/Όργανα και οργανισμοί
8
9
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διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το
κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ε.Ε.
Όλα αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνονται στον Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε, που
ενσωματώθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας (2009).15
Η επιτυχία της ευρωπαϊκής ενοποίησης εξαρτάται από τον βαθμό αποδοχής της Ε.Ε από τους λαούς
της Ευρώπης. Στην ιστορική μετεξέλιξη της Ε.Ε διαμορφώθηκαν τα σύμβολα της Ε.Ε (η σημαία, ο
ύμνος της Ε.Ε και η ημέρα της Ευρώπης)για να προσδώσουν μεγαλύτερη ισχύ στο συμβολικό
περιεχόμενο του εγχειρήματος. Το σύνθημα της Ε.Ε είναι «Ενωμένοι στην πολυμορφία»16 και τονίζει
την απόφαση των Ευρωπαίων να συνεργαστούν για την ειρήνη και την ευημερία, σεβόμενοι και
αξιοποιώντας ταυτόχρονα την πολιτιστική κληρονομιά των λαών της Ευρώπης.
B. H Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση (ΕΔΕ)
Η ευρωπαϊκή διάσταση είναι μια πολυδιάστατη και πολυσημειακή έννοια. Δημιουργήθηκε στις αρχές
της δεκαετίας του '70 και συνδέθηκε άμεσα τόσο με τη συζήτηση για τον ιδεολογικό προσανατολισμό
του περιεχομένου της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όσο και με τον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και
πολιτισμικό χαρακτήρα του μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών.17
Η ευρωπαϊκή διάσταση δεν περιορίζεται στην εφαρμογή μιας σειράς πρωτοβουλιών, δράσεων και
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν εξαντλείται στη συζήτηση σχετικά με τη διδασκαλία
για την Ευρώπη, τη διεύρυνση της γεωγραφικής κοινότητας, το διάλογο για την ιστορική καταγωγή και
την κοινή πολιτισμική κληρονομιά των λαών της Ευρώπης.18 Εκφράζει και αντιπροσωπεύει την
αναγνώριση της διαφοράς, της ετερότητας, της πολυσημίας, της ύπαρξης του ‘άλλου’ και την απαίτηση
της συνύπαρξης με τον ‘άλλο’ εντός του ίδιου γεωγραφικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού
χώρου και υποδεικνύει τη διεύρυνση του πεδίου της συζήτησης από το «Μαθαίνοντας για την Ευρώπη»
(«Learning for/about Europe») στο «Να γίνουμε Ευρωπαίοι» («Learning to be Europeans») και
παραπέμπει στη γενικότερη συζήτηση για τους όρους και το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
(ευρωπαϊκή ιδέα, ευρωπαϊκός πολιτισμός, ευρωπαϊκή ταυτότητα, ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ευρωπαίος
πολίτης).19

Βλ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2000). Xάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε, Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ,
C 364, 18.12.2000.
16
Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ενωμένοι στην πολυμορφία (Χάρτης).
17
Παντίδης, Σ. & Πασιάς, Γ. (2004). Ευρωπαϊκή Διάσταση στην εκπαίδευση. ¨Όψεις, διαστάσεις, προβληματισμοί,
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Η «ευρωπαϊκή διάσταση» συνδέεται άμεσα:
- Με τη δημιουργία και την προοπτική ενός νέου συλλογικού υποκειμένου, του «ευρωπαίου
πολίτη»
- Με τη διαμόρφωση μιας νέας συλλογικής ταυτότητας, της «ευρωπαϊκής ταυτότητας»
- Με τη συγκρότηση ενός νέου πεδίου διαλόγου, αυτού της «ευρωπαϊκής δημοσιότητας»
- Με τη θέσπιση ενός νέου πολιτειακού μορφώματος, αυτού της «ευρωπαϊκής πολιτείας»
Η έννοια της ‘ευρωπαϊκής διάστασης’ απέκτησε διάφορες νοηματοδοτήσεις κατά την ιστορική
μετεξέλιξη της Ε.Ε. Την δεκαετία του 1980 η ΕΔΕ εστίασε σε ζητήματα, όπως ο σεβασμός και η
προστασία του πολιτισμικού πλούτου των ευρωπαϊκών κοινωνιών και η διαμόρφωση μιας
πλουραλιστικής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Στη διάρκεια της δεκαετίας του ΄90 συνδέθηκε με τους
στόχους της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και τον πολιτικό στόχο της «Ευρώπης των πολιτών»
και των δικαιωμάτων του πολίτη. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 συνδέθηκε με την «Ευρώπη της
γνώσης» και την καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.20
Η έννοια της «ευρωπαϊκής διάστασης»:
✓ Στηρίζεται/αντλεί από τις παραδοσιακές αξίες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού: δημοκρατία,
ισότητα, αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
προτάσσει ως θεμελιώδεις αρχές, τον σεβασμό της διαφορετικότητας, την κατανόηση, την
ανεκτικότητα, την αμοιβαία συνύπαρξη και τη συνεργασία.
✓ Προβάλλει και προωθεί την «ενότητα στην πολυμορφία» (Unity in Diversity), την αποδοχή της
ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς, του ευρωπαϊκού μωσαϊκού των γλωσσών, των θρησκειών,
των φυλών, των εθνοτήτων και των πολιτισμών.
✓ Συνδέεται άμεσα με τον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών
κρατών μέσα από μια διαδικασία συνεχή και ανοιχτή για την όλο και στενότερη ένωση των λαών
της Ευρώπης(ever close Union).
✓ Υποστηρίζει και προωθεί τον σεβασμό στη διαφορά και την ανεκτικότητα, καθώς εκφράζει την
αναγνώριση της ετερότητας, της πολυσημίας, της ύπαρξης του άλλου και την ανάγκη συνύπαρξης
με τον άλλον, εντός του ίδιου γεωγραφικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού χώρου.

C. Η Ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη: Αναγνώσεις και Ερμηνείες
Η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη συνδέεται άμεσα με το ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο του
εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τα κρίσιμα
διακυβεύματα της δημοκρατίας και της πολιτικής, της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, της κρίσης

20

Πασιάς, Γ. (2006). Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, τομ. Α΄, Αθήνα : Gutenberg.
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των ευρωπαϊκών θεσμών και του αξιακού συστήματος της ενωμένης Ευρώπης.21
Κατά την ιστορική μετεξέλιξη της ΕΚ/Ε.Ε, η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη απέκτησε ιδιαίτερα
συμβολικό και πραγματικό περιεχόμενο τόσο στον λόγο όσο και στις πολιτικές της Ε.Ε, καθώς
δοκιμάζονται από μια διαρκή ‘κρίση νομιμοποίησης’ της συγκρότησης και της λειτουργίας των
ευρωπαϊκών θεσμών.22 Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1993) οι συμβολικοί στόχοι της Ε.Ε απέκτησαν
σαφές κοινωνικό περιεχόμενο (κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και ισότητα) και πολιτικό
περιεχόμενο (ιδιότητα πολίτη, δικαιώματα, διαφάνεια, ευελιξία, διεύρυνση και διακυβέρνηση), καθώς
συνδέθηκαν άμεσα με την ιδεολογία του ευρωπαϊσμού τόσο ως προς την ιστορικότητα και το
μελλοντικό προσανατολισμό του εγχειρήματος − ολοένα και στενότερη ένωση» (ever closer union) −
όσο και ως προς το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής ‘ταυτότητας’ − ενότητα στην ποικιλομορφία» (unity
in diversity).23
Μετά το Μάαστριχτ η ιδιότητα του πολίτη αναπτύχθηκε ασύμμετρα υπέρ της οικονομικής και σε βάρος
της πολιτικής και της κοινωνικής διάστασης. Η έννοια του πολίτη απέκτησε νομική υπόσταση (με τη
θέσπιση της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας), με περιορισμένα όμως κοινωνικά και πολιτικά στοιχεία. Αυτό
που επικράτησε ήταν ένας τύπος ‘οικονομικής ευρωπαϊκής υπηκοότητας’ (economy based citizenship)
και η ιδιότητα του ‘πολίτη της Ένωσης’ εγκλωβίστηκε στην εργαλειακή ιδιότητα μιας ‘Ευρώπης των
δικαιωμάτων της ‘αγοράς’, το πλαίσιο των οποίων καθοριζόταν από τις τέσσερις οικονομικές
ελευθερίες (αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και εργαζομένων).24Η ‘γεωγραφία του Ευρωπαίου πολίτη’
αποτέλεσε αντικείμενο έντονης κριτικής από τα μέσα της δεκαετίας του ΄90, η οποία εστιάστηκε σε
θέματα, όπως:
1) Στο συμβολικό έλλειμμα της Ε.Ε (αναφορικά με τα ζητήματα της ‘ταυτότητας’, της ‘ιδιότητας’ και
των ‘δικαιωμάτων’ του πολίτη).
2) Στο κοινωνικό έλλειμμα (η ‘κοινωνική Ευρώπη’ βρισκόταν σταθερά εκτός του νομικού πλαισίου των
Συνθηκών, συνοδευόμενη από προβλήματα κοινωνικής συνοχής, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης).
3) Στο δημοκρατικό έλλειμμα, που συνοδεύτηκε από περιορισμένη διαφάνεια των πολιτικών πρακτικών
και την προβληματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.
4) Στο ιδεολογικό και πολιτικό έλλειμμα, που συνδέεται με την περιορισμένη συμμετοχή και αποδοχή
της Ε.Ε (όραμα, αξίες) και την ‘θολή’ προοπτική της ενωμένης Ευρώπης.25
Πασιάς. Γ. (2013). «Το διακύβευμα του ‘πολίτη’ στο πλαίσιο του ιστορικού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Θεωρήσεις και ζητήματα», Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική επιθεώρηση, εκδ. ΕΛΕΣΔΕ/Παπαζήσης,
τ. 20-21/2013, σσ.128-154.
22
Πασιάς, ό.π. σσ.129-130.Bee, C. (2008). “The 'Institutionally Constructed' European Identity: Citizenship and
Public Sphere Narrated by the Commission”, Perspectives on European Politics and Society, 9:4, pp.431-450.
23
Shaw, J. (1998). “The Interpretation of European Union Citizenship”, The Modern Law Review, 61(3), pp. 293317.
24
Πασιάς, ό.π., σ.134.
25
Πασιάς, ό.π., σσ.135-136.Bellamy,R. (2006). ‘Still in Deficit: Rights, Regulation, and Democracy in the EU’,
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Ένα σημαντικό μέρος της κριτικής εστίασε σε επιμέρους ερμηνευτικές έννοιες που συγκροτούν την
ιδιότητα του πολίτη, όπως το ‘ανήκειν’, η ‘ταυτότητα’, τα ‘δικαιώματα’ και η ‘συμμετοχή’. Η έννοια
του «ανήκειν» συνδέεται άμεσα με το πολιτιστικό έλλειμμα της Ε.Ε ειδικά σε ότι αφορά στις έννοιες
της «ευρωπαϊκής ταυτότητας» και συμβολικής αναπαράστασης της «ιδέας της Ευρώπης».26 Έχει
υποστηριχθεί μάλιστα ότι η πολιτιστική διάσταση του Ευρωπαίου πολίτη δεν απέκτησε αυτόνομο
χαρακτήρα αλλά παραμένει ουσιαστικά εγκλωβισμένη στην εθνο-πολιτισμική ταυτότητα.27 Το πεδίο
των «δικαιωμάτων» συνδέεται με τα ελλείμματα που αφορούν στη συγκρότηση της ευρωπαϊκής
δημόσιας σφαίρας (δημόσιου χώρου) 28 του ευρωπαϊκού δήμου,29της ευρωπαϊκής πολιτείας, καθώς και
της ασθενούς έννοιας των λαών της Ευρώπης(peoples of Europe).30 Τέλος, η έννοια της «συμμετοχής»
αναφέρεται στο έλλειμμα που παρατηρείται στη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη νομιμοποίηση των
θεσμικών οργάνων της Ε.Ε,31 στις πρακτικές και σχέσεις της ευρωπαϊκής τεχνοκρατικής ελίτ (eurocrats)
με τα διάφορα λόμπυ των οργανωμένων συμφερόντων στις Βρυξέλλες,32 καθώς και στην περιορισμένη
αποδοχή και συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄90, η Επιτροπή ανέπτυξε δράσεις με σκοπό την ιδεολογική και
ουσιαστική εμβάθυνση του ενοποιητικού εγχειρήματος προς την «κοινωνία των πολιτών» που
αφορούσαν:
1) Σε κείμενα σχετικά με την κοινωνική αλληλεγγύη, την άμβλυνση του δημοκρατικού ελλείμματος, τη
διαφάνεια.33
2) Στην ενίσχυση της θέσης του πολίτη στη Συνθ. Ε.Ε (Άμστερνταμ): α) αποτύπωση της αρχής της
δημοσιότητας (άρθρ. Α, παρ. 2) β) το δικαίωμα πρόσβασης στα κοινοτικά έγγραφα (άρθρ. 255, παρ.1),

European Law Journal, 12: 6, pp. 725–742.
26
Hansen, P. (2000). “European Citizenship’, or where Neoliberalism meets Ethnoculturalism. Analysing the
European Union’s citizenship discourse”, European Societies, 2(2), pp.139-165.Shore, C. (2004), “Whither
European Citizenship? Eros and Civilization Revisited”, European Journal of Social Theory,7(1), pp. 27–44.
27
Bruter, M. (2004). ‘On what citizens mean by feeling 'European': perceptions of news, symbols and
borderlessness’, Journal of Ethnic and Migration Studies, 30:1, pp. 21-39.
28
Habermas, J. (2001). “Why Europe needs a Constitution”, New Left Review, 11, pp.5-26.
29
Nicolaidis, K. (2004). “The new constitution as european ‘demoi-cracy’?’», Critical Review of International
Social and Political Philosophy, 7:1, pp.76-93.
30
Follesdall, A. (2001). “Union citizenship: Unpacking the beast of burden”, Law and Philosophy, 20, pp.313–
343.
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Kiernan, A. (1997), ‘Citizenship-the real democratic deficit of the European union?’, Citizenship Studies, 1:3,
pp.323-334.Armstrong, K. (2002). ‘Rediscovering Civil Society: The European Union and the White Paper on
Governance’, European Law Journal, 8: 1, pp.102-132.
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Magnette, P. (2003). “European governance and civic participation: beyond elitist citizenship?”, Political
Studies, 51, pp.144–160;Golding, P. (2007). “Eurocrats, Technocrats, and Democrats”, European Societies, 9:5,
pp.719-734.
33
Επιτροπή των ΕΚ, Για την αλληλεγγύη στην Ευρώπη, COM (92) 542 τελικό, Βρυξέλλες, 23-12-92. Επιτροπή των
ΕΚ, Για τη διαφάνεια στην Κοινότητα, CΟΜ (93) 258 τελικό, Βρυξέλλες, 2-6-93. Επιτροπή των ΕΚ, Για την
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γ) η προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών (άρ. 6) και δ) η καταπολέμηση των διακρίσεων (άρ. 13).34
Στη Συνθήκη της Νίκαιας (2001), όπου αναγνωρίστηκε «η ανάγκη βελτίωσης και εξασφάλισης σε διαρκή
βάση της δημοκρατικής νομιμότητας και διαφάνειας της Ένωσης και των οργάνων της, προκειμένου να
επιτευχθεί η μεγαλύτερη προσέγγισή τους με τους πολίτες των κρατών μελών» (δήλωση 23 παρ.6).35
Παράλληλα, το 2001, στη δήλωση του Λάκεν, υπογραμμίστηκε ότι πρέπει να επιδιωχθεί «η προσέγγιση
μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμών…, οι πολίτες ζητούν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς
να είναι λιγότερο δύσχρηστοι και άκαμπτοι και κυρίως να καταστούν αποτελεσματικότεροι και
διαφανέστεροι…, οι πολίτες αισθάνονται ότι όλα διεξάγονται συχνά ερήμην τους και επιθυμούν
περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο».36
Κατά τη δεκαετία του 2000, η Επιτροπή προχώρησε στην ανάπτυξη μιας σειράς πρωτοβουλιών και
δράσεων με σκοπό τη βελτίωση της γνώσης των Ευρωπαίων πολιτών για τις πολιτικές της Ε.Ε, την
ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ οργανώσεων των πολιτών, ιδίως σε διεθνικό επίπεδο και την
ενθάρρυνση της συμμετοχής. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν:
•

Το πρόγραμμα για την προώθηση της συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη (2004-2006).

•

Το πρόγραμμα δράσης “Citizens and Governance in a knowledge based society” (2004-2006).

•

Το πρόγραμμα δράσης «Ευρώπη για τους Πολίτες» (2007-2013).

•

Το πρόγραμμα «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια» (2007-13).

•

Ο καθορισμός της ιδιότητας του πολίτη ως μίας από τις τέσσερις στρατηγικές προκλήσεις της
εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε την δεκαετία 2010-2020.37

Έρευνες της Επιτροπής (2008, 2010) και του Eυρωβαρόμετρου (Eurobarometer) (2010, 2011) έδειξαν
ότι υπάρχει άγνοια ως προς το περιεχόμενο της έννοιας «πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (57%),
έλλειμμα ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματά τους (69%) και σημαντικά εμπόδια, τα οποία
αποτρέπουν ή αποθαρρύνουν τους πολίτες από το να μετοικήσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό.
Μεγάλος αριθμός των Ευρωπαίων δεν γνωρίζουν βασικά στοιχεία για την Ε.Ε. Διαπιστώνεται επίσης
ότι οι μαθητές και οι νέοι δεν διαθέτουν την απαραίτητη γνώση για τη μελλοντική ενεργό συμμετοχή
τους στην υποστήριξη των διαδικασιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.38
Σε διάφορες κριτικές μελέτες της περιόδου διαπιστώνεται επίσης ότι εξακολουθούν να αναπαράγονται
το πολιτικό, ιδεολογικό, κοινωνικό και δημοκρατικό έλλειμμα, συνοδευόμενα από περιορισμένη
συμμετοχή των κρατών μελών στην επίτευξη των κοινών στόχων, αδύναμη πειστικότητα και ασθενή
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1999, (Άμστερνταμ)
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2001, (Νίκαια).
36
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εκπαίδευση και τη κατάρτιση, COM (2008) 865, Βρυξέλλες, 16.12.2008.
38
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αποδοχή του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από την «ευρωπαϊκή κοινωνία των
πολιτών».39Επίσης, καταγράφονται διάφορα εμπόδια και προβλήματα σε μια σειρά από ζητήματα που
αφορούν στην ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη και τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας, ενώ
χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς οι εξής έννοιες: ανήκειν, ταυτότητα, δικαιώματα, γνώση, συμμετοχή.40
Ειδικότερα, η κριτική σχετικά με την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη αφορά στα ακόλουθα ζητήματα:
1. Στο θεσμικό έλλειμμα (ενίσχυση του διακυβερνητισμού, μείωση του ρόλου και της παρέμβασης
των θεσμικών οργάνων − Κοινοβουλίου και Επιτροπής, καθώς και ενίσχυση του εθνικού
χαρακτήρα σε βάρος της ευρωπαϊκής − ομοσπονδιακής − προοπτικής).
2. Στην κρίση αντιπροσώπευσης (έλλειμμα συμμετοχής στις θεσμικές διαδικασίες, όπως οι
Ευρωεκλογές, σε πρωτοβουλίες και δράσεις των θεσμικών οργάνων και της Επιτροπής).
3. Στην κρίση νομιμοποίησης (έλλειμμα στη διακυβέρνηση, διαφάνεια και λήψη αποφάσεων).
4. Στην κρίση οικονομική (κρίση ζώνης ευρώ και πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης χρέους των
ασθενέστερων χωρών).
5. Στην κρίση κοινωνική (αύξηση ανεργίας, αποδόμηση του κράτους πρόνοιας και έλλειμμα
κοινωνικής συνοχής).
6. Στην κρίση πολιτικής (επικυριαρχία των αγορών και των τεχνοκρατών σε βάρος της πολιτικής και
έλλειμμα μηχανισμών υποστήριξης και αλληλεγγύης των ασθενέστερων χωρών).
7. Στην κρίση στο ιδεολογικό και συμβολικό επίπεδο (αποδόμηση της ιδέας της ενωμένης Ευρώπης
και θολή προοπτική του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης).
8. Στην έλλειψη ενημέρωσης (κακή ποιότητα πληροφόρησης και ανεπαρκής γνώση για τους
θεσμούς, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Ε.Ε.41).
D. Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη

«Η Ένωση συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και των διαφορετικών νομικών συστημάτων και παραδόσεων των κρατών μελών» (ΣΛΕ.Ε,
άρθ. 67).Η προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμοποίησή της.
Τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη πηγάζουν από τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που
καθορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους
δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των

Πασιάς (2013), ό.π., σ.136.
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δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη-μέλη
εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή,
τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών».
Τα δικαιώματα του πολίτη, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνθηκών της Ένωσης, περιγράφονται
στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.42 Τα Δικαιώματα των Ευρωπαίων
Πολιτών κατατάσσονται γενικά στις ακόλουθες κατηγορίες: πολιτειακά δικαιώματα, δικαιώματα που
απορρέουν από τις 4 ελευθερίες (προσώπων, υπηρεσιών, αγαθών, κεφαλαίων), δικαιώματα του
καταναλωτή, ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα δικαιώματα-μέτρα που στοχεύουν στην προστασία και
διασφάλιση των πιο πάνω δικαιωμάτων.43
Το Νομικό Πλαίσιο για την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη καθορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας
(ΣΛΕ.Ε, 2009) ως ακολούθως:
• Άρθρο 20 παρ. 1: «Θεσπίζεται ιθαγένεια της Ένωσης». «Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο
που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται και δεν
αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια».
• Άρθρο 20 παρ. 2: Οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στις Συνθήκες.
Tα θεμελιώδη δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη που καθορίζονται στη ΣΛΕ.Ε είναι τα ακόλουθα:
1) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής (άρθ.21)
2) Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (άρθ.22)
3) Το δικαίωμα διπλωματικής και προξενικής προστασίας (άρθ.23)
4) Το δικαίωμα αναφοράς στα θεσμικά και στα συμβουλευτικά όργανα. (άρθ.24)44

E. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε

Ο Χάρτης περιλαμβάνει το σύνολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προέρχονται από πολύ
διαφορετικές διεθνείς ή ευρωπαϊκές πράξεις, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαφύλαξης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι ευρωπαϊκές συμβάσεις, η νομολογία του ΕυρωπαϊκούΔικαστηρίου και

Τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ε.Ε ορίζονται στο «Μέρος II» της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφονται επίσης στο Κεφάλαιο V του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
43
Βλ. EUROPA>Δίκαιο της Ε.Ε>Συνθήκες της Ε.Ε
44
Για παράπονα που αφορούν «κακοδιαχείριση» από κάποιο όργανο ή οργανισμό της Ε.Ε, οι ευρωπαίοι πολίτες
μπορούν να απευθύνονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Οι πολίτες μπορούν επίσης να επικοινωνούν
απευθείας με τα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της Ε.Ε, και δικαιούνται να λάβουν απάντηση σε μια από τις
23 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. Βλ. EUROPA ?Πώς λειτουργεί η Ε.Ε>Όργανα και οργανισμοί>Ευρωπαίος
Διαμεσολαβητής.
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του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.45Η υιοθέτηση του Χάρτη, ανακηρύχθηκε
επίσημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας τον Δεκέμβριο 2000 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το Δεκέμβριο του 2009, η Συνθήκη της Λισαβόνας κατέστησε τον
χάρτη νομικά ισότιμο κείμενο με τις συνθήκες και είναι δεσμευτικός για όλες τις δραστηριότητες της
Ε.Ε.Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελείται από 54 άρθρα που διακρίνονται σε 6 κεφάλαια:
Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγγύη, Δικαιώματα των πολιτών, Δικαιοσύνη. Ο Χάρτης
ενσωματώνει επίσης, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα της
διαπραγμάτευσης, της απεργίας, της ενημέρωσης και της διαβούλευσης των εργαζομένων, τα οποία
καθιερώνει στη νομοθεσία της Ε.Ε.

F. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Δικαιώματα του Πολίτη

a. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Δικαιώματα του Πολίτη
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους πολίτες των κρατών μελών
της EE και επηρεάζει την επαγγελματική και την ιδιωτική ζωή των πολιτών των κρατών μελών. H
σημασία του ευρωπαϊκού δικαίου ενισχύεται ανάλογα με την πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και
τίθεται υπεράνω του εθνικού δικαίου και σε πολλές περιπτώσεις το αντικαθιστά.46
b. Ενημέρωση και Πρόσβαση στο Δίκαιο της Ε.Ε
Η Εuropa είναι η δικτυακή πύλη της Ε.Ε. Ο δικτυακός τόπος Europe Direct αποτελεί το Κέντρο
παροχής υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρέχει στους πολίτες πληροφορίες για τις
δραστηριότητες και στοιχεία επικοινωνίας για τις υπηρεσίες της Ε.Ε.47Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex
παρέχει άμεση δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.48Ο δικτυακός τόπος «Σύνοψη
της Νομοθεσίας της Ε.Ε.» παρουσιάζει τη βασική θεματολογία της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τρόπο περιεκτικό.49

c. Ενεργός Συμμετοχή των Πολιτών στη Δημόσια ζωή. Προγράμματα και Δράσεις της Ε.Ε
Η Ε.Ε ενθαρρύνει όλους τους πολίτες και τις οργανώσεις να παίζουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της
Ε.Ε. Για το λόγο αυτό έχει θεσπίσει διάφορα προγράμματα δράσης, όπως τα ακόλουθα:
✓ Το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020» χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες σε τομείς, όπως

Βλ. EUROPA> Σύνοψη της νομοθεσίας της Ε.Ε>Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια >Καταπολέμηση των
διακρίσεων
46
Για τη σύνοψη της νομοθεσίας της Ε.Ε, βλ. EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας της Ε.Ε.
Για τη σύνοψη της νομοθεσίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, βλ. EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας
της Ε.Ε> ανθρώπινα δικαιώματα.
47
Βλ. EUROPA>Europe Direct
48
Βλ. EUROPA >EUR-Lex Αρχική σελίδα
49
Βλ. EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας της Ε.Ε
45

41

η ενεργός συμμετοχή και η δημοκρατία σε επίπεδο Ε.Ε, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η απασχόληση,
η κοινωνική συνοχή, η βιώσιμη ανάπτυξη και ο αντίκτυπος των διαφόρων πολιτικών της Ε.Ε στην
κοινωνία.50 Εθνικό σημείο επαφής του Προγράμματος είναι το ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών, το
οποίο ενημερώνει τους δικαιούχους και διαδίδει σε στελέχη της αυτοδιοίκησης αλλά και σε
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Ευρώπη
για τους Πολίτες 2014-2020» μέσα από μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων
κατάρτισης, παροχής τεχνικής βοήθειας, διευκόλυνσης αναζήτησης και εξεύρεσης εταίρων για
δικτυώσεις και αδελφοποιήσεις πόλεων με στόχο την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από
τις δράσεις του προγράμματος.51Το 2013 είχε οριστεί ως το «Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών», το
οποίο ανέπτυξε δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματα που τους παρέχει η ευρωπαϊκή
ιθαγένεια, καθώς και ευκαιρίες συμμετοχής σε ευρύτερο δημόσιο διάλογο για το θέμα αυτό.52
✓ Tο πρόγραμμα «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια» προωθεί τα δικαιώματα των πολιτών της
Ε.Ε.53Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει Έκθεση για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια με σκοπό να
προωθήσει τα δικαιώματα που αυτή δίνει στους πολίτες.54

d. Η Συμμετοχή στη Διαμόρφωση της Νομοθεσίας και των Πολιτικών
Το άρθρο 24 της ΣΛΕ.Ε δίνει δικαίωμα αίτησης στην Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία.
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να ζητήσουν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για μια νομική πράξη. Η σχετική αναφορά πρέπει να
υπογράφεται τουλάχιστον από ένα (1) εκατομμύριο πολίτες προερχόμενους από το ένα τέταρτο
τουλάχιστον των χωρών της Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν
άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ε.Ε, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει
νομοθετική πρόταση. Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών περιέχει πληροφορίες
για όλες τις πρωτοβουλίες πολιτών, επεξηγεί τους ισχύοντες κανόνες και βοηθά τους πολίτες
να ξεκινήσουν τη δική τους πρωτοβουλία.55

Βλ. Συμβούλιο της Ε.Ε (2014). Κανονισμός (Ε.Ε) αριθ. 390/2014, της 14/4/2014 για τη θέσπιση του
Ποογράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020).
51
Βλ. σχετικά, efc.ypes.gr.
52
Βλ. Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013 - Europa. Για την υλοποίηση του Προγράμματος της περίοδο 20072013, βλ. ypes.gr/el/Ministry/Actions. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους Πολιτών 2013 το Ελληνικό ΥΠΕΣ
πραγματοποίησε έρευνα αναφορικά με την γνώση των πολιτών σε θέματα της Ε.Ε. Το Ερωτηματολόγιο των
πολιτών αφορούσε στις ακόλουθες ενότητες: 1. Γενικά Στοιχεία. 2. Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3.
Πολίτες και Δικαιώματα στην Ε.Ε. 4. Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. 5. Ελλάδα και Ευρώπη. Για τα αποτελέσματα, βλ.
Υπουργείο Εσωτερικών – ερωτηματολόγιο.
53
Bλ. EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας της Ε.Ε> ανθρώπινα δικαιώματα> Θεμελιώδη δικαιώματα στο
εσωτερικό της Ε.Ε
54
Βλ. EUROPA/Τομείς πολιτικής / Ευρωπαϊκή ιθαγένεια
55
Βλ. EUROPA>Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
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e.

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών παρέχει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της Ε.Ε τη δυνατότητα να
συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ε.Ε, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Ο δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας
Πολιτών 56περιέχει

πληροφορίες

για

όλες

τις

πρωτοβουλίες

πολιτών,

επεξηγεί

τους

ισχύοντες κανόνες και βοηθά τους πολίτες να ξεκινήσουν τη δική τους πρωτοβουλία.
Σχετικά με την Πρωτοβουλία Πολιτών
Γενικά: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την πρωτοβουλία πολιτών.
Η διαδικασία βήμα προς βήμα: Λεπτομερής επεξήγηση των κανόνων της
πρωτοβουλίας πολιτών.
Πώς να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία: Θέλετε να υποστηρίξετε μια
πρωτοβουλία; Δείτε πώς.
Αναζήτηση Πρωτοβουλίας
Ανοικτές πρωτοβουλίες: Πρωτοβουλίες ανοικτές προς υπογραφή.
Κλειστές πρωτοβουλίες: Πρωτοβουλίες, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία
συγκέντρωσης.
Πρωτοβουλίες άνευ αντικειμένου: Πρωτοβουλίες που έλαβαν ανεπαρκή
υποστήριξη ή που αποσύρθηκαν.
Ξεκινήστε μια Πρωτοβουλία
Μπορεί
η
ιδέα
σας
να
γίνει
πρωτοβουλία
πολιτών;
Δείτε αν η ιδέα σας εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
Καταχώριση της πρωτοβουλίας σας: Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την
πρωτοβουλία σας; Αναζητήστε το έντυπο καταχώρισης.
Διαχείριση της πρωτοβουλίας σας: Η πρωτοβουλία σας έχει ήδη καταχωριστεί;
Αναζητήστε τον λογαριασμό διοργανωτή.

G. Υποχρεώσεις των Ευρωπαίων Πολιτών

Οι βασικές υποχρεώσεις των Ευρωπαίων Πολιτών:
a. Απορρέουν από το πλαίσιο των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων.
b. Στηρίζονται στις έννοιες: γνώση, σεβασμός, ανεκτικότητα, συμμετοχή, αλληλεγγύη.
c. Συνδέονται με την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και τη
διαμόρφωση αξιών και την καλλιέργεια στάσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους σκοπούς και
τους στόχους του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Ως βασικές υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούνται μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:
a. Η ενεργός συμμετοχή στα κοινά και η ενίσχυση της δημοκρατίας.
b. Η τήρηση των νόμων που ισχύουν σε κάθε κράτος.
c. Η γνώση για τον πολιτισμό των άλλων λαών και ο σεβασμός της κουλτούρας και των αξιών κάθε
λαού της Ε.Ε.

56

Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή>Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
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d. Η ενίσχυση της συνεργασίας και η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας, συνεργασίας και
παρέμβασης μεταξύ πολιτών από διάφορες χώρες.
e. Η διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης μέσα από την προώθηση της αλληλεγγύης, της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.
f. Η καταπολέμηση των διακρίσεων (μάχη κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας) και η
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.
g. Η πληροφόρηση και ενημέρωση για τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε, τη λήψη των
αποφάσεων και τις πολιτικές σε διάφορους τομείς, καθώς και η κριτική των αποφάσεων και των
πολιτικών.
h. Η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις της Ε.Ε που προάγουν την ευρωπαϊκή διάσταση και τη
συνεργασία.
i. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε και η συμμετοχή σε
πρωτοβουλίες που ενισχύουν και βελτιώνουν τους θεσμούς στην Ε.Ε (ενίσχυση της διαφάνειας και
μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος)
j. Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και η προστασία του περιβάλλοντος
H. Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ιδιότητας του Πολίτη

Η ενίσχυση της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη συνδέεται με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και
δράσεων σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έμφαση στα ζητήματα της γνώσης και της συμμετοχής.
Ως βασικοί άξονες θεωρούνται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:
I. Προώθηση της ενεργού συμμετοχής
II. Ανάπτυξη κριτική γνώσης και στάσης
III. Δημιουργία και συμμετοχή σε Δίκτυα πολιτών: ανταλλαγές, συνεργασία, ενημέρωση,
πρωτοβουλίες
IV. Διάχυση της γνώσης για την Ευρώπη και προώθηση της ιδέας της ενωμένης Ευρώπης με
ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμών
V. Ενημέρωση για τις πολιτικές, τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες της Ε.Ε
VI. Αξιοποίηση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τον πολίτη και τα δικαιώματα
VII.

Αξιοποίηση των πρωτοβουλιών και δράσεων των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.
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Μέρος Β’

A. Η προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας στην ΕΕ
Ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα αναφαίρετα και αδιαχώριστα εκείνα δικαιώματα, τα οποία όλα τα
ανθρώπινα όντα απολαμβάνουν εγγενώς και αυτοδίκαια από τη φύση τους. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για
την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (του Συμβουλίου της
Ευρώπης), και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αποτελούν το πιο συγκροτημένο και
αποτελεσματικό πλαίσιο στον κόσμο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πλαίσιο των
πολιτικών της ΕΕ συνδέεται επίσης με το πλαίσιο αρχών που διέπουν την «Ευθύνη για Προστασία» του
ΟΗΕ.Η «Ευθύνη για Προστασία»(Responsibility to Protect), γνωστή ως R2P, υιοθετήθηκε ως κανόνας
στην παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών το 2005. Η «ευθύνη για προστασία»
αναφέρεται στην υποχρέωση των κρατών προς τους πληθυσμούς τους, και προς όλους τους πληθυσμούς
που βρίσκονται σε κίνδυνο γενοκτονίας και μαζικών εγκλημάτων. Η Ευθύνη για Προστασία
περιγράφεται σε τρεις Πυλώνες :
•

Πυλώνας 1: Τα κυρίαρχα κράτη έχουν υποχρέωση και φέρνουν την βασική ευθύνη να
προστατεύσουν τους πολίτες τους από τις μαζικές αγριότητες.

•

Πυλώνας 2: Η διεθνής Κοινότητα έχει την ευθύνη να βοηθήσει τα κράτη να αποτρέψουν τις
μαζικές αγριότητες πριν από, κατά τη διάρκεια και μετά από τη εμπόλεμη σύγκρουση.

•

Πυλώνας 3: Εάν ένα κράτος αποτυγχάνει να ενεργήσει κατάλληλα, η ευθύνη των δράσεων σε
διπλωματικό, ανθρωπιστικό και ειρηνικό επίπεδο μεταφέρεται στην διεθνή κοινότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια μακρόπνοη και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική, που
βασίζεται στην υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αλληλεγγύη και έχει ως στόχο να
καθιερώσει μια ισορροπημένη προσέγγιση έναντι της νόμιμης και της παράτυπης μετανάστευσης.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι πολιτικές μετανάστευσης πρέπει να διέπονται από την αρχή
της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο
οικονομικό επίπεδο (άρθρο 80 ΣΛΕΕ). Η νομική της βάση εντοπίζεται στα άρθρα 79 και 80 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).Η «Συνολική Προσέγγιση της
Μετανάστευσης και της Κινητικότητας», εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2011 και στηρίζεται σε
τέσσερις άξονες:
1. Tη νόμιμη μετανάστευση και την κινητικότητα,
2. Tη παράτυπη μετανάστευση και εμπορία ανθρώπων,
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3. Tη διεθνή προστασία και την πολιτική ασύλου, και
4. Tη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της μετανάστευσης και της κινητικότητας στην ανάπτυξη.
Τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών συνιστούν εγκάρσιο θέμα στην προσέγγιση της ΕΕ.

B. Οι μεταναστευτικές οδοί στην Ευρώπη
Η μετανάστευση αποτελεί πρόκληση αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρία για την Ευρώπη. Η πρωτοφανής
άφιξη αιτούντων άσυλο και παράτυπων μεταναστών στην ΕΕ, που κορυφώθηκε το 2015, αποκάλυψε
μια σειρά από αδυναμίες στις πολιτικές της ΕΕ για το άσυλο, τα εξωτερικά σύνορα και τη
μετανάστευση. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, αφενός
μέσω της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και αφετέρου μέσω της θέσπισης ενιαίων
ρυθμίσεων για το άσυλο. Επίσης, οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές έχουν δημιουργήσει ανάγκη
για επιπλέον μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των συνόρων αλλά και μια
δικαιότερη κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών.
Οδός της Ανατολικής Μεσογείου. Η οδός της Ανατολικής Μεσογείου αναφέρεται στη διέλευση μέσω
θαλάσσης από την Τουρκία. Το 2015, μεγάλος αριθμός προσφύγων που προσπαθούσαν να ξεφύγουν
από τον πόλεμο της Συρίας έφθασαν στην ΕΕ μέσω αυτής της διαδρομής. Έκτοτε ο αριθμός των
παράνομων αφίξεων μέσω αυτής της οδού έχει μειωθεί σημαντικά, χάρη στη στενή συνεργασία μεταξύ
ΕΕ και Τουρκίας.
Οδός της Δυτικής Μεσογείου. Η διαδρομή της Δυτικής Μεσογείου είναι η δεύτερη πιο
χρησιμοποιούμενη οδός. Οι μετανάστες από την Υποσαχάρια και τη Βόρεια Αφρική διέρχονται μέσω
του Μαρόκου κατά την πορεία τους προς την Ευρώπη. Το 2018, στην Ισπανία παρατηρήθηκε ο
μεγαλύτερος αριθμός παράνομων αφίξεων στην ΕΕ, με σχεδόν 64.300 αφίξεις. Έκτοτε παρατηρείται
σταθερή μείωση. Ένας σημαντικός παράγοντας ήταν ότι η ΕΕ επένδυσε στη στενή σύμπραξη με το
Μαρόκο για την ενίσχυση του ελέγχου των συνόρων της και την καταπολέμηση της παράνομης
διακίνησης μεταναστών.
Οδός της Κεντρικής Μεσογείου. Η διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου επιτρέπει στους μετανάστες
από την Υποσαχάρια και τη Βόρεια Αφρική να ταξιδεύουν μέσω Λιβύης προς την Ευρώπη. Ενώ η
διαδρομή αυτή ήταν η πλέον χρησιμοποιούμενη οδός προς την ΕΕ από το 2015 έως το 2017, από το
2018 παρατηρείται σημαντική πτώση του αριθμού των παράτυπων μεταναστών. Παρά τη μείωση αυτή,
στη συγκεκριμένη διαδρομή εξακολουθούν να αναπτύσσονται δίκτυα παράνομης διακίνησης και
εμπορίας ανθρώπων στη Λιβύη. Η ΕΕ έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διαχείριση της
μεταναστευτικής κατάστασης στη Λιβύη και την εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης
στην Αφρική.
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Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη διακινδυνεύουν τη ζωή
τους, καθώς οι διακινητές χρησιμοποιούν όλο και πιο επικίνδυνες τακτικές για να διασχίσουν τη
Μεσόγειο. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 2.030 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο μέσα
στους πρώτους 6 μήνες του 2017. Η ΕΕ έχει αναπτύξει επιχειρήσεις στη Μεσόγειο για τη διάσωση
μεταναστών που βρίσκονται σε κίνδυνο και για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης
μεταναστών. Επίσης, το 2016, η ΕΕ ίδρυσε το Ευρωπαϊκό κέντρο κατά της παράνομης διακίνησης
μεταναστών για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην καταστολή της πρακτικής αυτής.

C. Η ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ (χώρος Σένγκεν)
Ο χώρος Σένγκεν, ως χώρος ελεύθερης διακίνησης χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ
αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η κατάργηση των
συνοριακών ελέγχων άρχισε το 1995, δίνοντας στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα ελεύθερης
κυκλοφορίας και άρα τη δυνατότητα διαμονής, σπουδών, εργασίας και συνταξιοδότησης οπουδήποτε
στην ΕΕ. Οι τουρίστες και οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τα δικαιώματα αυτά.
Η ζώνη του Σένγκεν συμπεριλαμβάνει 26 χώρες, 22 χώρες της ΕΕ και τέσσερις εκτός της ΕΕ: την
Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν.57Έως 3,5 εκατομμύρια άτομα ταξιδεύουν
καθημερινά σε ένα εσωτερικό σύνορο της ΕΕ. Η ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί στην πράξη να
συνεπάγεται διαφορετικά δικαιώματα για διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων, από τουρίστες έως
οικογένειες.58Το κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει εκ νέου σε
εκτιμώμενο κόστος από 100 δισ. ευρώ έως και 230 εκατ. ευρώ μέσα σε διάστημα 10 ετών και θα
εμπόδιζε τη διασυνοριακή μετακίνηση για 1,7 εκατ. άτομα.
Οι κανόνες του Σένγκεν καταργούν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, ενώ εναρμονίζουν και
ενισχύουν την προστασία των εξωτερικών συνόρων της περιοχής. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές ενδέχεται
να ελέγχουν τους ανθρώπους στα εσωτερικά σύνορα ή κοντά στα εσωτερικά σύνορά τους, εάν οι
πληροφορίες και η εμπειρία από την αστυνομία δικαιολογούν προσωρινή επιτήρηση. Το Σένγκεν
περιλαμβάνει επίσης μια κοινή πολιτική θεωρήσεων για σύντομες διαμονές από μη κοινοτικούς πολίτες
και βοηθά τα συμμετέχοντα κράτη να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην καταπολέμηση του εγκλήματος
με τη βοήθεια της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Η λειτουργία των κανόνων του Σένγκεν
επηρεάστηκε από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην ΕΕ το 2015 και από τις αυξημένες
Στη ζώνη Σένγκεν περιλαμβάνονται όλες οι χώρες της ΕΕ εκτός από έξι: η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο
που έχουν ζητήσει την εξαίρεσή τους («opt-out») από τη συνθήκη Σένγκεν και διατηρούν τον δικό τους χώρο
ελεύθερης κυκλοφορίας∙ από την πλευρά τους, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος και η Ρουμανία αναμένεται να
προσχωρήσουν σε δεδομένο χρόνο στη Συνθήκη του Σένγκεν.
58
Όλοι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να παραμείνουν σε άλλη χώρα της ΕΕ ως τουρίστες για διάστημα έως και τρεις
μήνες με έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα. Επίσης, μπορούν να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος για εργασία, με το
δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι υπήκοοι της χώρας αυτής. Οι επιχειρηματίες
επωφελούνται από την ελευθερία εγκατάστασης και οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να σπουδάσουν
οπουδήποτε στην ΕΕ.
57
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ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών και σοβαρών
διασυνοριακών εγκληματικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα την επανεισαγωγή των συνοριακών
ελέγχων από πολλά κράτη μέλη.59
D. Η προσφυγική κρίση (σε αριθμούς)
Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη έρεπε να ανταποκριθεί στη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόσφυγας είναι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται έξω από το κράτος του οποίου
είναι πολίτης εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου ότι εκεί θα υποστεί διωγμούς λόγω της φυλής, της
θρησκείας ή της εθνικότητάς του, ή ακόμα εξαιτίας της ιδιότητας του μέλους μιας ιδιαίτερης κοινωνικής
ομάδας. Στην ΕΕ η Οδηγία περί των ελάχιστων προδιαγραφών θέτει τους όρους χορήγησης διεθνούς
προστασίας σε όσους τη χρειάζονται. Αιτών άσυλο είναι κάθε άνθρωπος που κάνει επίσημη αίτηση για
άσυλο σε μία ξένη χώρα, διότι φοβάται ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο στην πατρίδα του. Μόνο το
2015 και το 2016, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζήτησαν άσυλο στην ΕΕ. Η υπηρεσία
επιτήρησης των συνόρων της ΕΕ, η Frontex, κατέγραψε 2.3 εκατομμύρια παράνομες διαβάσεις το 2015
και το 2016. To 2018, σημειώθηκε πτώση στις αιτήσεις ασύλου (581.000), ενώ οι αφίξεις από τη
θάλασσα ήταν 116.647. Το ίδιο έτος ένα ιστορικό χαμηλό πενταετίας σημειώθηκε και στις παράνομες
εισόδους στην ΕΕ (150.114).
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να κάνουν αίτηση για προστασία στην πρώτη χώρα της ΕΕ μέσω της
οποίας εισήλθαν στην Ένωση. Κάνοντας την αίτηση αυτή μπορούν αυτόματα να γίνουν αιτούντες
άσυλο. Οι τελευταίοι μπορούν να χαρακτηριστούν πρόσφυγες ή να τύχουν άλλης διεθνούς προστασίας
μόνο εφόσον δώσουν το πράσινο φως οι εθνικές αρχές του κράτους μέλους όπου εξετάστηκε η αίτησή
τους. Τα τελευταία χρόνια πολλοί άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο στην Ευρώπη εξαιτίας των
συγκρούσεων, της τρομοκρατίας αλλά και επειδή διώκονται στις χώρες τους. Σε όλες αυτές τις χώρες
οι πολίτες αντιμετωπίζουν σημαντικές απειλές εξαιτίας ένοπλων συγκρούσεων, παραβιάσεων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή διωγμών. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες, κατά μέσο όρο 44.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείπουν κάθε μέρα το 2017
τα σπίτια τους. Οι χώρες που φιλοξενούν το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων είναι η Τουρκία, το
Πακιστάν, η Ουγκάντα, ο Λίβανος, το Ιράν και η Γερμανία. Το 85% των προσφύγων στον κόσμο
προέρχονται από αναπτυσσόμενες περιοχές.
Το 2017, 258 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως (ή ένας στους 30) διέμεναν εκτός της χώρας γέννησής
τους. Εντός της ΕΕ, 57 εκατομμύρια άνθρωποι (το 11% του πληθυσμού της ΕΕ) γεννήθηκαν σε άλλη
χώρα από τη χώρα διαμονής τους, εκ των οποίων περίπου 20 εκατομμύρια προήλθαν από άλλη χώρα
της ΕΕ και 37 εκατομμύρια γεννήθηκαν εκτός της ΕΕ. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ το 2015, 2.2 εκατ.
Η πολιτική διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ περιλαμβάνει τη δημιουργία μέσων και φορέων όπως το Σύστημα
Πληροφοριών Σένγκεν, το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνόρων και
Ακτοφυλακής (FRONTEX) ή ένα νέο σύστημα καταχώρισης και εξόδου από τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης
Σένγκεν.
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άνθρωποι βρίσκονταν παράνομα στην ΕΕ.60 Το 2018 ο αριθμός αυτός έπεσε στις 600.000.Το 2018,
περισσότεροι από 634.700 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ,
τη Νορβηγία και την Ελβετία. Οι αντίστοιχες αιτήσεις το 2017 είχαν φτάσει τις 728.470 και το 2016
σχεδόν τα 1,3 εκατομμύρια. Την ίδια χρονιά, οι χώρες της ΕΕ παρείχαν προστασία σε 333.400 αιτούντες
άσυλο, αριθμός κατά 40% χαμηλότερος σε σχέση με το 2017. Σχεδόν το ένα τρίτο των αιτούντων άσυλο
προέρχονται από τη Συρία (29%), με το Αφγανιστάν (16%) και το Ιράκ (7%) να ακολουθούν. Το 70%
των Σύρων πολιτών που πήραν άσυλο από την ΕΕ, το 70% μετεγκαταστάθηκε στη Γερμανία.
Οι πρωτοφανείς μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές του 2015 και 2016 έχουν μειωθεί σημαντικά.
Το πέρασμα της Μεσογείου παραμένει, ωστόσο, εξαιρετικά επικίνδυνο, με 2.277 ανθρώπους να
αγνοούνται ή να έχουν χάσει τη ζωή τους το 2018, σε σχέση με 3.139 το 2017. Η έλευση μεταναστών
και αιτούντων άσυλων στην Ευρώπη καταδεικνύει την ανάγκη θέσπισης δικαιότερων και
αποτελεσματικότερων ευρωπαϊκών πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης. Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), συλλέγει στοιχεία σχετικά με τις παράνομες εισόδους
μέσω των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ όπως αυτά καταγράφονται από τις κατά τόπους εθνικές αρχές.
Το 2015 και το 2016 καταγράφηκαν πάνω από 2.3 εκατ. παράνομες είσοδοι.
Το 2018, ο συνολικός αριθμός παράνομων συνοριακών διαβάσεων στην ΕΕ μειώθηκε στις 150.114,
που αποτελεί και τον χαμηλότερο αριθμό των τελευταίων ετών. Το 2018, τα κράτη μέλη αρνήθηκαν
την είσοδο στην Ένωση σε 471.555 ανθρώπους. Το ίδιο έτος 116.647 άνθρωποι έφθασαν στην Ευρώπη
δια θαλάσσης. Ωστόσο, το πέρασμα της Μεσογείου παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο, με 2.277 νεκρούς
ή αγνοούμενους το 2018, σε σύγκριση με τους 3.139 το 2017.Διάφορα μέτρα έχουν παρθεί για να
αντιμετωπιστεί η κρίση και να βελτιωθεί το σύστημα παροχής ασύλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
μιας δημοσκόπησης του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2018, το 72% των
Ευρωπαίων θέλουν η ΕΕ να κάνει ακόμα περισσότερα για την επίλυση της κρίσης. Η μετανάστευση
ήταν επίσης θέμα ύψιστης προτεραιότητας για τους Ευρωπαίους και σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο
του 2016.
E. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Η προστασία των εξωτερικών
συνόρων και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.
Η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου εισροή μεταναστών τα τελευταία χρόνια. Η
μετανάστευση αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, με έμφαση σε ζητήματα όπως η
μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου, η ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων και η ένταξη των
προσφύγων. Η διαχείριση της μετανάστευσης και η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της είναι μια
Το να είναι κανείς «παράνομα ευρισκόμενος» στην ΕΕ μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο αυτό απέτυχε να
εγγραφεί σωστά ή εγκατέλειψε το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου που
υπέβαλλε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μπορεί το εν λόγω άτομο να εκδιωχθεί από την ΕΕ για το
συγκεκριμένο λόγο.
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πρόκληση για την Ευρώπη. Μέχρι το 2015 εντοπίστηκαν έως και 1,83 εκατομμύρια παράνομες
διαβάσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Αν και το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 150.114 το 2018, η ΕΕ
προσπαθεί

να

ενισχύσει

τους

ελέγχους

στα εξωτερικά

σύνορα

και

να

αντιμετωπίσει

αποτελεσματικότερα τις αιτήσεις ασύλου.
Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιχειρούν να θεσπίσουν μια αποτελεσματική,
ανθρωπιστική και ασφαλή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες,
θεσπίζει άξονες δράσης και αναθέτει τις εντολές για διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Επίσης,
θεσπίζει νομοθεσία και καθορίζει ειδικά προγράμματα. Η μεταναστευτική πολιτική σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ασχολείται με την τακτική αλλά και με την παράνομη μετανάστευση. Η ΕΕ αποφασίζει τους
όρους νόμιμης εισόδου και διαμονής, ενώ τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ορίσουν τον όγκο
των ανθρώπων που θα δεχτούν να εισέλθουν στην χώρα τους προκειμένου να αναζητήσουν εργασία.
Η ΕΕ έχει θεσπίσει διάφορους κανόνες και πλαίσια για τη διαχείριση των ρευμάτων νόμιμης
μετανάστευσης για αιτούντες άσυλο, εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης, σπουδαστές και ερευνητές,
εποχικούς εργαζομένους και για την οικογενειακή επανένωση. Όσον αφορά τα υπόλοιπα
μεταναστευτικά ρεύματα, η ΕΕ διαθέτει κοινούς κανόνες για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Η ΕΕ
αντιμετωπίζει την παράνομη μετανάστευση μέσα από πολιτικές επιστροφής μεταναστών, κατά τις
οποίες ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το πρωταρχικό κριτήριο. Η ΕΕ
θεσπίζει τις συμφωνίες επανεισδοχής για την επιστροφή των παράνομων μεταναστών. Οι εθνικές
μεταναστευτικές πολιτικές δεν είναι εναρμονισμένες, δηλαδή δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή
μεταναστευτική πολιτική, ωστόσο η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει υποστηρικτική προς τα κράτη μέλη
ρόλο, ειδικά σε οικονομικό επίπεδο.
Από το 1999 η ΕΕ εργάζεται για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Για να
λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να έχει ενιαίο καθεστώς ασύλου, κριτήρια για τον
προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης, κοινές
προδιαγραφές σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής, σύμπραξη και συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Από
το 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει από κοινού με το Συμβούλιο της ΕΕ για τη νομοθεσία
που σχετίζεται με το άσυλο. Η πρόκληση της μετανάστευσης στην Ευρώπη έχει φέρει στην επιφάνεια
τις ανεπάρκειες στο σύστημα ασύλου της ΕΕ. Στην καρδιά του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου
βρίσκεται το σύστημα του Δουβλίνου - το οποίο καθορίζει τη χώρα που είναι υπεύθυνη για τη
διαχείριση των αιτήσεων ασύλου - συνήθως η πρώτη χώρα εισόδου στην ΕΕ. Το Δουβλίνο ΙΙ οδήγησε
τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, να φέρουν το
μεγαλύτερο βάρος της μεταναστευτικής κρίσης.
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Τον Νοέμβριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση του για συνολική
μεταρρύθμιση των κανόνων του Δουβλίνου και την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις κυβερνήσεις
της ΕΕ. Ωστόσο, η αδυναμία του Συμβουλίου και των αρχηγών των κρατών μελών, να διαμορφώσουν
κοινή θέση για το ζήτημα, έχει προκαλέσει την καθυστέρηση, μέχρι και σήμερα, της έναρξης των
διαπραγματεύσεων.
Εκτός από τη μεταρρύθμιση στο σύστημα του Δουβλίνου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για
την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και τη βελτίωση της ικανότητας των κρατών μελών να
εντοπίζουν ανθρώπους που εισέρχονται στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε στην
προετοιμασία νέων μέτρων για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, των αυστηρότερων
συνοριακών ελέγχων αλλά και στη δημιουργία πιο αποτελεσματικού συστήματος συλλογής και
αποθήκευσης πληροφοριών των ανθρώπων που εισέρχονται στην ΕΕ. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη
δημιουργία κοινών κανόνων που θα διαχωρίζουν τους τακτικούς μετανάστες από τους πρόσφυγες,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ίση μεταχείριση των αιτούντων άσυλο αλλά και ότι κάθε
κράτος μέλος εκπληρώνει την υποχρέωση του στην επίλυση του προβλήματος.
Η εισροή προσφύγων και μεταναστών στην ΕΕ αύξησε πολύ την πίεση των εθνικών αρχών για την
προστασία των συνόρων. Το ΕΚ ζήτησε την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής
και Ακτοφυλακής, Frontex, καθώς και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το Άσυλο (EASO)
που θα είναι υπεύθυνη για την διευκόλυνση της λειτουργίας του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος
Ασύλου και τη διασφάλιση της σύγκλισης όσον αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς
προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση. Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2018, το Κοινοβούλιο
ενέκρινε τη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των
συνόρων της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2014-2020.
F.

Η Ενίσχυση της ενσωμάτωσης των προσφύγων στην ΕΕ

Η ΕΕ υποστηρίζει έμπρακτα στην ενσωμάτωση των προσφύγων στις νέες κοινωνίες των κρατών μελών.
Με τον αριθμό των αιτήσεων ασύλου να αυξάνονται όλο και περισσότερο από το 2015 και έπειτα, η
απάντηση της ΕΕ στην μεταναστευτική κρίση πρέπει να επικεντρωθεί και στην ενσωμάτωση των
προσφύγων. Την ευθύνη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού την έχουν τα κράτη μέλη, ωστόσο η
ΕΕ μπορεί να έχει υποστηρικτικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά την αύξηση της
χρηματοδότησης προγραμμάτων που θα δώσουν ευκαιρίες, στην εκπαίδευση και την απασχόληση, για
ευάλωτες ομάδες και κυρίως για πρόσφυγες. Μια από τις βασικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αφορά στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, στα κείμενα και τις δράσεις
του οποίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
I.

Τον Μάρτιο του 2014, η Επιτροπή εξέδωσε νέα ανακοίνωση με τίτλο «Μια ανοικτή και ασφαλής
Ευρώπη: από τη θεωρία στην πράξη».
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II. Το 2014 παρουσίασε το πλαίσιο για το «Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου».
III. Τον Μάϊο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το «Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη
Μετανάστευση».
IV. Τον Απρίλιο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση με τίτλο «Μεταρρύθμιση
του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και προώθηση των νόμιμων οδών προς την
Ευρώπη».
Οι δράσεις της Επιτροπής υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα οποία ενισχύουν οικονομικά τις προσπάθειες των κρατών μελών
για ενσωμάτωση των προσφύγων. Το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, με συνολικό
προϋπολογισμό ύψους 3,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, προάγει την αποτελεσματική
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλά και την εφαρμογή και ενίσχυση μιας κοινής ευρωπαϊκής
προσέγγισης όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση.

Κοινωνικές και Οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στην ΕΕ

Το

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο (ΕΚ) έχει

Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε πλέον μετανάστευση στην ΕΕ τα
επόμενα 20 χρόνια;

υιοθετήσει

- Η ΕΕ θα έχανε 33 εκατομμύρια άτομα σε ηλικία εργασίας (– 11 %).

ενίσχυση

της

ενσωμάτωσης

των

Ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων στην ΕΕ (δηλαδή ο αριθμός των
ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών προς τον αριθμό των ατόμων σε ηλικία
εργασίας)
θα αυξανόταν από 28 % σε 44 %.
- Η αναλογία των νέων εργαζομένων (20-30 ετών) στο εργατικό δυναμικό
της ΕΕ θα μειωνόταν κατά 25 %, ενώ των ατόμων ηλικίας 60-70 ετών θα
αυξανόταν
κατά 29 %.

Πηγή: Eυρωπαϊκή Επιτροπή (2014) Μετανάστευση & Άσυλο, Σειρά: Η ΕΕ με απλά
λόγια, Βρυξέλλες.

πολλά

ψηφίσματα

για

την

προσφύγων. Στα τέλη
του 2015, ζητήθηκε να
γίνεται

πιο

αποτελεσματικά

η

δαπάνη των κονδυλίων
του

Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού

Ταμείου,

προκειμένου

να

στηρίξει καλύτερα τις
ευάλωτες ομάδες, όπως

είναι οι πρόσφυγες. Τον Απρίλιο του 2016, το ΕΚ με ψήφισμά του τόνισε τη σημασία την ενσωμάτωσης
των προσφύγων μέσω προγραμμάτων που προσφέρουν καταλύματα, μαθήματα γλωσσών και τοπικού
πολιτισμού και επαγγελματική κατάρτιση. Με έκθεση που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2016, το ΕΚ καλεί
την ΕΕ να αναλάβει δράση και να διασφαλίσει την πλήρη και άμεση ενσωμάτωση των προσφύγων στην
αγορά εργασίας και της τοπικής κοινωνίας. Η έκθεση υπογραμμίζει πόσο σημαντικός είναι ο
αθλητισμός και η εκπαίδευση και καλεί τις χώρες της ΕΕ να βοηθήσουν πρόσφυγες δασκάλους και
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καθηγητές να βρουν εργασία. Τέλος, η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ενέκρινε σχέδιο έκθεσης τον
Απρίλιο του 2017, σύμφωνα με την οποία οι πρόσφυγες θα πρέπει να εντάσσονται στην αγορά εργασίας
μέσα σε δύο μήνες από τη στιγμή που έχουν αιτηθεί άσυλο. Επίσης, οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι
όσοι αιτούνται διεθνούς προστασίας θα πρέπει να ακολουθούν μαθήματα γλώσσας από τη στιγμή που
καταθέτουν την αίτησή τους.
G. Γενικό Πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ για την ένταξη των μεταναστών
a. Αρχές
Οι «Κοινές βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική της ΕΕ για την ένταξη των μεταναστών»
(2004/2005) είναι οι ακόλουθες:
1. Η ένταξη αποτελεί αμφίδρομη δυναμική διαδικασία και συνεπάγεται το σεβασμό των αξιών της ΕΕ.
2. Η δυνατότητα απασχόλησης αποτελεί βασικό μέρος της ένταξης και έχει ουσιαστική σημασία για
τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή.
3. Η γνώση της γλώσσας, της ιστορίας και των θεσμών της χώρας υποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της επιτυχούς ένταξης.
4. Η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργό συμμετοχή.
5. Η πρόσβαση στους θεσμούς, τα αγαθά και τις υπηρεσίες στην ίδια βάση με τους πολίτες της
εκάστοτε χώρας είναι θεμελιώδους σημασίας για την ένταξη.
6. Η προώθηση της διάδρασης μεταξύ μεταναστών και γηγενών πολιτών.
7. Η άσκηση των διαφόρων πολιτισμικών και θρησκευτικών πρακτικών πρέπει να διαφυλαχθεί
8. Η ένταξη πρέπει να εμπεριέχει τη συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία.
9. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ενσωμάτωση των πολιτικών ένταξης στις υπόλοιπες πολιτικές.
10. Θα πρέπει αν ορίζονται σαφείς στόχοι, δείκτες και μηχανισμοί αξιολόγησης των πολιτικών για την
ένταξη.
b. Δράσεις για την Ένταξη των μεταναστών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
Από το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ στις προσπάθειές τους να εντάξουν
τους μετανάστες στα εθνικά τους συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, από την προσχολική
εκπαίδευση και φροντίδα έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για να συμβάλει στην ένταξη των
μεταναστών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών
μελών με δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης. Οι δραστηριότητες αυτές προωθούν επίσης τη δικτύωση
μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και τους δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις
σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις που αφορούν στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών σε ολοένα
και περισσότερο πολύμορφες και πολυγλωσσικές τάξεις.
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Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών προσδιορίζει τρεις
προτεραιότητες για την εκπαίδευση:
•

ένταξη των νέο-αφιχθέντων μεταναστών στις δομές γενικής εκπαίδευσης το συντομότερο
δυνατόν

•

πρόληψη της υστέρησης των μεταναστών

•

πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις, όπως αξιολόγηση των
δεξιοτήτων και των προσόντων των μεταναστών ή συνεργατικές πλατφόρμες για την προώθηση της
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων και προσωπικού εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η Επιτροπή παρέχει στοχευμένες συμβουλές από εμπειρογνώμονες μέσω συμβουλευτικής από
ομοτέχνους, με στόχο να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις πολιτικών στα κράτη μέλη για την εξεύρεση
λύσεων σε εθνικές προκλήσεις. Από το 2016 έως το 2018, τα ακόλουθα θέματα συζητήθηκαν σε
εξειδικευμένες δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης από ομοτέχνους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες:
•

Γλωσσική αξιολόγηση και ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της εκπαίδευσης

•

Υποδοχή νεοαφιχθέντων μεταναστών και εκτίμηση της προηγούμενης σχολικής φοίτησης

•

Αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων

•

Διαπολιτισμικός διάλογος ως εργαλείο πλαισίωσης της μετανάστευσης, των μεταναστών και
των αιτούντων άσυλο σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

•

Γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία

•

Πολιτικές ένταξης μεταναστών: αρχές, προκλήσεις και πρακτικές

c. Πρωτοβουλίες και Προγράμματα της Επιτροπής
Με το πρόγραμμα Erasmus +, χρηματοδοτεί έργα και άλλες δραστηριότητες για την ένταξη των
μεταναστών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Οι στρατηγικές
συμπράξεις έχουν στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και την προώθηση της
διακρατικής συνεργασίας. Mε το δίκτυο εκπαίδευσης μεταναστών SIRIUS στηρίζει την εκπαίδευση
παιδιών και νέων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών μέσω στρατηγικών δραστηριοτήτων
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με τη συνεργασία ερευνητών, φορέων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών
του κλάδου της εκπαίδευσης μεταναστών, καθώς και των ίδιων των μεταναστών και των προσφύγων.
Η πύλη σχολικής εκπαίδευσης (School Education Gateway) δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες του
κλάδου να ανταλλάσσουν πληροφορίες και υλικό (άρθρα, σχέδια μαθήματος κ.λπ.), καθώς και να έχουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες (π.χ. διαδικτυακά μαθήματα) για θέματα ενσωμάτωσης, πολιτισμικής
πολυμορφίας και ένταξης μαθητών μεταναστών στην τάξη.Η πλατφόρμα eTwinning συνδέει σχολεία
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από ολόκληρη την Ευρώπη με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ και παρέχει σε διευθυντές σχολείων και στο
σχολικό προσωπικό τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους και να προσφέρουν αμοιβαία
βοήθεια.
Η Επιτροπή έχει προσφέρει πρόσβαση σε επιγραμμική γλωσσική υποστήριξη (online) σε
περισσότερους από 100.000 πρόσφυγες και νεο-αφιχθέντες μετανάστες. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι
να βοηθηθούν τα άτομα να ενσωματωθούν στην κοινωνία υποδοχής τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα
να μάθουν τη γλώσσα της.
H. Σύνδεσμοι (για τα ζητήματα της μετανάστευσης στην ΕΕ)
a. Εκπαίδευση

και

μετανάστες:

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-

cooperation/education-and-migrants_el
b. Ένταξη μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών στα σχολεία της Ευρώπης, έκθεση
του δικτύου Ευρυδίκη
c. Ένταξη των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη,
έκθεση του δικτύου Ευρυδίκη
d. Against the Odds – Academically resilient students with a migrant background and how they
succeed, Commission study
e. The contribution of youth work in the context of migration and refugee matters, European
Commission
f. Πολυγλωσσικές τάξεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
g. Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
h. Τριτοβάθμια εκπαίδευση για μετανάστες και πρόσφυγες, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ
«Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Στρατηγικές Ενσωμάτωσης
των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα»
Ασπασία Οικονόμου, Εκπαιδευτικός
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IV. «Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Στρατηγικές
Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα»

Ενσωμάτωσης

των

Ασπασία Οικονόμου, Εκπαιδευτικός
Βιογραφικό. Η Δρ. Ασπασία Οικονόμου είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Master in Educational Psychology του Πανεπιστημίου Victoria
University of Manchester και Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ 13) και έχει υπηρετήσει με
απόσπαση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο ΚΕΕ και στο ΙΕΠ. Το επιστημονικό της ενδιαφέρον
στρέφεται κυρίως σε θέματα ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, δημοκρατίας και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σημαντική παρουσία σε συνέδρια και
επιστημονικές ημερίδες. Έχει συμμετάσχει ως συντονίστρια, ως υπεύθυνη κριτής αλλά και ως μέλος
ομάδων έργου στην εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού και σχολικών
εγχειριδίων ενώ έχει μεγάλη εμπειρία στην επιμόρφωση ενηλίκων.

A. Το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα
Από τη δεκαετία του ’90 η μετανάστευση στην Ελλάδα αποτέλεσε πολιτική προτεραιότητα και η χώρα
αναγνωρίστηκε ως μια σημαντική «πύλη εισόδου» στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Η μετακίνηση
σημαντικού μεταναστευτικού πληθυσμού παρατηρήθηκε κυρίως:
1. από την Ανατολική Ευρώπη στην χώρα μετά την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
(ΕΣΣΔ) (δεκαετία ΄90).
2. με την αύξηση ποσοστών μεταναστών από χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης
Ανατολής (από τα μέσα της δεκαετίας του 2000).
3. με την προσφυγική ροή από τις χώρες της Μέσης Ανατολής τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του
πολέμου στη Συρία (2015+).
B. Ζητήματα πρώτης προτεραιότητας
Η πρόσφατη μεταναστευτική ροή στην Ελλάδα (από το 2015 και έπειτα) προκάλεσε έντονες κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές στο εσωτερικό της χώρας. Συγκεκριμένα, οι αρχές έπρεπε να μεριμνήσουν άμεσα
για θέματα που αφορούν, την καταγραφή του νεοεισερχόμενου πληθυσμού, τη στέγαση-την παροχή
τροφής, και ιατρικής φροντίδας, την κοινωνική ένταξη του προσφυγικού πληθυσμού, την εκπαίδευση
των παιδιών των μεταναστών, τη συγκρότηση νέων πολιτικών και διοικητικών μηχανισμών (π.χ.
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής) τη θεσμοθέτηση μέτρων (πχ ΔΥΕΠ), την ανάπτυξη δράσεων
με στόχο την ομαλή διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος, τη συνεργασία με Υπουργεία, δήμους,
τον Συνήγορο του πολίτη, Διεθνείς Οργανισμούς, ΜΚΟ κτλ.
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C. Ο Πληθυσμός των παιδιών προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα
Η εκτίμηση του αριθμού των παιδιών των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι δύσκολη,
κυρίως λόγω της αβεβαιότητας και της συνεχούς κινητικότητάς τους εντός και εκτός της χώρας. Το
ΥΠΠΕΘ (2017) υπολογίζει ότι επί συνόλου του προσφυγικού πληθυσμού των παιδιών :
•

το 60% ανήκει σε ομάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης

•

το 12% στην προσχολική και

•

το 48% στην σχολική ηλικία).

Αυτό αντιστοιχεί σε :
•

2.000 περίπου παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης σε ΚΦΠ και 1.000 σε δομές UNCHR) και

•

7.700 παιδιά δημοτικού και γυμνασίου
(4.028 σε ΚΦΠ και 3.672 σε δομές UNCHR)

Επίσης, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 2.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν
τοποθετηθεί η πρόκειται να μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας. (Στην πλειονότητά τους είναι άνω των
14 ετών και προέρχονται κυρίως από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, και τη Συρία)
D. Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων- ΕΣΠΠ
Το ΥΠΠΕΘ ανέλαβε τον Μάρτιο 2016, την πρωτοβουλία να προετοιμάσει ένα σχέδιο για την ένταξη
των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση προκειμένου να συνεισφέρει στην ευρύτερη κοινωνική τους
ένταξη και στις 18 Μαρτίου 2016 συγκρότησε τρεις επιτροπές για τη στήριξη των παιδιών των
προσφύγων: Την Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων (ΕΣ), την Επιστημονική
Επιτροπή (ΕΕ) την Καλλιτεχνική Επιτροπή (ΚΕ)61. Η Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ) ανέλαβε να
εκπονήσει μια μελέτη σχετικά με τα δεδομένα, τις ανάγκες και τις προτάσεις για ένα σχέδιο δράσης
σχετικό με την ενσωμάτωση των προσφυγόπουλων στο εκπαιδευτικό σύστημα κατά το σχολικό έτος
2016-2017.Η ΕΕ ξεκίνησε την καταγραφή των δεδομένων, τη διατύπωση προτάσεων για την
εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων, τις επαφές με τους διεθνείς οργανισμούς (Ύπατη Αρμοστεία
ΟΗΕ, Unicef, ΔΟΜ) και τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Παράλληλα, το σχέδιο για την
ένταξη των παιδιών των προσφύγων στην εκπαίδευση θεσμοθέτησε δυο σημαντικές πρωτοβουλίες :
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•

τη δημιουργία Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

•

τον ρόλο του Συντονιστή Εκπαίδευσης προσφύγων (ΣΕΠ) στα Κέντρα φιλοξενίας προσφύγων

ΥΑ ΓΓ1/47079/ΥΠΠΕΘ/18.03.16
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E.

Θεσμικό πλαίσιο για τις ΔΥΕΠ- ΚΥΑ 180647/ΓΔ4/2016-Βασικές Διατάξεις62

Άρθρο 1. Ίδρυση και χώροι λειτουργίας Δ.Υ.Ε.Π. 1.1.Για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά
πολιτών τρίτων χωρών ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), οι
οποίες ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση και θα λειτουργούν, εκτός από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εντός των σχολικών μονάδων εκείνων των Περιφερειακών
Διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια των οποίων
υφίστανται κέντρα φιλοξενίας. Οι Δ.Υ.Ε.Π. ιδρύονται σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μία (1) ανά σχολική μονάδα, και ανήκουν διοικητικά
σε αυτές. Κάθε Δ.Υ.Ε.Π. μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα τμήματα, αναλόγως του αριθμού των
μαθητών.
1.4.Η εκπαίδευση που προβλέπεται από την παρούσα υπουργική απόφαση αφορά στο σύνολο των
παιδιών πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους
ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.
1.5.Ο κατώτερος αριθμός μαθητών για τον οποίο δημιουργείται ένα τμήμα Δ.Υ.Ε.Π. ορίζεται στους 10
μαθητές και ο ανώτερος στους 20 μαθητές. Απόκλιση από τον προαναφερόμενο αριθμό μαθητών
εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ).
1.6.Η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δ.Υ.Ε.Π.
εποπτεύεται από την ομάδα διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης της εκπαίδευσης των
προσφύγων, η οποία συντονίζει και την υλοποίηση δράσεων μέσω του Ταμείου Ασύλου.
Άρθρο 5. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο
5.3 Στα Γυμνάσια ο χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο κατανέμεται ως ακολούθως:
Διδακτικό αντικείμενο/Μάθημα

Ώρες ανά εβδομάδα

Ελληνική Γλώσσα

6

Αγγλικά

4

Μαθηματικά

4

Φυσική Αγωγή

2

Πληροφορική

2

Πολιτισμός και Δραστηριότητες

2

Κοινή Υπουργική Απόφαση 180647/ΓΔ419-9-2016 ΦΕΚ 3502/2016/Β/31-10-2016 «΄Ιδρυση, οργάνωση,
λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων
(Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών»
62
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Άρθρο 6. Λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π.
6.1.Η λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των τυπικών νόμων και των
κανονιστικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Άρθρο 10. Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Δ.Υ.Ε.Π.
10.1. Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις Δ.Υ.Ε.Π., εκτός από τα καθήκοντα τους που ορίζονται
από τις κείμενες διατάξεις, οφείλουν επιπρόσθετα: α) να μεριμνούν για την ομαλή ένταξη των μαθητών
που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την αλληλεπίδραση με τους
υπόλοιπους μαθητές, β) να επιδεικνύουν παιδαγωγική ευελιξία στη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη
την πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π., γ) να προτείνουν και να υλοποιούν
εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και στις πλησιέστερες σχολικές
μονάδες.
10. 2.Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις Δ.Υ.Ε.Π. επιμορφώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας
τους και υποστηρίζονται από τον ΣΕΠ

Εικόνα 4. Λειτουργούσες ΔΥΕΠ, Αττική (Μάρτιος 2017) Πηγή: Ομάδα Διαχείρισης ΥΠΠΕΘ
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F. «Εκθέσεις Οργανισμών»
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο
συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η έκθεση της Ελληνικής Ένωσης για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη (ΕλΕΔΑΠ)63 συνοψίζει τα βασικά προβλήματα του σχεδίου
του ΥΠΠΕΘ για την ένταξη των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία κατά τον πρώτο χρόνο
εφαρμογής του. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Στην πράξη, στην πρώτη φάση εφαρμογής της επιχείρησης,
η κακή προετοιμασία, οι αντιστάσεις τοπικών κοινωνιών, η ακαταλληλότητα διδασκόντων, η έλλειψη
ειδικού διδακτικού υλικού υποβάθμισε την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά των προσφύγων. Εκπαίδευση
μέσα στους καταυλισμούς δεν μπορεί να παρέχεται παρά μόνο επικουρικά. Ούτε μπορεί να παρέχεται μόνο
στις απογευματινές ώρες αλλά θα πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό πρόγραμμα των σχολείων με
ισορροπημένη διάχυση του μαθητικού πληθυσμού. Επιπλέον, ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στα παιδιά
άνω των 15 ετών.»
Συνήγορος του πολίτη. Ο Συνήγορος του πολίτη στην Ετήσια Έκθεση του 201864 προτείνει την ένταξη
όλων των παιδιών στην «επίσημη» σχολική εκπαίδευση, με παράλληλη προώθηση δράσεων
ευαισθητοποίησης σε τοπικές κοινότητες και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς65. Στο πλαίσιο αυτό
θεωρούνται επιτακτικές:
•

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις κύριες δεξιότητες διαπολιτισμικής
επικοινωνίας και πολύγλωσσης εκπαίδευσης.

•

Η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις συμπεριληπτικές πρακτικές στη σχολική
τάξη.

•

Παρακολούθηση μέσω ειδικού μηχανισμού του αριθμού των παιδιών που πρέπει να εγγραφούν
στο σχολείο.

•

Δημιουργία

επιπλέον

τάξεων

υποδοχής

για

την

κάλυψη

των αναγκών.
•

Παρακολούθηση της σχολικής διαρροής λαμβάνοντας αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτών των
πληθυσμών για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων.
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https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2017/10/84_2017_-WORKING-PAPER-_%CE%9D%CF%84.%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81.%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1.pdf
64
https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2018-kdp-dikaiom-paid-pou-metakin.pdf
65
Η Έκθεση αφορά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 και εκπονήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του
Συνηγόρου του Πολίτη με την UNICEF και του μηχανισμού λειτουργίας του Δικτύου των Παιδιών που
Μετακινούνται

61

•

Πρόβλεψη για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας αλλοδαπών μαθητών και των
πολιτισμικών στοιχείων των χωρών τους.

•

Ένταξη όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

Σύμφωνα με Συνέντευξη του Γιώργου Μόσχου στην εφημερίδα Καθημερινή-με θέμα «Πώς τα
προσφυγόπουλα εμπλουτίζουν το δημόσιο σχολείο»66
«Το

πρόγραμμα

εκπαίδευσης

των

παιδιών

προσφύγων,

έτσι

όπως

με πολλή σοφία και κόπο εκπονήθηκε, περιλάμβανε μέτρα που από κάποιους επιπόλαια επικρίθηκαν,
όπως η δημιουργία ΔΥΕΠ (δομών υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων)…….. οι οποίες λειτουργούν σε
απογευματινό ωράριο στον χώρο των σχολείων, με σκοπό να προετοιμάσουν για περιορισμένο χρονικό
διάστημα τα νεοεισερχόμενα παιδιά που διαμένουν σε μαζικούς χώρους φιλοξενίας για το πρωινό σχολείο.
Χωρίς να ισχυριστώ ότι λειτούργησαν με ορθό τρόπο σε όλη τη χώρα και γνωρίζοντας τις πάμπολλες
αδυναμίες τους, τονίζω ότι ρεαλιστικά ήταν αδύνατο και ανέφικτο να ενσωματωθούν τάξεις υποδοχής
για όλα τα νεοεισερχόμενα παιδιά στα πρωινά σχολεία και, αναγκαστικά, έπρεπε να υπάρξει για ένα
διάστημα σε κάποιες περιοχές ένα σχολείο δύο ταχυτήτων.
Συνεχίζει, «λέγοντας ότι σημαντικό είναι το ζήτημα της έγκαιρης τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε τμήματα
υποδοχής στα πρωινά σχολεία, όπου τα αλλόγλωσσα παιδιά παρακολουθούν κάποιες -μόνο- ώρες, ενώ
συμμετέχουν και σε μαθήματα και δράσεις μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Μια διαδικασία συστηματικής
αξιολόγησης θα μπορούσε να βοηθήσει να αναδειχθούν τα επιτεύγματα και οι δυσκολίες που συνάντησε
το πρόγραμμα εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων. Όμως, το κυριότερο που σήμερα χρειάζεται να
τονιστεί είναι ότι, ύστερα από πολλές προσπάθειες, με δυσκολίες, λάθη αλλά και εξαιρετικές κατακτήσεις,
έχουμε στα χέρια μας παραδείγματα που δείχνουν ότι η ισότιμη συμμετοχή των παιδιών προσφύγων στο
δημόσιο σχολείο δεν είναι απειλή, αλλά ευκαιρία να κάνουμε την
εκπαίδευση

περισσότερο

πλούσια,

συμπεριληπτική

και

συμμετοχική».
UNICEF67(2017).Η UNICEF υποστηρίζει την υλοποίηση του
έργου "Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική Μάθηση και Μη
Τυπική Εκπαίδευση για Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες στην
Ελλάδα"

66

Καθημερινή 3/7/2019

67

https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/eca-dataprod-Refugee_and_migrant_children_in_Greece_data_analysis_August_2017.pdf
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Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με αποστολή να σώζει ανθρώπινες ζωές, να
προστατεύει τα δικαιώματα και να διασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για τους πρόσφυγες, τους
αναγκαστικά εκτοπισμένους και τους ανιθαγενείς. Η Έκθεση της Υ.Α. με τίτλο «Μένοντας πίσω: Η
εκπαίδευση των προσφύγων σε κρίση» (Left Behind: Refugee Education in Crisis, 2017), υπογραμμίζει
την κρίση στην εκπαίδευση για τα παιδιά πρόσφυγες68.Συγκεκριμένα:
• Η έκθεση απευθύνει έκκληση ώστε να θεωρείται η εκπαίδευση θεμελιώδους σημασίας στο πλαίσιο
της ανταπόκρισης στις προσφυγικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και να υποστηριχθεί με
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και αξιόπιστη χρηματοδότηση.
• Καλεί τις κυβερνήσεις να περιλαμβάνουν τους πρόσφυγες στο εθνικό εκπαιδευτικό τους σύστημα,
κάτι που αποτελεί την πιο αποτελεσματική, δίκαιη και βιώσιμη λύση.
• Τα

ευρήματα

της

έκθεσης

υπογραμμίζουν

ακόμα

περισσότερο

τη σημασία που έχει η ποιοτική διδασκαλία και τα αναγκαία εθνικά και διεθνή υποστηρικτικά
δίκτυα ώστε να έχουν οι δάσκαλοι κατάλληλη εκπαίδευση, κίνητρα και τη δυνατότητα να
επιφέρουν θετική επίδραση στις δυσκολότερες τάξεις του κόσμου.
• Στην έκθεση παρουσιάζονται πάρα πολλές προσωπικές ιστορίες που καταδεικνύουν ότι αν και οι
πρόσφυγες επιθυμούν απεγνωσμένα να λάβουν εκπαίδευση – γνωρίζοντας πολύ καλά την αλλαγή
που μπορεί να φέρει στη ζωή τους – είναι πάρα πολύ λίγοι οι εκπαιδευτικοί, οι τάξεις, τα βιβλία
και οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί προκειμένου να καλυφθεί αυτή η τεράστια ζήτηση.

G. E.E. και Εκπαίδευση: τι κάνει η ΕΕ για να στηρίξει την ένταξη των παιδιών των
μεταναστών
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 69. Σύμφωνα με την εν
λόγω Ανακοίνωση, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, οι υπήκοοι τρίτων χωρών σε ολόκληρη
την ΕΕ εξακολουθούν να μειονεκτούν σε σχέση με τους πολίτες της ΕΕ ως προς τις δυνατότητες
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης. Ταυτόχρονα, τα μέτρα που ελήφθησαν πρόσφατα για
τη βελτίωση της διαχείρισης του μεγάλου αριθμού ατόμων που χρήζουν προστασίας, με τον οποίο
βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων μετεγκατάστασης και
επανεγκατάστασης , τονίζουν την ανάγκη εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών ένταξης από τα κράτη
μέλη που δεν διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα της ένταξης……………………………….Η διασφάλιση
της δυνατότητας συμμετοχής και συμβολής για όσους βρίσκονται δικαίως και νομίμως στην ΕΕ, ασχέτως
Μπορείτε να δείτε την έκθεση σε διαδραστική μορφή εδώ: http://www.unhcr.org/left-behind. Για περισσότερες
πληροφορίες, την πλήρη έκθεση σε μορφή PDF, σχετικές φωτογραφίες, βίντεο, γραφήματα, κινούμενα γραφικά
κ.λπ. μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.unhcr.org/left-behind-media
69
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0377
68
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της διάρκειας παραμονής τους, είναι καίριας σημασίας για τη μελλοντική ευημερία, ευμάρεια και συνοχή
των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Σε μια εποχή που ενισχύονται οι διακρίσεις, η προκατάληψη, ο ρατσισμός
και η ξενοφοβία, είναι νομικά, ηθικά και οικονομικά επιβεβλημένο να διασφαλίσουμε τα θεμελιώδη
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες και ελευθερίες και να εξακολουθήσουμε να καταβάλλουμε
προσπάθειες για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής συνολικά. Η επιτυχής ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών αποτελεί ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος για όλα τα κράτη μέλη..
a. Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών
Το παρόν σχέδιο δράσης εξετάζει την ένταξη των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων,
που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και βρίσκονται νομίμως στην ΕΕ. Δεν αφορά υπηκόους των κρατών
μελών της ΕΕ που είναι παιδιά ή εγγόνια μεταναστών από τρίτες χώρες ούτε υπηκόους της ΕΕ που
έχουν ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και τα μέλη των οικογενειών τους. Συγκεκριμένα:
• Η εκπαίδευση και η κατάρτιση συγκαταλέγονται στα ισχυρότερα εργαλεία ένταξης, και η
πρόσβαση σε αυτά θα πρέπει να διασφαλίζεται και να προωθείται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα.
• Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων αποτελεί το θεμέλιο για περαιτέρω μάθηση, καθώς και πύλη
που οδηγεί στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.
• Η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας προορισμού είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία
της διαδικασίας ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.
• Τα παιδιά των προσφύγων ίσως χρειάστηκε να διακόψουν την εκπαίδευσή τους ή σε ορισμένες
περιπτώσεις να μην κατάφεραν καν να πάνε στο σχολείο, χρειάζονται επομένως ειδικά
προσαρμοσμένη στήριξη, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων για να καλύψουν το χαμένο έδαφος.
• Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να τα βοηθήσουν και θα
πρέπει να λαμβάνουν υποστήριξη στο έργο που επιτελούν σε ολοένα και πιο ποικιλόμορφες
σχολικές τάξεις, μεταξύ άλλων για την αποτροπή της σχολικής αποτυχίας και του εκπαιδευτικού
διαχωρισμού.
• Η κατανόηση της νομοθεσίας, του πολιτισμού και των αξιών της κοινωνίας υποδοχής είναι
καθοριστικής σημασίας προκειμένου να κατανοήσουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών τις ευθύνες που
συνδέονται με τη νέα τους ζωή στην κοινωνία υποδοχής και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν.
• Η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνικο-ποίηση των παιδιών και μπορεί να
προαγάγει την κοινωνική συνοχή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των υπηκόων τρίτων
χωρών και των κοινωνιών υποδοχής.
• Το ζήτημα της εισαγωγής μαθημάτων αγωγής του πολίτη στα σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Η μη τυπική μάθηση (π.χ. μέσω ενώσεων νέων,
πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων) διαδραματίζει και αυτή βασικό ρόλο, εφόσον
συμπληρώνει την ένταξη μέσω της επίσημης εκπαίδευσης στα σχολεία ή σε ανώτερα εκπαιδευτικά
ιδρύματα.
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b.Πώς στηρίζει η ΕΕ την εκπαίδευση και την κατάρτιση;70
Η πολιτική της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει τη
δράση σε επίπεδο κρατών μελών — που παραμένουν υπεύθυνα γι’ αυτούς τους τομείς αρμοδιότητας —
και για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων71. Το πλαίσιο εκπαίδευση και κατάρτιση
2020 (ΕΚ 2020) είναι το πλαίσιο της ΕΕ για τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης. Πέραν του πλαισίου «ΕΚ 2020», η ΕΕ επικεντρώνει επίσης τις προσπάθειές της στην
ανάπτυξη πολιτικών και πρωτοβουλιών στους ακόλουθους τομείς:
•

Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

•

Σχολική πολιτική

•

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

•

Εκπαίδευση ενηλίκων

•

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

•

Διεθνής συνεργασία και διάλογος πολιτικής

•

Πολυγλωσσία

c. Τι κάνει η ΕΕ για να στηρίξει την ένταξη των μεταναστών;72
Η εκπαίδευση παίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή κατευθύνσεων σε πρόσφυγες και άλλους
μετανάστες από τρίτες χώρες ώστε να προσαρμοστούν στη νέα χώρα και κουλτούρα, καθώς και στην
καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων εντός της κοινότητας υποδοχής τους. Από το 2016, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ στις προσπάθειές τους να εντάξουν τους μετανάστες στα
εθνικά τους συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα
έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ένταξη των υπηκόων
τρίτων χωρών73 προσδιορίζει τρεις προτεραιότητες για την εκπαίδευση:
•

ένταξη των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές γενικής εκπαίδευσης το συντομότερο
δυνατόν

•

πρόληψη της υστέρησης των μεταναστών

70

https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_el
https://ec.europa.eu/education/policies/about-education-policies_el
72
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/education-and-migrants_el
73
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0377&qid=1565183484404&from=EN
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•

πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις, όπως αξιολόγηση των
δεξιοτήτων και των προσόντων των μεταναστών ή συνεργατικές πλατφόρμες για την προώθηση της
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων και προσωπικού εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για να
συμβάλει στην ένταξη των μεταναστών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης. Οι δραστηριότητες αυτές
προωθούν επίσης τη δικτύωση μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και τους δίνουν τη δυνατότητα
να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις.
Από το 2016 έως το 2018, τα ακόλουθα θέματα συζητήθηκαν σε εξειδικευμένες δραστηριότητες
μάθησης από ομότιμους:
•

Γλωσσική αξιολόγηση και ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της εκπαίδευσης

•

Υποδοχή νεοαφιχθέντων μεταναστών και εκτίμηση της προηγούμενης σχολικής φοίτησης

•

Αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων

•

Διαπολιτισμικός διάλογος ως εργαλείο πλαισίωσης της μετανάστευσης, των μεταναστών και
των αιτούντων άσυλο σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

•

Γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία

•

Πολιτικές ένταξης μεταναστών: αρχές, προκλήσεις και πρακτικές

Επιπλέον, η Επιτροπή παρέχει στοχευμένες συμβουλές από εμπειρογνώμονες μέσω συμβουλευτικής
από ομότιμους, με στόχο να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις πολιτικών στα κράτη μέλη, για παράδειγμα,
όσον αφορά την ένταξη νεοαφιχθέντων μαθητών μεταναστών στα σχολεία. Οι εκδηλώσεις αυτές
διοργανώνονται κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε κράτους μέλους και συμμετέχουν σε αυτές φορείς
χάραξης πολιτικής από άλλες εθνικές διοικήσεις και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι
συνεργάζονται σε συμμετοχικά εργαστήρια για την εξεύρεση λύσεων σε εθνικές προκλήσεις74.
A. Ευρωπαϊκά Προγράμματα
a. Πρόγραμμα Erasmus+
Με το πρόγραμμα Erasmus +, η Επιτροπή χρηματοδοτεί έργα και άλλες δραστηριότητες για την ένταξη
των μεταναστών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Οι στρατηγικές συμπράξεις
έχουν στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και την προώθηση της διακρατικής
συνεργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή του 5ου Γυμνασίου Σταυρούπολης
από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+
με τίτλο «Eurintegrate75: Make Your Country a Part of a Great Europe For All» σε συνεργασία με
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https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/education-and-migrants_el

75

http://5gym-stavroup.thess.sch.gr/home/?p=773
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σχολεία της Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Φινλανδίας και Τουρκίας. Θέμα του προγράμματος ήταν
η ένταξη και ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών στις χώρες υποδοχής.
Σύμφωνα με το σχολείο: “Κατά τη διάρκεια του διετούς αυτού προγράμματος είχαμε την ευκαιρία να
επισκεφθούμε τα σχολεία και να γνωρίσουμε τις χώρες των εταίρων μας, εργαζόμενοι μαζί τους πάνω στο
κοινό μας θέμα. Είδαμε από κοντά τις δομές και τους τρόπους ένταξης προσφύγων και μεταναστών στην
κάθε χώρα. Από τη Δευτέρα 19-3-2018 έως και την Παρασκευή 24-3-2018 είχαμε τη χαρά να
φιλοξενήσουμε τους εταίρους μας στο σχολείο μας, να τους παρουσιάσουμε τους τρόπους αντιμετώπισης
του των προσφυγικού στην Ελλάδα, καθώς επίσης την ιστορία και τα αξιοθέατα της πόλης μας (ιστορικό
κέντρο, μουσεία) και της ευρύτερης περιοχής (Βεργίνα, Όλυμπος, Δίον). Κατά τη διάρκεια αυτής της
συνάντησης συνοψίσαμε τα αποτελέσματα των πέντε προηγούμενων συναντήσεων. Κύριό μας μέλημα ήταν
να ευαισθητοποιήσουμε πρώτα τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και το σύνολο της σχολικής
μας κοινότητας και στη συνέχεια ολόκληρη την τοπική μας κοινωνία (παιδιά, εφήβους και ενήλικες) στο
θέμα των μεταναστών-προσφύγων. Ένα πρόβλημα που γιγαντώνεται και ζητά τη λύση του προς όφελος
όλων μας.
Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει πρωτίστως με ανθρώπινες ζωές και δοκιμάζει τις ανθρωπιστικές αξίες
κάθε εμπλεκόμενης ανθρώπινης κοινότητας. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής ενημερώσαμε διαχέοντας
τα αποτελέσματα της δουλειάς μας προς κάθε κατεύθυνση, για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων,
το πρόβλημα της ένταξης των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες, τα κάθε λογής προβλήματα που
αντιμετωπίζουν, την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες,
θέματα δηλ. διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ως μέσο ευαισθητοποίησης, καλλιέργειας της ενσυναίσθησης,
επιλέξαμε το θεατρικό παιχνίδι με τη λειτουργία του ως μέσου διδασκαλίας-κοινωνικής
ευαισθητοποίησης. Στη συνάντησή μας η ομάδα κάθε χώρας-μέλους του προγράμματος παρουσίασε ένα
μικρό δρώμενο, βασισμένο σε ιστορία και χαρακτήρες που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες συναντήσεις.
Τέλος, ως επιστέγασμα της όλης προσπάθειας, επισκεφθήκαμε στο Στρασβούργο το Συμβούλιο της
Ευρώπης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της δουλειάς μας στο πλέον αρμόδιο για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα όργανο της Ευρώπης”
b. Πλατφόρμα E-twinning
Η πλατφόρμα eTwinning συνδέει σχολεία από ολόκληρη την Ευρώπη με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ
και παρέχει σε διευθυντές σχολείων και στο σχολικό προσωπικό τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν τις
εμπειρίες τους και να προσφέρουν αμοιβαία βοήθεια. Το e-Twinning υποστηρίζεται και σε εθνικό
επίπεδο από 38 Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης.76Η Νέα Ομάδα για την Κοινότητα: Ενσωματώνοντας
Μετανάστες Μαθητές στο Σχολείο77αποσκοπεί πρωτίστως στο να αποτελέσει έναν χώρο αμοιβαίας

76
77

https://www.etwinning.net/el/pub/about.htm
https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/new-group-on-the-community-in.htm
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αρωγής όπου σχολικοί ηγέτες και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και υλικά.
c. Sirius78.
Έχοντας ιδρυθεί ως μία ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας79, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί
το δίκτυο εκπαίδευσης μεταναστών SIRIUS. Το δίκτυο στηρίζει την εκπαίδευση παιδιών και νέων
που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών μέσω στρατηγικών δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο, με τη συνεργασία ερευνητών, φορέων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών του κλάδου της
εκπαίδευσης μεταναστών, καθώς και των ίδιων των μεταναστών και των προσφύγων.
d. School Education Gateway
Η χρηματοδοτούμενη από το Erasmus+ πύλη σχολικής εκπαίδευσης (School Education Gateway)
δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες του κλάδου να ανταλλάσσουν πληροφορίες και υλικό (άρθρα,
σχέδια μαθήματος κ.λπ.), καθώς και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες (π.χ. διαδικτυακά μαθήματα) για
θέματα ενσωμάτωσης, πολιτισμικής πολυμορφίας και ένταξης μαθητών μεταναστών στην τάξη.

•

I. Σημαντικά ερωτήματα:
Πώς μπορεί να επιτευχθεί η ενσωμάτωση νέων προσφύγων και μεταναστών στο σχολείο;

•

Ποιες ειδικότερες προκλήσεις καλείται να υπερβεί η σχολική κοινότητα και πώς τις διαχειρίζεται;

•

Ποιες παιδαγωγικές έννοιες και ποια διδακτικά υλικά έχουν αποδειχτεί επιτυχημένα και θα
μπορούσαν να εξυπηρετήσουν άλλα σχολεία ως παράδειγμα;

•

Ποιες είναι οι προκλήσεις που οι εκπαιδευτικοί ή το σχολείο γενικότερα αντιμετωπίζουν
αναφορικά με την ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών ή προσφυγόπουλων και πώς μπορεί
η ομάδα να συμβάλει στην υπέρβασή τους;

•

Ποιος είναι ο ρόλος των Ψηφιακών Μέσων στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των
προσφυγόπουλων και των παιδιών των μεταναστών στο σχολείο;

•

Τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο τάξης;

•

Ποιοι είναι οι αποτελεσματικότεροι τρόποι να υποδεχτούμε τους μαθητές αυτούς στο νέο τους
σχολικό περιβάλλον;

J. Προτεινόμενο υλικό και Χρήσιμα Links
•

Eπιπλέον εκπαιδευτικό υλικό από τις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

•

Γωνιά Μάθησης: διδακτικό υλικό, παιχνίδια και πολλά άλλα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση
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https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/education-and-migrants_el
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https://www.etwinning.net/el/pub/newsroom/highlights/migrants-and-inclusion-in-an-e.htm
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•

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/teacher_academy/teaching_materials/learningcorner.htm

•

https://europa.eu/learning-corner/home_el

•

https://www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko

•

https://www.unhcr.org/gr/13042-mathainoume_gia_tous_prosfyges.html

Εκδόσεις80
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https://www.etwinning.net/el/pub/newsroom/highlights/the-etwinning-book-learning-f.htm

69

Εκδόσεις81
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http://files.eun.org/etwinning/2017/etwinning_book_el.pdf
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K. Επίλογος

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα το
«Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών»82,

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει

οικοδομηθεί πάνω σε θεμελιώδεις αξίες, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός
για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατοχυρώνει πολλά δικαιώματα που είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διαδικασία
ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου και θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς
και των δικαιωμάτων της ισότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Η κατανόηση και η
αποδοχή των εν λόγω θεμελιωδών αξιών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της διαβίωσης και
συμμετοχής στην κοινωνία υποδοχής. Ταυτόχρονα, τα δικαιώματα αυτά προστατεύουν επίσης
τους υπηκόους τρίτων χωρών και προάγουν την ένταξή τους στην κοινωνία. …. Η εκπαίδευση
και η κατάρτιση συγκαταλέγονται στα ισχυρότερα εργαλεία ένταξης, και η πρόσβαση σε αυτά θα
πρέπει να διασφαλίζεται και να προωθείται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Η απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων αποτελεί το θεμέλιο για περαιτέρω μάθηση, καθώς και πύλη που οδηγεί στην
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση
θετικής προσέγγισης για την ποικιλομορφία, καθώς και η καταπολέμηση του ρατσισμού, της
ξενοφοβίας και ιδίως της ρητορικής μίσους, θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης.83

82
83

COM(2016) 377 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0377 from=EN
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
«Καινοτόμες Μαθησιακές Τεχνικές για την Ενσωμάτωση
των Παιδιών των Προσφύγων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό
Σύστημα»
Ιωάννης Ρουσσάκης
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V. «Καινοτόμες Μαθησιακές Τεχνικές για την Ενσωμάτωση των Παιδιών
των Προσφύγων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα»
Ιωάννης Ρουσσάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βιογραφικό. Ο Γιάννης Ρουσσάκης είναι Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
(Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής), στο γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγικά: Εκπαιδευτικοί
Σχεδιασμοί και Παιδαγωγικές Πρακτικές». Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (1990-2017). Από 2014 έως το 2017 υπηρέτησε ως Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) όπου, μεταξύ άλλων, ήταν Επιστημονικά Υπεύθυνος, για το «Μείζον
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» και την «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας
για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», και Συντονιστής της Μονάδας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικών. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. (2018-2019) και της
Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (2019). Έχει διδάξει σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και σε
Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Εθνικός Εμπειρογνώμονας στη Θεματική Ομάδα
Εργασίας για τα Σχολεία (TWG “Schools”, 2016-2018, 2018-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και
αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικών για την Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικών (European Network on Teacher Education Policies ENTEP, 2018-2019).

A. Εισαγωγή
Στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, οι μισοί πρόσφυγες στον κόσμο είναι παιδιά. Και,
παρότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι (εδώ και πολλά χρόνια) βασικό ανθρώπινο δικαίωμα,
περισσότερα από τα μισά παιδιά πρόσφυγες που βρίσκονται σε σχολική ηλικία δεν πηγαίνουν σχολείο84.
Το ποσοστό αυτό κλιμακώνεται όσο ανεβαίνουμε στις εκπαιδευτικές βαθμίδες: μόνο ένα στα τέσσερα
παιδιά πρόσφυγες φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κι όπως συμβαίνει με όλα τα παιδιά, η
αποστέρηση πρόσβασης ή οι περιορισμένες ευκαιρίες συνέχισης της εκπαίδευσης, μπορεί να
επηρεάσουν σοβαρά το μέλλον τους. Μειώνουν την πιθανότητα να ζήσουν τη ζωή τους με ανεξαρτησία
και ευημερία, αλλά και τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην ευημερία και την ανάπτυξη των
κοινοτήτων τους.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι της μετακίνησης
προσφύγων και μεταναστών από τις εμπόλεμες ζώνες, τις κατεστραμμένες οικονομίες και τα
«αποτυχημένα κράτη» της Μέσης Ανατολής της Ασίας και της Αφρικής προς την Ευρώπη. Μεγάλος
αριθμός ανθρώπων που αναζητούν ασφάλεια ή/και καλύτερο μέλλον γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους
φτάνουν στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο από την Τουρκία, διασχίζοντας είτε τα χερσαία σύνορα είτε τη
θάλασσα που χωρίζει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τα απέναντι παράλια. Για τους
περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους η Ελλάδα είναι ενδιάμεσος σταθμός· βασικός τους στόχος
είναι να φτάσουν στις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης, όπου διαβλέπουν περισσότερες ευκαιρίες
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ευημερίας, ή έχουν οικείους με τους οποίους επιδιώκουν να επανενωθούν ή υπάρχουν περισσότερο
εγκαθιδρυμένες και οργανωμένες κοινότητες συμπατριωτών τους, οι οποίες θα μπορούσαν να τους
συνδράμουν αποτελεσματικότερα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, από το 2014 έως τα
μέσα του 2020, είχαν έλθει την Ελλάδα σχεδόν 1.100.000 άνθρωποι, από τους οποίους οι 860.000
χιλιάδες περίπου το 201585. Τα ίδια στοιχεία υπολογίζουν ότι ποσοστό πάνω από 30% αυτού του
πληθυσμού ήταν κάτω των 19 ετών. Tα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 2018 έμεναν στην
Ελλάδα 83.567 παιδιά και έφηβοι που είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό, ποσοστό 4% αυτής της ηλικιακής
ομάδας στη χώρα86. Η UNICEF (2020) υπολόγιζε ότι τον Ιανουάριου 2020 βρισκόταν στην Ελλάδα
περίπου 45.000 παιδιά προσφύγων και μεταναστών ηλικίας από τεσσάρων έως δεκαεπτά ετών, από τα
οποία, περίπου 13.000 ήταν εγγεγραμμένα σε εκπαιδευτικές δομές.
Η διαπραγμάτευση, ανάλυση και αποτίμηση των πολιτικών ένταξης των παιδιών προσφύγων και
μεταναστών στην Ελληνική εκπαίδευση ξεφεύγει από τη θεματική αυτού του κεφαλαίου του Οδηγού.
Για το ζήτημα υπάρχουν εκτενείς Εκθέσεις της «Επιστημονικής Επιτροπής για τη Στήριξη των Παιδιών
των Προσφύγων»87 και του ΕΛΙΑΜΕΠ88. Το γεγονός είναι ότι η Ελλάδα, η οποία αφενός ήταν μέχρι το
τέλος της δεκαετίας του 1980 μία από τις πιο ομοιογενείς, εθνοτικά και θρησκευτικά, κοινωνίες των
Βαλκανίων, και αφετέρου ήταν μια χώρα από την οποία για πάρα πολλά χρόνια μετανάστευαν κάτοικοι,
υποδέχτηκε σε δύο περιπτώσεις, μέσα σε μια γενιά, σημαντικό αριθμό μεταναστών και προσφύγων:
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ομογενείς και οικονομικούς μετανάστες που ήρθαν για να μείνουν,
κυρίως (αλλά όχι μόνο) από την Ανατολική Ευρώπη, και την τελευταία εξαετία σημαντικό αριθμό
προσφύγων και μεταναστών για πολλούς από τους οποίους η Ελλάδα είναι η δίοδος προς την Ευρώπη.
Τα σχολεία, αντικατοπτρίζοντας την κοινωνική πραγματικότητα, γίνονται όλο και περισσότερο
πολυπολιτισμικά. Σε κάποια σχολεία μάλιστα οι νεοφερμένοι μαθητές ισοσταθμίζουν τη δημογραφική
μείωση του γηγενούς εκπαιδευτικού πληθυσμού τους. Πολλοί Έλληνες ερευνητές έχουν επισημάνει τις
προκλήσεις της πολυπολιτισμικότητας που αντιμετωπίζει η ελληνική εκπαίδευση και υποστηρίζουν
τεκμηριωμένα την ανάγκη

για κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη μέσα από μια διαδικασία

διαπολιτισμικής επικοινωνίας89. Έρευνες στο σχολικό περιβάλλον δίνουν διαχρονικά μια μεικτή εικόνα
σε ότι αφορά τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην πολιτισμική πολυμορφία: Αρνητική σε
κάποιες περιπτώσεις90, θετικότερη σε κάποιες άλλες91. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκπαιδευτικοί, όπως
και άλλοι επαγγελματίες με ευρύτερο κοινωνικό ρόλο, είναι ανάγκη να αναπτύξουν την διαπολιτισμική
85
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ικανότητά τους, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην άσκηση του επαγγέλματός τους92.
Μελέτες από τον ελληνικό και διεθνή χώρο δείχνουν ότι η δεξιότητες κατανόησης της
πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας καλλιεργούνται και αναπτύσσονται μέσα
από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα (ιδιαίτερα σε προγράμματα
μακριάς διάρκειας που έχουν σύνδεση με την εκπαιδευτική τους πρακτική), μέσα από τη διδασκαλία σε
παιδιά που έχουν πολυπολιτισμικό υπόβαθρο, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
προγράμματα και διαδικασίες εκπαιδευτικών ανταλλαγών93 ().

Η κατάλληλη κατάρτιση και

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών παίζει λοιπόν σημαντικό ρόλο την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής
ικανότητας. Ενδεικτικά, κάποιες έρευνες (π.χ. Kaldi et al.. 2018) διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που
χρησιμοποιούν στοιχεία διαφοροποιημένης διδασκαλίας για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στην
σχολική τάξη, θεωρούν την ποικιλομορφία περισσότερο ως πρόκληση παρά ως εμπόδιο στη διδασκαλία
και τη μάθηση.
Η χρήση καινοτομικών μεθόδων, ιδιαίτερα όταν δεν αφορά μια πρόσκαιρη «μόδα» αλλά
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα δεδομένα της σχολικής τάξης, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας
και η επιδίωξη της ενεργητικής μάθησης, είναι επωφελείς διαδικασίες για κάθε σύστημα σχολικής
εκπαίδευσης. Στην περίπτωση της εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, όπως και
στην περίπτωση της εκπαίδευσης των παιδιών από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα ή με
περιορισμένο μορφωτικό κεφάλαιο, ίσως είναι από τους πιο σημαντικούς τρόπους να γίνει εφικτή η
ομαλή ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και ο σταδιακός περιορισμός της εκπαιδευτικής ανισότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο η τρέχουσα ενότητα θα επιδιώξει, πρώτον, να σκιαγραφήσει τις προκείμενες μιας
αποτελεσματικής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την ένταξη αυτών των παιδιών σε ένα πολιτισμικά
διαφορετικό σχολικό περιβάλλον και να παραθέσει παραδείγματα μαθησιακών τεχνικών που θα
διευκόλυναν την διδακτική και μαθησιακή διαδικασία στις μεικτές και πολύχρωμες σχολικές τάξεις.
B. Η εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών (και γιατί αφορά όλη τη σχολική
εκπαίδευση και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες)
Η διαφορετικότητα σε κάθε μορφή της, πολιτισμική, θρησκευτική, εθνοτική ή άλλη αποτελεί όλο και
περισσότερο χαρακτηριστικό των σύγχρονων, αυξανόμενα παγκοσμιοποιημένων, κοινωνιών.
Ταυτόχρονα, είναι εμφανές ότι σε αυτές τις κοινωνίες οι ανισότητες παραμένουν και σε κάποιες
περιπτώσεις διευρύνονται, ενώ εμφανίζονται και νέες μορφές κοινωνικής ανισότητας που ενισχύονται
από συγκεκριμένες όψεις της παγκοσμιοποίησης, από τα νέα οικονομικά και πολιτικά δεδομένα, από
τις κοινωνικές και πολιτισμικές περιστάσεις. Οι προσφυγικοί και μεταναστευτικοί πληθυσμοί
αποτελούν σημείο συνύπαρξης των δύο παραπάνω παραγόντων: Πρόσφυγες και μετανάστες δίνουν
υπόσταση στην έννοια του «άλλου», του διαφορετικού, ενώ ταυτόχρονα βιώνουν συχνά σοβαρές
92
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διακρίσεις και συνθήκες ανισότητας, τόσο στη χώρα από την οποία προέρχονται όσο και στις χώρες
που πηγαίνουν. Αυτές οι δύο παράμετροι δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την ένταξη των ομάδων
αυτών στις κοινωνίες υποδοχής, μια διαδικασία η οποία είναι σε κάθε περίπτωση πολυσύνθετη και
μακροχρόνια.
Πρώτα απ’ όλα, η ένταξη είναι μια διαδικασία που επηρεάζεται από τις κουλτούρες και νοοτροπίες τόσο
των κοινωνιών υποδοχής όσο και των νεοφερμένων ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι για να λειτουργήσει
χρειάζεται να ξεκινήσει «από τα κάτω» σε συνθήκες αμοιβαιότητας, δηλαδή, ανάμεσα στα άλλα, από
την επικοινωνία και τη γλώσσα, από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, από την κοινωνική συνύπαρξη
και την πρόσβαση στην εργασία. Αυτές οι μορφές ανταλλαγών βοηθούν στη σύνθεση και την αμοιβαία
κατανόηση παρά την συνέχιση μονομερών, στερεοτυπικών ή προκαθορισμένων αντιλήψεων που
δημιουργεί η απόσταση από τον «Άλλο». Όπως σημειώνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες και τους Εξόριστους η ένταξη στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, είναι μια δυναμική διαδικασία
διπλής κατεύθυνσης: Έχει απαιτήσεις τόσο από τις κοινωνίες που υποδέχονται όσο και από τα άτομα
και τις ομάδες που ζητούν την φιλοξενία και μετεγκατάσταση. Από την πλευρά των προσφύγων και
μεταναστών, η ένταξη απαιτεί ετοιμότητα προσαρμογής στον τρόπο ζωής της κοινωνίας που τους
δέχεται, αλλά δεν συνεπάγεται ή δεν μπορεί να απαιτεί την απώλεια της δικής τους πολιτιστικής
ταυτότητας. Έτσι, όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του ο φιλόσοφος και συγγραφέας Αμίν Μααλούφ,
κάμπτεται η εχθρότητα, το μίσος, οι αποκλεισμοί και οι αντιπαραθέσεις που καθιστούν τις διαφορετικές
ταυτότητες, «φονικές» (Maalouf, 1998). Μιλώντας από τη σκοπιά του ανθρώπου «σε κίνηση» ανάμεσα
σε πολιτισμούς προέλευσης και υποδοχής επισημαίνει:
«Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε την αρχική μας ταυτότητα, θα πρέπει να
συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τους δεσμούς της με τη χώρα προέλευσης, και με τη νοοτροπία της
προέλευσης και την ίδια στιγμή πλήρως υιοθετήσουμε την κουλτούρα της χώρας υποδοχής, να
βυθιστούμε πλήρως, να προσπαθήσουμε να την κατανοήσουμε, να την αγαπήσουμε, να τη διαβιβάσουμε.
Θα πρέπει να είναι πραγματικά ένας τόπος συνάντησης μεταξύ του πολιτισμού της χώρας προέλευσης
και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής, και δεν έχω καμία συμπάθεια για εκείνους που απορρίπτουν
την κουλτούρα της καταγωγής ή για εκείνους που απορρίπτουν την κουλτούρα της χώρας υποδοχής.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να νιώθουν άνετα μεταξύ των δύο πολιτισμών και αυτό μπορεί να γίνει,
μπορούμε να το κάνουμε τέλεια» (Μααλούφ, στον Révillion, 2001)
Δεύτερον η ένταξη χρειάζεται θετικές δράσεις ενίσχυσης και θεσμικές εγγυήσεις από την πλευρά της
κοινωνίας υποδοχής. Η προσαρμογή των δημόσιων θεσμών στις αλλαγές στο προφίλ του πληθυσμού,
η αποδοχή των προσφύγων ως μέρος της κοινότητας και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους και
διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι τέτοιες δράσεις. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «η Ευρώπη χρειάζεται μια θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα και
σοβαρές εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ίση μεταχείριση, στη βάση του
αμοιβαίου σεβασμού των διαφορετικών πολιτισμών και παραδόσεων»94. Από την άλλη είναι βέβαιο
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ότι η κατανόηση του νέου θεσμικού περιβάλλοντος, που μπορεί να διαφέρει σημαντικά, τόσο σε αξιακό
όσο και σε πρακτικό επίπεδο από τους νεοφερμένους μπορεί να είναι ένα βήμα πιο κοντά στην ένταξη.
Και οι δύο διαδικασίες που αναφέρθηκαν είναι μακροπρόθεσμες: Τόσο τα ζητήματα κουλτούρας και
ταυτότητας όσο και τα ζητήματα θεσμικής ένταξης, προκύπτουν από την πρώτη στιγμή της άφιξης στην
χώρα υποδοχής αλλά μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μια γενιά για να γίνουν πραγματικά οι
πρόσφυγες και μετανάστες πλήρη και ενεργά μέλη της κοινωνίας υποδοχής από νομική, κοινωνική,
οικονομική και εκπαιδευτική και πολιτιστική σκοπιά. Η πολλαπλότητα των διαστάσεων της ένταξης
μπορεί να προκαλεί ασσυμετρίες στη διαδικασία: Κάποιες πτυχές προχωρούν πιο γρήγορα από άλλες,
κάποιες καθυστερούν βασανιστικά. Η αμοιβαία υπευθυνότητα με υπομονή κι επιμονή στις θετικές
δράσεις μπορεί να δώσει διεξόδους.
Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στις
κοινωνίες υποδοχής. Και όχι μόνο για τα παιδιά και τους εφήβους που βρίσκονται σε σχολική ηλικία.
Η πρόσβαση στις εκπαιδευτικές δομές είναι μια δίοδος επαφής και δίαυλος ένταξης στις κοινωνίες
υποδοχής για ολόκληρη την οικογένεια. Αυτή η ιδιότητα των εκπαιδευτικών θεσμών αποκτά ακόμα
μεγαλύτερη σημασία σε δύο περιπτώσεις: Αφενός όταν οι κοινωνίες υποδοχής είναι ριζικά
διαφορετικές, σε ότι αφορά π.χ. την θεσμική, νομική και πολιτική οργάνωση, το αξιακό πλαίσιο, την
κοινωνική διάρθρωση αλλά και την αντίληψη για την ατομική υπόσταση, την οικονομική
δραστηριότητα και την δομή της αγοράς εργασίας, το πολιτισμικό υπόβαθρο. Και, αφετέρου όταν οι
συνθήκες στη χώρα καταγωγής και τις ενδιάμεσες χώρες έχουν αποστερήσει την πρόσβαση στην
εκπαίδευση στα παιδιά και τους εφήβους σχολικής ηλικίας για μακρύ χρονικό διάστημα. Γνωρίζουμε,
από πολλές διεθνείς μελέτες, ότι η μη-πρόσβαση ή η μακρόχρονη διακοπή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας έχει σοβαρές επιπτώσεις στην δυνατότητα των ατόμων σχολικής ηλικίας αλλά και των
ευρύτερων κοινωνικών ομάδων στις οποίες εντάσσονται, να επιτύχουν στο μέλλον τον επιδιωκόμενο
βαθμό ευημερίας, ένταξης στην αγορά εργασίας, βελτίωσης και ανάπτυξης. Ως εκ τούτου η εκπαίδευση
των παιδιών προσφύγων και μεταναστών είναι επείγουσα διαδικασία ακόμα και όταν παρέχεται σε
συνθήκες κρίσης και έκτακτης ανάγκης, με όλα τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν.
Στο «Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής95,
προσδιορίζονται τρεις προτεραιότητες για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων :
•

Να ενταχθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα στο κανονικό πρόγραμμα στα σχολεία.

•

Να ενταχθούν με τρόπου που θα τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους
και να μπορούν να συμβαδίσουν στα μαθήματα με τους συμμαθητές τους.
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•

Να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες που ταιριάζουν με την ηλικία τους, ώστε η
εκπαίδευσή τους να προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο.

Και οι τρεις προτεραιότητες είναι σημαντικές για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που συνοδεύουν
τα παιδιά-πρόσφυγες και τα μεταναστόπουλα: Η δυσκολία στη γλώσσα και τη συνεννόηση, η δυσκολία
της προσαρμογής ή ακόμα της ένταξης για πρώτη φορά στο σχολικό πλαίσιο, η δυσκολία που
προέρχεται από τις τραυματικές εμπειρίες, σωματικές και ψυχολογικές, που τα παιδιά αυτά βίωσαν στην
χώρα καταγωγής και στη διαδρομή, η δυσκολία που αφορά τις θρησκευτικές ή άλλες πολιτιστικές
διαφορές με την κοινωνία υποδοχής. Από την άποψη αυτή, η εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων είναι
μια μορφή «συμπεριληπτικής εκπαίδευσης»: Μια εκπαιδευτική διαδικασία που σέβεται τις διαφορές
και τη διαφορετικότητα, επιδιώκει να δίνει στα παιδιά ευκαιρίες μάθησης και ενεργητικής συμμετοχής
που αξιοποιούν το πολιτισμικό κεφάλαιο, αυτών και των οικογενειών τους, λαμβάνουν υπόψη τα
ατομικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους και διατηρεί, ταυτόχρονα, την υψηλή ποιότητα στην
εκπαιδευτική παροχή για όλα τα παιδιά.
Όπως τονίστηκε ήδη στην εισαγωγή, ο ρόλος των εκπαιδευτικών για την επιτυχή εφαρμογή των τριών
προτεραιοτήτων είναι θεμελιώδης. Όμως, πάρα πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν
αισθάνονται επαρκώς καταρτισμένοι ή έτοιμοι να αναλάβουν τάξεις όπου όλα ή τα περισσότερα παιδιά
έχουν μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. Παρότι στα περισσότερα προγράμματα σπουδών
αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχουν μαθήματα ή
σεμινάρια που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ελλείψεις
στις συναφείς γνώσεις και ικανότητες. Στην Ελλάδα, η μειωμένη προσφορά, για μεγάλο μέρος της
προηγούμενης δεκαετίας, σχετικών προγραμμάτων πιστοποιημένης επιμόρφωσης, επέτεινε το
πρόβλημα. Η χρήση βοηθών εκπαιδευτικών ή διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών σε κάποιες
Ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να αποδειχθεί μια χρήσιμη προσέγγιση, αφού διευκολύνει την επικοινωνία,
τη συμμετοχή και τελικά την ευημερία των παιδιών στο νέο σχολικό πλαίσιο96.
Σε κάθε περίπτωση, έχει σημασία η ύπαρξη εκπαιδευτικών με αυξημένη «διαπολιτισμική ικανότητα».
Αυτή περιλαμβάνει, όπως υποστηρίζει ο Γκόβαρης (2011):
•

Κοινωνικές δεξιότητες, όπως ενσυναίσθηση, ικανότητα κριτικής αντιπαράθεσης με τις
κοινωνικές διαδικασίες που οδηγούν στο στιγματισμό των μεταναστών και «αυτονόητες»
παραδοχές σχετικά με την κοινωνική μας θέση, την κοινωνική και πολιτισμική μας ταυτότητα,
αλλά και η ικανότητα αναγνώρισης των «διαφορετικών», των «ξένων» ως συγκεκριμένων
προσώπων με αξία.

96

European Commission/EACEA/Eurydice, 2019: 24

78

•

Γνώσεις, που αφορούν την κοινωνική κατασκευή κατηγοριοποιήσεων όπως το «έθνος», η
«φυλή» ή ο «ξένος», αλλά και πως συγκροτούνται και λειτουργούν μέσα στον κοινωνικό ιστό
στερεότυπα και προκαταλήψεις.

•

Αξίες, όπως είναι ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των κανόνων της
δημοκρατίας, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αποδοχή του διαφορετικού.

Σημαντική παράμετρος της διαπολιτισμικής ικανότητας είναι και η επικοινωνιακή ικανότητα, που
περιλαμβάνει την ικανότητα διάλογου τη διαδικασία συνεννόησης, την υποβοήθηση της ερμηνείας και
διερμηνείας, αλλά η ικανότητα αναστοχασμού. Είναι φανερό πως η διαπολιτισμική ικανότητα, όπως
τονίζει ο Μανιάτης, δεν είναι μια στατική / τελική κατάσταση, αλλά μια διαδικασία «συνεχής,
εξελικτική, προσωπική, εσωτερική»97. Και όπως φαίνεται από τα στοιχεία που περιλαμβάνει, είναι μια
διαδικασία που ενισχύει την ικανότητα αποτελεσματικής διδασκαλίας και επικοινωνίας στη μαθησιακή
διαδικασία. Αυτό συνηγορεί στην ανάγκη ύπαρξης ευκαιριών επιμόρφωσης που στοχεύουν στην
καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την υποστήριξη αυτής της ικανότητας.
Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε διεξοδικότερα στα ζητήματα που αφορούν την ένταξη
των παιδιών προσφυγών και μεταναστών στο σχολείο και τις βασικές προκείμενες μια της
διαπολιτισμικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής και μαθησιακή διαδικασίας που τα αφορά.
C. Άσπρη κούκλα – μαύρη κούκλα ή γιατί έχει σημασία η γρήγορη ένταξη των παιδιών
προσφύγων και μεταναστών στις κανονικές σχολικές τάξεις
Η πρόταση για όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών
στην «κανονική» σχολική διαδικασία, με πλήρη ένταξη στις σχολικές τάξεις και τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, μπορεί να φαίνεται ουτοπική για πολλούς, μέσα κι έξω από την εκπαίδευση. Υπάρχουν
πολλά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν αυτή τη θέση. Τα συνηθέστερα είναι αυτά
που αφορούν την γενική επίπτωση στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στην ετοιμότητα
των παιδιών να ενταχθούν στο κύριο σχολείο. Για παράδειγμα, όπως καταγράφεται στον διαγωνισμό
PISA 2015, τα παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο που έχουν χαμηλές επιδόσεις είναι
ποσοστιαία περισσότερα από τα παιδιά με εντοπιότητα ακόμα κι αν αυτά προέρχονται από χαμηλά
κοινωνικο-οικονομικά στρώματα98. Η γνώση της τοπικής γλώσσας και η χρήση της στο πλαίσιο της
οικογένειας φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. Γι’ αυτό η επικρατούσα πρακτική στις περισσότερες
Ευρωπαϊκές χώρες είναι η τοποθέτηση των παιδιών που δεν έχουν αναπτύξει δεξιότητες στην γλώσσα
διδασκαλίας σε κάποια μορφή τάξεων «υποδοχής», «μετάβασης» ή «προετοιμασίας», ώστε να πάρουν
«χώρο και χρόνο» για να ενταχθούν ομαλότερα στην «κανονική» εκπαίδευση99.
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Υπάρχουν εκτεταμένα ερευνητικά και βιβλιογραφικά δεδομένα που υποστηρίζουν την ανάγκη να
υπάρχει φοίτηση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών για μέρος ή το σύνολο του σχολικού χρόνου
σε χωριστές τάξεις, ομάδες ή δομές (που δίνουν τις περισσότερες φορές μεγαλύτερη έμφαση στη
γλωσσική διδασκαλία) παρά την άμεση ένταξή τους στην γενική τάξη100. Πόσο όμως θα πρέπει να
διαρκεί αυτός ο διαχωρισμός και πόσο εκτεταμένος μπορεί να είναι; Και πάλι, ερευνητικά και
βιβλιογραφικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η φοίτηση σε τμήματα προετοιμασίες ή υποστήριξης,
αφενός μπορεί να είναι εις βάρος της ομαλής ένταξης στην ομάδα των ομηλίκων και αφετέρου μπορεί
να υπονομεύσει την πρόοδο των μαθητών

στα υπόλοιπα (πέραν της γλώσσας) μαθήματα του

προγράμματος101.
Όπως έχει αποδειχθεί ήδη από τη δεκαετία του 1930, η συμμετοχή στη χωριστή εκπαίδευση, σε
συνδυασμό με την καθυστέρηση ή την παρεμπόδιση της κοινωνικής ένταξης μπορεί να έχει σημαντικές
επιπτώσεις στην αυτοεικόνα των παιδιών και τις αντιλήψεις τους για τους άλλους. Χαρακτηριστικό
είναι το πείραμα της Κούκλας (1939) που πραγματοποίησαν οι Kenneth και Mamie Clark. Στο πείραμα
αυτό, ζητούσαν από παιδιά αφροαμερικανικής καταγωγής, ηλικίας 6-9 χρονών, να διαλέξουν ανάμεσα
σε μια «μαύρη» και σε μία «λευκή» κούκλα, απαντώντας στις εξής ερωτήσεις, που γινόταν με
συγκεκριμένη σειρά, όπως: «Δείξε μου την κούκλα με την οποία θα ήθελες να παίξεις,» «Δείξε μου την
κούκλα που είναι ‘καλή’,» “Δείξε μου την κούκλα που είναι ‘κακιά’, … ‘όμορφη’, ‘άσχημη’», «Δείξε
μου την κούκλα που μοιάζει με ένα λευκό παιδί,» «Δείξε μου την κούκλα που μοιάζει με ένα έγχρωμο,»
«Δείξε μου την κούκλα που μοιάζει με παιδί νέγρου,» «Δείξε μου την κούκλα που σου μοιάζει.» Παρότι
οι κούκλες ήταν ίδιες εκτός από το χρώμα του δέρματός τους, τα περισσότερα παιδιά απέδιδαν τα θετικά
χαρακτηριστικά στη «λευκή» κούκλα, ιδιαίτερα όσα παιδιά πήγαιναν σε «χωριστά» σχολεία.
Στη δίκη «Brown vs Board of Education» που έγινε το 1954 και σήμανε τον «αποδιαχωρισμό»
«λευκών» και «έγχρωμων» σχολείων, χρησιμοποιήθηκε μια εκδοχή του πειράματος (στην οποία το 63%
των παιδιών που συμμετείχαν απέδιδαν θετικά χαρακτηριστικά και διάθεση να παίξουν με αυτήν στη
λευκή κούκλα) για να αποδείξει ότι τα «χωριστά αλλά ίσα» σχολεία, δεν είναι πραγματικά ισότιμα σε
ότι αφορά τα συμφέροντα των παιδιών, όπως διατεινόταν το τότε θεσμικό πλαίσιο της αμερικανικής
εκπαίδευσης. Η πρόταση που διατυπώνεται στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
ενταχθούν, δηλαδή, όσο το δυνατόν νωρίτερα τα παιδιά στο κανονικό πρόγραμμα στα σχολεία,
αντικατοπτρίζει ακριβώς την ανησυχία, για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο παρατεταμένος
διαχωρισμός όχι μόνο στη σχολική επίδοση αλλά και στην μελλοντική κοινωνική ένταξη και ευημερία
τους. Βέβαια, αυτή δεν είναι η μοναδική πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν τα εκπαιδευτικά
συστήματα σε ότι αφορά την ένταξη, τη διατήρηση εντός των σχολικών θεσμών και την πρόοδο των
παιδιών προσφύγων και μεταναστών. Πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurydice, 2019),
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καταγράφει μια σειρά από προκλήσεις που επισημαίνονται σε επίσημα έγγραφα των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την εκπαίδευση αυτών των παιδιών (Σχήμα 1). Η διαπραγμάτευση
όλων των προκλήσεων υπερβαίνει το στόχο αυτής της ενότητας και καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από
όσα συμπεριλαμβάνονται στις υπόλοιπες ενότητες αυτού του Οδηγού. Η παράθεσή τους όμως δείχνει
ότι η εκπαίδευση των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν μπορεί να είναι μια υπόθεση που αφορά
μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα.
Αντίστοιχα, η Cerna (2019), καταγράφοντας τις πρακτικές και τα μοντέλα προσφυγικής εκπαίδευσης
στις χώρες του ΟΟΣΑ,
παραθέτει έναν εκτενή
κατάλογο μαθησιακών,
κοινωνικών

και

συναισθηματικών
αναγκών που πρέπει να
ικανοποιηθούν για να
είναι

επιτυχημένη

η

διαδικασία ένταξης των
παιδιών
στην

προσφύγων
εκπαίδευσης, Εικόνα 5. Κύριες προκλήσεις για την ένταξη παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (γενικής και επαγγελματικής) εκπαίδευσης

όπως:
•

Η ανάγκη να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής αλλά και να αναπτύξουν την μητρική
γλώσσα.

•

Η ανάγκη να υπερβούν τη διακοπή της σχολικής εκπαίδευσης ή την περιορισμένη εκπαίδευση
που έλαβαν.

•

Η ανάγκη να προσαρμοστούν σε ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα.

•

Η ανάγκη να επικοινωνήσουν με τους άλλους.

•

Η ανάγκη να δεθούν και να αποκτήσουν την αίσθηση του ανήκειν.

•

Η ανάγκη να αναπτύξουν μια ισχυρή προσωπική ταυτότητα.

•

Η ανάγκη να αισθανθούν ασφαλή.

•

Η ανάγκη να αντιμετωπίσουν τον χωρισμό, την απώλεια ή/ και τις τραυματικές εμπειρίες.
(Cerna, 2019, 25-26).
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Με

βάση

την

πολυπλοκότητα
των

παραγόντων

που μπορούν να
επηρεάσουν

την

εκπαιδευτική
ένταξη

των
παιδιών

προσφύγων,

ο

ΟΟΣΑ
υποστηρίζει

ένα

«ολιστικό
Εικόνα 6. Ολιστικό μοντέλο για την εκπαιδευτική ένταξη προσφύγων
μοντέλο»
που
και μεταναστών
απαντά σε όλες τις
παραπάνω ανάγκες (βλ. Εικόνα 6, πηγή: Cerna, 2019: 34).
Tο σχολικό περιβάλλον είναι το σημείο συνάντησης των αναγκών που προκύπτουν από το διαφορετικό
πολιτισμικό και κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο με τις ατομικές μαθησιακές διαφορές, τις
διαφορετικές εμπειρίες και ικανότητες. Κάθε μαθητής, είτε είναι πρόσφυγας ή μετανάστης, είτε έχει
ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες ή αναπηρίες, έχει συγκεκριμένες ανάγκες που χρειάζονται
διαφορετικούς τρόπους μαθησιακής και κοινωνικο-συναισθηματικής προσέγγισης για να καλυφθούν.
Παραφράζοντας το σύνθημά του Ελβετού παιδαγωγού Pestalozzi, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα
παιδιά χρειάζεται να μαθαίνουν «με το κεφάλι, με το χέρι και με την καρδιά» ταυτόχρονα για να
ικανοποιούνται με επάρκεια οι ανάγκες τους (βλ. Εικόνα 7):
Εικόνα 7.
Κεφάλι: Τί χρειάζεται το παιδί νοητικά / γνωστικά;
Καρδιά: Τί χρειάζεται το παιδί συναισθηματικά;
Χέρια: Τί χρειάζεται το παιδί σωματικά;
Πόδια: Τί χρειάζεται το παιδί κοινωνικά;
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Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι μια ενταξιακή εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών πρέπει
να αποτελεί μέρος μιας «ολιστικής» προσέγγισης, που θα υποστηρίζει με επάρκεια τις ευρύτερες
ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο παροχών που λαμβάνουν
υπόψη τη διασύνδεση μεταξύ των αναγκών εκπαίδευσης, στέγασης, περίθαλψης, ασφάλειας. Και είναι
γεγονός ότι η εκπαίδευση μπορεί να έχει κεντρικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο (βλ. McBride, 2018).
Η ελληνική σχολική εκπαίδευση, έχει ως στόχο, όπως διατυπώνεται ήδη από τον νόμο 1566/1985, «να
συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών
δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να
εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.» Το θεσμικό πλαίσιο που
έχει διαμορφωθεί ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες συμπεριλαμβάνει αρκετές από τις βασικές αρχές
που χρειάζεται να τεθούν για την παροχή εκπαίδευσης και της ομαλής ένταξης των παιδιών με
μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ενδεικτικά, στις «Γενικές Αρχές της Εκπαίδευσης» του Διαθεματικού
Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι βασικό σκοπό της
εκπαίδευσης αποτελεί, μεταξύ άλλων και «η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο
πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας». Προβλέπει μάλιστα ότι «για την ομαλή κοινωνική ένταξη
κάθε ατόμου απαιτείται η ανάπτυξη της ικανότητας «επικοινωνίας» με το κοινωνικό του περιβάλλον,
τόσο μέσα από τη γνώση της μητρικής του γλώσσας, αλλά και άλλων γλωσσών, όσο και μέσα από την
ενημέρωσή του για την ιστορία και την πολιτισμική παράδοση όχι μόνο της δικής του αλλά και των
άλλων εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων (…)».
Άρα, το ελληνικό σχολείο μπορεί να αποτελέσει το ασφαλές περιβάλλον που θα συνδράμει την ένταξη
των προσφύγων και μεταναστών, των νεότερων γενεών αλλά και των οικογενειών τους, στο ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής, της Ελλάδας. Είναι σημαντικό βέβαια οι δυνατότητες αυτές να
στηρίζονται αφενός από τις επιλεγόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές και τις αποφάσεις της εκπαιδευτικής
διοίκησης, ιδιαίτερα με την παροχή των απαραίτητων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, και,
αφετέρου, από το ευρύτερο σύστημα κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών.
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D. Διαπολιτισμική ενταξιακή προσέγγιση στην εκπαίδευση του (νέου) μεταναστευτικού και
προσφυγικού πληθυσμού: Αρχές και ζητήματα
Υπάρχει πλούσια διεθνής κι ελληνική βιβλιογραφία αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών
προσφύγων και μεταναστών. Πολύ μεγάλο μέρος από αυτή τη βιβλιογραφία εδράζεται στη
διαπολιτισμική εκπαίδευση, τις αρχές και τις πρακτικές της. Όχι άδικα: είναι ένας από τους πλέον
συγκροτημένους και επίκαιρους κλάδους των επιστημών της εκπαίδευσης, πράγμα που φαίνεται και
από τις ισχυρά θεμελιωμένες θεωρητικές προσεγγίσεις και τις εκπαιδευτικές πρακτικές που έχουν
αναπτυχθεί στο εσωτερικό του102. Ταυτόχρονα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η εκπαίδευση των παιδιών
θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης διαδικασίας κοινωνικής ένταξης, άρα είναι και
«ενταξιακή εκπαίδευση», όρος που συχνά συνδέεται με την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Αλλά, όπως σημειώνει ο Σούλης (2002), μια ενταξιακή
παιδαγωγική αφορά κατά βάση θεωρήσεις και πρακτικές οι οποίες «αποσκοπούν στο σεβασμό και την
αναγνώριση της ετερότητας, στην άρση προκαταλήψεων και στερεοτύπων απέναντι στο διαφορετικό
και την παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων για ισότιμη και ισάξια συμμετοχή τους στο πολιτικό,
κοινωνικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι»103.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών, η παροχή ευκαιριών για μάθηση και ανάπτυξη,
για μόρφωση και ευημερία, είναι στόχος της σχολικής εκπαίδευσης όλων των παιδιών κι όχι μόνο των
ευάλωτων ή μειονοτικών πληθυσμών ή των ομάδων των νεοφερμένων στο σχολείο. Με αυτή την
έννοια, η ολιστική προσέγγιση υπηρετείται από ένα διαπολιτισμικό και ενταξιακό σχολείο που
συνδιαλέγεται με τον κοινωνικό του περίγυρο (Βλέπε και Νικολάου, 2007). Οι «διαστάσεις της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» που παραθέτει ο James Banks (2016) θεωρούμε ότι αναφέρονται
ακριβώς σε αυτή τη θεώρηση του σχολείου, υποστηρίζουν την συνάφεια μιας διαπολιτισμικής,
ενταξιακής και κοινωνικά δίκαιης προσέγγισης για την εκπαίδευση όλων των παιδιών. Συγκεκριμένα
οι πέντε «διαστάσεις» του Banks είναι:
a. Ενσωμάτωση περιεχομένου:
Αναφέρεται στην έκταση της χρήσης από τους εκπαιδευτικούς παραδειγμάτων και διδακτικού /
μαθησιακού περιεχομένου που έχει νόημα (γίνεται ευκολότερα κατανοητό αφού είναι πολιτισμικά
οικείο) για μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, κατά τη διαδικασία παρουσίασης ή
εξήγησης εννοιών, αρχών, γενικεύσεων και θεωριών στο διδακτικό τους αντικείμενό. Είναι σημαντικό
η ένταξη και χρήση τέτοιου περιεχομένου να γίνεται με τρόπο εύλογο κι όχι «στημένο» και τεχνητό.
Αυτό είναι περισσότερο ή λιγότερο εύκολο ανάλογα με το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο. Για
παράδειγμα, στις κοινωνικές σπουδές, τα γλωσσικά μαθήματα, τα μαθήματα που αφορούν την τέχνη
Η διαπραγμάτευση των διαφορετικών σχολών και προσεγγίσεων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης υπερβαίνει
τα όρια αυτού του Οδηγού, ενώ υπάρχουν πολύ υψηλής ποιότητας εγχειρίδια που την συμπεριλαμβάνουν (βλ.
ενδεικτικά αναγνώσματα στην ενότητα της προτεινόμενης βιβλιογραφίας).
103
Σούλης, 2002: 48
102
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και τη μουσικής η ενσωμάτωση είναι πιο εύκολη. Αντικείμενα όπως τα μαθηματικά και οι φυσικές
επιστήμες είναι πιο δύσκολες περιπτώσεις αλλά ευκαιρίες υπάρχουν. Κάθε διδακτικό / μαθησιακό
περιεχόμενο έχει πολιτισμική διάσταση κι αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτά από τους εκπαιδευτικούς.
b. Διαδικασία κατασκευής της γνώσης:
Η διάσταση αυτή αφορά τους τρόπους, τις δραστηριότητες διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι
εκπαιδευτικοί για να βοηθήσουν τους μαθητές να διερευνήσουν, να προσδιορίσουν, να κατανοήσουν
πως υπόρρητες πολιτιστικές παραδοχές, πλαίσια αναφοράς, αντιλήψεις και προκαταλήψεις, οπτικές και
προτιμήσεις επιστημόνων, ερευνητών και συγγραφέων επηρεάζουν τον τρόπο που κατασκευάζεται η
γνώση. Για παράδειγμα η χρήση των τεστ νοημοσύνης για την κατηγοριοποίηση των μαθητών ή η
ένταξη σε στατιστικές κατηγορίες που δεν λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό και
πολιτισμικό υπόβαθρο, οι αντιλήψεις για το τι είναι «κανονικό» και τι «παρεκκλίνει», όπως
προβάλλονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά έργα ή κλάδους, μπορεί να εμπεριέχουν στοιχεία
ρατσισμού ή αγνόησης της διαφορετικότητας. Η ανάδειξη των ζητημάτων αυτών βοηθά τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να κατανοήσουν το γιατί οι πολιτιστικές ταυτότητες και οι κοινωνικές
θέσεις των ερευνητών χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη όταν αξιολογείται η εγκυρότητα της σχολικής
γνώσης ή γιατί σε πολλές περιπτώσεις αγνοούνται ή αποσιωπούνται οι ιστορίες ή η συμβολή ή τα
καθημερινά δεδομένα της ζωής συγκεκριμένων ομάδων που κατ’ αυτόν τον τρόπο περιθωριοποιούνται
ή αποκλείονται. Έτσι κι οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συνειδητοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν (ή
αντίστοιχα να αποφύγουν) αυτές τις διεργασίες στη δική τους πορεία οικοδόμησης της γνώσης.
c. Μείωση Προκαταλήψεων:
Αναφέρεται στις δραστηριότητες και τα μαθήματα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να
βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν θετικές και αντιλήψεις απέναντι στις ομάδες με διαφορετικό
φυλετικό, εθνοτικό, πολιτισμικό ή άλλο υπόβαθρο από τους ίδιους. Όπως ήδη αναφέρθηκε, και με την
παράθεση του πειράματος των Clark, τα παιδιά φτάνουν στο σχολείο με παρανοήσεις και αρνητικές
προδιαθέσεις για άλλες φυλετικές ή εθνοτικές ή κοινωνικές ομάδες ή για τον ίδιο τον εαυτό τους. Σε
πολλές περιπτώσεις το μαθησιακό περιεχόμενο μπορεί να ανατροφοδοτεί τις προκαταλήψεις.
Ταυτόχρονα, η σταθερή επιλογή διαπολιτισμικά ευαισθητοποιημένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και
υλικών που αφορούν τους «άλλους» μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη θετικών στάσεων, στην
καλύτερη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων, αλλά και στο να κατανοήσουν οι μαθητές πως η
εθνοτική ταυτότητα επηρεάζεται από το σχολικό πλαίσιο και τις στάσεις, συμπεριφορές και αντιλήψεις
των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων.
d. Αμερόληπτη παιδαγωγική:
Μια δίκαιη, ισότιμη για όλους, αμερόληπτη παιδαγωγική, υπάρχει όταν οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν
τη διδασκαλία τους ώστε να διευκολύνουν την συμμετοχή και την καλή ακαδημαϊκή επίδοση των
μαθητών από διαφορετικές φυλετικές, πολιτισμικές, κοινωνικο-οικονομικές και γλωσσικές ομάδες.
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Περιλαμβάνει τη χρήση ποικιλίας διδακτικών τροπικοτήτων (στιλ), προσεγγίσεων και μαθησιακών
τεχνικών που είναι συμβατές με το εύρος των στιλ μάθησης των διαφορετικών πολιτισμικών και
εθνοτικών ομάδων. Ιδιαίτερη θέση σε αυτή την παιδαγωγική κατέχουν οι ομαδο-συνεργατικές μέθοδοι
και διεργασίες, όταν εμπλέκουν ισότιμα μαθητές από διαφορετικές ομάδες που πρέπει να δουλέψουν
μαζί για να πετύχουν κοινούς μαθησιακούς στόχους. Σημαντική είναι και η αξιοποίηση της πολιτισμικής
γνώσης και των προηγούμενων εμπειριών των διαφορετικών μαθητών. Είναι φανερό ότι η χωριστή
εκπαίδευση, δεν ευνοεί την αμερόληπτη παιδαγωγική. Αντίθετα, ανατροφοδοτεί τις προκαταλήψεις και
την αρνητική εικόνα και αυτοεικόνα των διαφορετικών ομάδων, και προκαλεί στρεβλώσεις στην
κοινωνικοποίησή τους.
e. Ενθαρρυντική σχολική κουλτούρα και κοινωνική δομή
Αφορά την αναμόρφωση της κουλτούρας και της οργάνωσης του σχολείου με τρόπους που προωθούν
την φυλετική, εθνοτική και κοινωνική ισότητα και συμμετοχή και επηρεάζουν ανάλογα (θετικά) την
καθημερινότητα των μαθητών. Απαιτεί τη συμμετοχή όλων, με πρώτους τους εκπαιδευτικούς. Μια
κουλτούρα «ενδυνάμωσης» των μαθητών από διαφορετικές ομάδες, σημαίνει ισότιμες σχέσεις που
βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και αντανακλώνται στους στόχους, τους κανόνες και τις
πολιτισμικές πρακτικές του σχολείου. Σημαίνει επίσης συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
δημοκρατική οργάνωση και πιθανόν μεγαλύτερη παιδαγωγική αυτονομία του σχολείου.
Κάθε σχολείο δεν παύει να είναι ένα κοινωνικό σύστημα, με τις παραδόσεις, τις αδράνειες και
προπαντός τις εξαρτήσεις του από το ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα και τον πολιτικό, οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό περίγυρο και τη συγκυρία. Η αλλαγή του σε περισσότερο διαπολιτισμικό και
συμπεριληπτικό σχολείο μπορεί να είναι αργή, με βήματα μπρος και πίσω, με κομμάτια που προχωρούν
ενώ άλλα παραμένουν στα ίδια. Σε κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται σχεδιασμό και προσπάθεια, καθώς
οι μεταβλητές που επιδρούν σε αυτή τη διαδικασία, από τη σύνθεση του μαθητικού και εκπαιδευτικού
δυναμικού ως το πρόγραμμα, και από την εκπαιδευτική πολιτική ως την κοινωνική συμμετοχή είναι
πολλές. Στην επόμενη ενότητα θα δούμε ότι πέρα από τις έκδηλες και εμφανείς, όπως είναι π.χ. το
επίσημο περιεχόμενο και το αναλυτικό πρόγραμμα, οι παιδαγωγικές τεχνικές και οι συμμετοχικές
διαδικασίες, υπάρχουν υπόρρητες και αφανείς παράμετροι που θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη για να
πετύχει την ένταξη και την αλλαγή.
E. Εμφανείς και «αόρατες» διαστάσεις της διαπολιτισμικής συνύπαρξης και επικοινωνίας
Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η πολιτισμική διαφορετικότητα των παιδιών
προσφύγων και μεταναστών μπορεί να είναι η αφορμή για να επιδιώξουμε ένα πιο δίκαιο,
συμπεριληπτικό σχολείο για όλους. Σε αυτό το σχολείο η «ετερότητα», όπως παρατηρεί ο Γκότοβος
(2002), είναι μορφωτικό κεφάλαιο που χρειάζεται να αξιοποιηθεί για να αποκτήσουν τα παιδιά τις
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που μπορεί να προσφέρει η σχολική εκπαίδευση. Αυτό δεν είναι
πάντα εύκολο. Γιατί υπάρχουν παράμετροι που επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς να γίνονται
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άμεσα αντιληπτές. Αυτό οφείλεται πρώτα απ’ όλα ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την κουλτούρα και
τις εκφράσεις της, μέσα από τος φορείς της. Σε πολλές περιπτώσεις η έννοια του πολιτισμού
περιορίζεται σε ένα «μάλλον περιορισμένο ‘ορατό’ ποσοστό σημασιών για τις οποίες έχουμε επίγνωση
(γλώσσα, έργα τέχνης, είδος ένδυσης, διατροφή κλπ.), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και ένας μάλλον
μεγάλο, ‘αόρατο’ και ασύνειδο σύνολο εννοιών, οι οποίες χαρακτηρίζουν τις ζωές μας αλλά και εμάς
τους ίδιους ως ανθρώπινα όντα (π.χ. αξίες και στάσεις ζωής)»104. Το συνολικό περιεχόμενο ενός
πολιτισμού, προσομοιάζει, με βάση αυτή την αντίληψη, σε ένα «παγόβουνο»105: Η «κορυφή του
παγόβουνου», το ορατό του μέρος είναι πολύ μικρότερο από αυτό που βρίσκεται κάτω από τη στάθμη
του νερού. Κι αυτό, το αόρατο κομμάτι του είναι όχι μόνο εκτεταμένο αλλά και ιδιαίτερα ισχυρό και
συμπαγές.
Με βάση τη μεταφορά του «παγόβουνου», τα ορατά στοιχεία ενός πολιτισμού είναι απλά «απολήξεις»
ή εκφράσεις των αόρατων στοιχείων του. Γι’ αυτό η διαπολιτισμική κατανόηση γίνεται μερικές φορές
πολύ δύσκολη: Γιατί δεν είναι άμεσα
ορατή και κατανοητή η βάση που
εδράζονται συγκεκριμένες νοοτροπίες,
αντιλήψεις ή συμπεριφορές. Αυτή η
αναλογία παρουσιάζεται εύγλωττα στην
εικόνα 8.
Η προβολή και χρήση των εμφανών,
παρατηρήσιμων

ή

«επιφανειακών»

στοιχείων του πολιτισμού της χώρας
καταγωγής των παιδιών προσφύγων και
μεταναστών, συνήθως αναδύεται στο
σχολικό περιβάλλον, σε δύο μορφές:
Από τη μία ως προβολή των επιτευγμάτων

Εικόνα 8. Το πολιτισμικό παγόβουνο (Πηγή: Συμβούλιο της
Ευρώπης, 2012:19)

τέχνης και επιστήμης των προγονικών ή των σύγχρονων «ελίτ» της χώρας καταγωγής ή, από την άλλη,
ως επισήμανση των «φολκλορικών» στοιχείων της σύγχρονης και παραδοσιακής λαϊκής
καθημερινότητας, όπως είναι οι ενδυμασία, η κουζίνα, το παιχνίδι, ο ελεύθερος χρόνος. Όμως η ουσία
συχνά βρίσκεται στα μη-παρατηρήσιμα, «αόρατα» ή «μη-εμφανή» στοιχεία: Στις αντιλήψεις, στάσεις,
πεποιθήσεις, κοινωνικές νόρμες, έθιμα και τελετές, συναισθηματικές καταστάσεις και αξίες, που είτε
θεωρούνται δεδομένες (ίδιες με αυτές του πολιτισμού της χώρας υποδοχής ή, αντίθετα, στερεοτυπικά
και άκριτα διαφορετικές) είτε θεωρούνται «ανεξήγητες» ή περνούν απαρατήρητες από τον μηευαισθητοποιημένο εκπαιδευτικό, ή τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας.

104
105

Συμβούλιο της Ευρώπης, 2012: 18
Hall, 1976
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Ένα παράδειγμα για το πως μη-εμφανή στοιχεία μιας κουλτούρας μπορεί να επιδράσουν στην
αλληλεπίδραση και την επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον, είναι η μη-λεκτική επικοινωνία, όπως
εκφράζεται τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των μαθητών και των
οικογενειών τους. Παρότι δεν υπάρχουν αδιαμφισβήτητα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με το
πραγματικό ποσοστό της μη-λεκτικής επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία106, γνωρίζουμε ότι η
καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό της αλληλεπίδρασης μέσα κι έξω από την τάξη107.
Είναι σημαντική γιατί συγκεντρώνει μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά: Επικοινωνεί με έμφαση
στάσεις και συναισθήματα, υποστηρίζει ή και υποκαθιστά τη λεκτική επικοινωνία, τονίζει λέξεις κι
έννοιες και είναι συχνά υπεύθυνη για τις πρώτες εντυπώσεις. Ταυτόχρονα, η μη-λεκτική επικοινωνία
μπορεί να αποτελέσει αιτία παρεξηγήσεων ή και συγκρούσεων. Κι όλα τα παραπάνω συνδυάζονται στο
διαπολιτισμικό σχολείο, αφού η μη-λεκτική επικοινωνία είναι πολιτισμικά προσδιορισμένη. Όμοιες μηλεκτικές εκφράσεις αποκτούν τελείως άλλο νόημα στην αντίληψη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων
και μπορεί να γίνουν πηγές παρανοήσεων, απογοητεύσεων ακόμα και σχολικής αποτυχίας. Γι’ αυτό
είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να αντιλαμβάνονται ότι σε κάθε έκφρασή τους λειτουργεί
ασυναίσθητα ένα «πολιτισμικό φίλτρο» που αποτελεί προϊόν των εμπειριών τους και μέσα από το οποίο
αποκρυπτογραφούν και ερμηνεύουν «το διαφορετικό». Αυτό το «πολιτισμικό φίλτρο» μπορεί να
εμπεριέχει στερεότυπα διαθλά ή διαστρεβλώνει την αναπαράσταση του «άλλου» και θα πρέπει να είναι
σε θέση να το αποδομήσουν108.Στο παρακάτω ένθετο πλαίσιο παρατίθενται χαρακτηριστικές
περιπτώσεις, όπου η μη-λεκτική επικοινωνία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον δημιουργεί παρεξηγήσεις.

Η περίσταση μη-λεκτικής επικοινωνίας

Η «διαπολιτισμική»
(παρ)εξήγηση

«Υποδέχομαι τους γονείς ενός Άραβα μαθητή για να τους
ενημερώσω για τη σχολική του πρόοδο. Ενώ συνομιλούμε
καθισμένοι στο γραφείο των δασκάλων, εγώ αλλάζω στάση και
βάζω τα πόδια μου σταυροπόδι, δείχνοντας έτσι ότι μάλλον
αισθάνομαι άνετα κατά την επικοινωνία μας. Οι συνομιλητές
μου, δείχνουν ξαφνικά να δυσφορούν, θυμώνουν και χωρίς
άλλη εξήγηση αποχωρούν.»

«Όταν δείχνεις τη σόλα του
παπουτσιού σου και κάθεσαι με
σταυρωμένα
χέρια
θεωρείται
προσβολή για τους Άραβες και πολλούς
άλλους Ασιατικούς πολιτισμούς.»

«Έχω στην τάξη μου ένα παιδί από την Ιαπωνία. Κάποια στιγμή
εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε συμμαθητή
του. Του κάνω αυστηρές παρατηρήσεις και αυτό χαμογελά. Το
ίδιο ακριβώς χαμόγελο διατηρούσε και όταν, κάποια άλλη
φορά, του έκανα παρατηρήσεις ότι δεν διαβάζει και έχει
χαμηλή επίδοση στα μαθήματα. Από το χαμόγελό του στις
περιπτώσεις αυτές συμπεραίνω ότι δεν με σέβεται, μάλλον με
κοροϊδεύει και είναι αδιάφορος στις παρατηρήσεις μου».

«Το χαμόγελο θεωρείται δείγμα
σεβασμού για τα παιδιά των
Γιαπωνέζων, αλλά μπορεί να δείχνει
ακριβώς το αντίθετο στην Ελλάδα ή σε
άλλους πολιτισμούς. Τα παιδιά των
Γιαπωνέζων συνηθίζουν επίσης να
χαμογελούν όταν θυμώνουν, είναι
λυπημένα ή αποτυγχάνουν.»

βλ. ενδεικτικά Blincoe & Harris, 2013
βλ. Neill, 2017, Okon, 2011
108
Μανιάτης, 2011β
106
107
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«Στην τάξη μου φοιτούσε κάποτε ένας μαθητής από την
Περσία. Ως δάσκαλος της ‘σχεσιοδυναμικής’ σχολής, επιδιώκω
πάντοτε τη στενή επαφή και επικοινωνία και τη δημιουργία
θετικού κλίματος. Στα πλαίσια αυτά συνηθίζω να χαϊδεύω τα
κεφάλια των μαθητών θέλοντας να δείξω τη συμπάθειά μου
και αυτοί το αποδέχονται ευχάριστα. Όταν και όποτε
επιχείρησα να κάνω το ίδιο στο μαθητή από την Περσία, πάντα
τραβούσε το κεφάλι του στο πλάι, δείχνοντας ότι δεν του
άρεσε το άγγιγμά μου. Ύστερα από λίγο καιρό, έφτασα στο
συμπέρασμα ότι παρά τις προσπάθειές μου, ο συγκεκριμένος
μαθητής δεν με συμπαθούσε.»

«Το άγγιγμα ενός Ασιάτη στο κεφάλι ή
το πέρασμα του χεριού πάνω από το
κεφάλι θεωρείται προσβολή.»

Πηγή: Παναγιώτης Μουσταΐρας, «Από τις διηγήσεις ενός δασκάλου – Ιστορίες καθημερινής
πολυπολιτισμικής επικοινωνίας»

F. Βιωματική και ενεργητική μάθηση: Αρχές και ιδέες για την «ολιστική προσέγγιση» της
εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών
«Μπορείς να οδηγήσεις ένα άλογο στην πηγή,
αλλά το μόνο νερό που θα φτάσει στο στομάχι του είναι αυτό που θα πιεί.»
Ernst Z. Rothkopf
Η συνάφεια που έχει η φράσης της προμετωπίδας αυτής της υποενότητας με την εκπαιδευτική πράξη
είναι εύκολο να προκύψει: Όπως υποστηρίζει ο εμπνευστής της, Ernst Z. Rothkopf, «στις περισσότερες
περιστάσεις διδασκαλίας το τί τελικά μαθαίνεται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητες
του μαθητή»109. Βέβαια, το πως επιτυγχάνεται η μάθηση αποτελεί αντικείμενο έντονων επιστημονικών
αντιπαραθέσεων, με πολλές από τις ευρέως διαδεδομένες παραδοχές, όπως για παράδειγμα η γνωστή
«πυραμίδα της μάθησης» (Εικόνα 9) του Edgar Dale και των National Training Laboratories των
Η.Π.Α., να επικρίνονται ως «αστικοί μύθοι»110, αφού δεν τεκμηριώνονται πραγματικά από τις έρευνες
που επικαλούνται.
Παρ’ ότι η μάθηση είναι
εγγεγραμμένη

στην

ανθρώπινη

φύση,

ο

ακριβής μηχανισμός της
συνεχίζει
αντικείμενο

να

αποτελεί

διερεύνησης.

Γνωρίζουμε τη σημασία
του

περιβάλλοντος

της

μάθησης και του ρόλου της
οικογένειας,
εκπαιδευτικών
109
110

των
και

των Εικόνα 9. Η πυραμίδα της φύσης

Rothkopf, 1970: 325
βλ. DeBruyckereet. Al, 2015
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συμμαθητών, των ατομικών διαφορών, ξέρουμε ότι υπάρχουν περιστάσεις και εκπαιδευτικά υλικά που
ευνοούν ή καθιστούν αποτελεσματικότερη τη μάθηση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις οι ερωτήσεις που
τίθενται δεν έχουν αρκετά ικανοποιητικές ή οριστικές απαντήσεις. Βέβαια δεν βρισκόμαστε χωρίς
πυξίδα: ερευνητές από κλάδους της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης έχουν διατυπώσει μια σειρά από
γενικές αρχές βασισμένες σε αυτά τα δεδομένα. Στην έκδοση του Διεθνούς Γραφείου Εκπαίδευσης της
UNESCO «Πώς μαθαίνουν οι μαθητές» (2001), η Στέλλα Βοσνιάδου καταγράφει μια σειρά από αρχές
της μάθησης των μαθητών που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την οργάνωση
της διδακτικής διαδικασίας. Οι δώδεκα αρχές (που αφορούν όλους τους παράγοντες και τις σύγχρονες
πτυχές της, με την εξαίρεση ίσως των νέων τεχνολογιών) παρατίθενται στον επόμενο πίνακα, αλλά
συνιστάται η μελέτη ολόκληρου του (σύντομου) κειμένου της έκδοσης, που τις αναλύει, περιέχει
παραδείγματα και προτείνει περαιτέρω βιβλιογραφία.
Οι δώδεκα αρχές της μάθησης των μαθητών
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Η μάθηση απαιτεί την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή του μαθητή.
Η μάθηση είναι πρωτίστως μία κοινωνική δραστηριότητα και η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή
του σχολείου είναι βασική για να υπάρξει μάθηση.
Οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θεωρούν
χρήσιμες για την πραγματική ζωή και έχουν σχέση με την κουλτούρα τους.
Οι νέες γνώσεις δομούνται πάνω στη βάση των όσων ήδη καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε.
Οι άνθρωποι μαθαίνουν αξιοποιώντας αποτελεσματικές και ευέλικτες στρατηγικές που τους
βοηθούν να καταλαβαίνουν, να σκέφτονται λογικά, να απομνημονεύουν και να λύνουν
προβλήματα.
Οι μαθητές πρέπει να ξέρουν πώς να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν τη μάθησή τους, πώς
να θέτουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους και πώς να διορθώνουν τα λάθη τους.
Ορισμένες φορές η προϋπάρχουσα γνώση μπορεί να εμποδίζει το δρόμο προς τη μάθηση κάτι
νέου. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν πώς να επιλύουν τις εσωτερικές αντιφάσεις και να
αναδομούν τις υπάρχουσες έννοιες όποτε χρειάζεται.
Η μάθηση είναι καλύτερη όταν το υλικό είναι οργανωμένο γύρω από γενικές αρχές και
εξηγήσεις αντί να βασίζεται στην απομνημόνευση απομονωμένων στοιχείων και διαδικασιών.
Η μάθηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν τα μαθήματα έχουν εφαρμογή σε καταστάσεις
της πραγματικής ζωής.
Η μάθηση είναι μία πολύπλοκη γνωσιακή δραστηριότητα που δε χωράει βιασύνη. Απαιτείται
σημαντικός χρόνος και εξάσκηση για να αρχίσει να συγκροτείται η επιδεξιότητα σε ένα τομέα.
Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές τους διαφορές
Η μάθηση επηρεάζεται καθοριστικά από την ύπαρξη κινήτρων για το μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση με
τη συμπεριφορά τους και τα λεγόμενά τους.
Πηγή: Βοσνιάδου, 2011
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Υποστηρίζουμε, και με βάση τις παραπάνω αρχές, ότι η ενεργητική μάθηση συνδυασμένη με τη
βιωματική μάθηση μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και ένταξη των
παιδιών προσφύγων. Στο νέο σχολικό περιβάλλον, οι ενεργητικές και βιωματικές μαθησιακές τεχνικές
εξυπηρετούν τον διπλό στόχο, αφενός να μεγιστοποιηθεί το μαθησιακό αποτέλεσμα και αφετέρου να
ενισχυθεί η εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία με όρους που τους αφορούν. Οι Lambert
και McCombs (1998) υποστηρίζουν ότι «η μάθηση είναι μια εποικοδομητική διαδικασία που συμβαίνει
με τον καλύτερο τρόπο, όταν ο μαθητής εμπλέκεται ενεργά στη διαμόρφωση της γνώσης και της
κατανόησής του, συνδέοντας αυτό που μαθαίνει με προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες». Ο Kolb, ένας
από τους σημαντικότερους διανοητές στον χώρο της εμπειρικής / βιωματικής μάθησης τονίζει δύο
σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να εντάσσονται στην μαθησιακή διεργασία: τον «στοχασμό» και την
«αξιοποίηση» της βιωμένης εμπειρίας, που, κατά την άποψή του οδηγούν στην βαθύτερη κατανόηση
και καθιστούν τη μάθηση μέσο αλληλεπίδρασης των ατόμων με το κοινωνικό τους περιβάλλον111.
Θεωρείται ουσιώδες, με βάση τα παραπάνω, ότι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τις
ενεργητικές/βιωματικές τεχνικές να υπερέχουν από άλλες, είναι η αξιοποίηση του αναστοχασμού ως
αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Τη σημασία του υπογραμμίζουν οι Gibbs & Graham
(1988), υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι αρκετό για να μάθεις το να βιώσεις μια εμπειρία. Χωρίς
αναστοχασμό πάνω στην εμπειρία αυτή σύντομα θα ξεχαστεί και το μαθησιακό δυναμικό της θα χαθεί».
Στο ζήτημα του αναστοχασμού θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στην ενότητα που περιλαμβάνει τις
προτεινόμενες βιωματικές και ενεργητικές μαθησιακές τεχνικές και προσεγγίσεις. Η βιωματική μάθηση
έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης στην ελληνική εκπαίδευση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της
«Ευέλικτης Ζώνης»112. Γνωρίζουμε, μέσα από την έρευνα και τη σχετική βιβλιογραφία ότι με τις
βιωματικές τεχνικές οι μαθητές μπορούν:
•

Να αποκτήσουν κίνητρο να μάθουν, επειδή αφενός εδράζονται σε ενδιαφέροντα ζητήματα που τους
αφορούν και αφετέρου αξιοποιούν τα βιώματά τους .

•

Να αναπτύξουν τη γνώση, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις αξίες τους σε ένα ασφαλές πλαίσιο, να
δημιουργήσουν, να ανακαλύψουν και να πειραματιστούν με νέες συμπεριφορές, να κάνουν λάθη
χωρίς το κόστος που θα είχαν στην πραγματική ζωή.

•

Να αλλάξουν, τόσο τον εαυτό τους, όσο και τις σχέσεις του με τους άλλους.

•

Να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των λιγότερο
εκφραστικών και κυριαρχικών μελών της ομάδας ή της τάξης.

•

Να αναλάβουν ευθύνες και να συμβάλλουν με τις δικές τους εμπειρίες και δεξιότητες, στη
δραστηριότητα που επιτελούν.

111
112

βλ. και Kolb, 1984
Δεδούλη, 2002
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•

Να βελτιώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα τους. Οι βιωματικές δραστηριότητες
προσφέρονται για την «αυτονόμηση» από αυτόν που τα «ξέρει όλα». Καθένας αναλαμβάνει ευθύνη
για να υλοποιήσει με επάρκεια το δικό του μέρος της δραστηριότητας.

•

Να νιώσουν αλληλεγγύη προς τους άλλους, με τόνωση της συνοχής της ομάδας και αίσθηση της
ομαδικής ταυτότητας και αλληλεγγύης.

•

Να αντιληφθούν τόσο τον ρόλο του κοινωνικο-οικονομικού, και του πολιτισμικού περιβάλλοντος
στη διαμόρφωση των ζητημάτων που τους αφορούν και επηρεάζουν τις προσωπικές τους ιστορίες,
όσο και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να δράσουν και να επιδράσουν στην εξέλιξη της
δικής τους καθημερινότητας.

Ουσιαστικά η ενεργητική και βιωματική μάθηση επιτρέπει και προτρέπει τους μαθητές να είναι στο
«ενεργοί» όπως στην πραγματική ζωή, στις ατομικές, οικογενειακές και συλλογικές τους
δραστηριότητες. Όμως για να επιτελεί τον εκπαιδευτικό, διδακτικό και μαθησιακό της ρόλο, θα πρέπει
να αποβλέπει όχι μόνο στην εμπλοκή του μαθητή αλλά και στη μετάβασή του από την εμπειρία στην
κατανόηση και την ενεργητική πρόσκτηση των γνώσεων που επιχειρούν να μεταβιβάσουν. Όπως το
θέτει ο Philippe Meirieu:
«Το να είναι ο μαθητής «ενεργός» κατά την εκπαίδευσή του είναι σίγουρα εντελώς απαραίτητο, αλλά
πρόκειται για μια διανοητική δραστηριότητα που δεν είναι συστηματικά συνδεδεμένη με μια πρακτική
δραστηριότητα κατασκευής. Φυσικά, μια χειροπιαστή δραστηριότητα παραμένει μια εξαιρετική αφετηρία
που μπορεί να οδηγήσει σε διανοητική δραστηριότητα, αλλά υπό τον όρο ότι την αναγνωρίζουμε ως
τέτοια και κυρίως εφαρμόζουμε έναν παιδαγωγικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελεί ένα μοντέλο μετάδοσης
γνώσεων και δεξιοτήτων και όχι απλά ένα μοντέλο πρόσκτησης εμπειρικών δεξιοτήτων.» (Meirieu,
2017)
Ο Meirieu ουσιαστικά επισημαίνει τη σημασία της ένταξης της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης
στον συνολικό «εκπαιδευτικό μηχανισμό» ώστε να υπηρετεί τον γενικό στόχο της μάθησης και της
ένταξης των μαθητών προσφύγων και μεταναστών στο σχολικό πλαίσιο. Αυτή η διαδικασία δεν είναι
εύκολη ούτε αυτόματη. Απαιτεί επίμονη προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς, που σε πολλές
περιπτώσεις δεν ακολουθούν μια δοσμένη «μέθοδο» αλλά τη διαμορφώνουν λαμβάνοντας υπόψη τις
δυνατότητες του σχολικού περιβάλλοντος, τα δεδομένα του πληθυσμού που θα διδάξουν αλλά και τις
ευρύτερες, κοινωνικές και άλλες, συνθήκες που επηρεάζουν την διδασκαλία και τη μάθηση.
G. Διαδικασίες οργάνωσης και διαχείρισης της μάθησης στην διαπολιτισμική τάξη
Η διδακτική διαδικασία και η επιδίωξη της μάθησης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Η ενότητα
αυτή εστιάζει σε μερικούς οργανωτικούς και διαχειριστικούς παράγοντες που θεωρούνται σημαντικοί
για την ενίσχυση της μάθησης στη διαπολιτισμική τάξη, που αφορούν (α) τη διαδικασία επιλογής των
ενεργητικών – βιωματικών τεχνικών που μπορεί χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός για τη δική του τάξη,
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(β) τη διάταξη του χώρου που υπηρετεί τις διαφορετικές τεχνικές, και (γ) τη μεγιστοποίηση του οφέλους
από την εφαρμογή ομαδο-συνεργατικών τεχνικών για τους μαθητές με διαπολιτισμικό υπόβαθρο.
a. Η επιλογή της βιωματικής / ενεργητικής μαθησιακής τεχνικής
Κάθε διδακτική και μαθησιακή τεχνική έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και η επιλογή της αφορά
τις ιδιαίτερες περιστάσεις στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί, τα χαρακτηριστικά της μαθητικής ομάδας και
τους επιδιωκόμενους στόχους. Όταν οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν μια μαθησιακή τεχνική θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους μια σειρά από ζητήματα, όπως:
•

Είναι απόλυτα σίγουροι ότι μπορούν να διεκπεραιώσουν τις ενέργειες που απαιτεί η τεχνική και
πεπεισμένοι για την καταλληλόλητα και την αποτελεσματικότητά της στις συγκεκριμένες συνθήκες
διδασκαλίας.

•

Έχουν προσωπική εμπειρία από την εφαρμογή της, ή έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, αν πρόκειται
για μια ιδιαίτερα απαιτητική και εξειδικευμένη τεχνική.

•

Γνωρίζοντας την τάξη τους και τις συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης, μπορούν να προβλέψουν
με σχετική ακρίβεια τα αποτελέσματα που θα έχει η εφαρμογή της τεχνικής.

•

Είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν απροσδόκητες καταστάσεις ή εξελίξεις κατά την εφαρμογή της
μεθόδου που μπορεί να επηρεάζουν την προσοχή, τη συμμετοχή, τα συναισθήματα, την διάθεση ή
άλλες παραμέτρους της μάθησης και της ευημερίας των μαθητών.

•

Έχουν σκεφτεί και επεξεργαστεί τις απόψεις που μπορεί να σχηματίσουν ή να διατυπώσουν οι
μαθητές για ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή ή από την εφαρμογή της
τεχνικής.

•

Έχουν εντοπίσει και διατυπώσει με σαφήνεια τους μαθησιακούς στόχους που επιδιώκουν μέσα από
την συγκεκριμένη τεχνική.

•

Αποφεύγουν μεθόδους και τεχνικές που μπορούν να προκαλέσουν μη-διαχειρίσιμα συναισθήματα,
ιδιαίτερα σε παιδιά με εύθραυστο ψυχισμό ή ιστορικό τραυματικών εμπειριών, όπως συχνά είναι
παιδιά πρόσφυγες ή μετανάστες.

•

Σε κάθε περίπτωση παρέχουν ελευθερία ως προς τη (μη-)συμμετοχή στην διαδικασία, ιδιαίτερα
όταν γνωρίζουν ότι μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικά ή άλλα προβλήματα σε συγκεκριμένα
μέλη της τάξης.

•

Προγραμματίζουν την ανατροφοδότηση και τον απολογισμό της μαθησιακής εμπειρίας που
επιδιώχθηκε με τη χρήση της βιωματικής / ενεργητικής τακτικής και φροντίζουν να υπάρχει χρόνος
και χώρος για την διεξαγωγή και αξιοποίηση αυτής της διαδικασίας.

•

Αναλύουν τις επιπτώσεις και ιδιαίτερα την πιθανή δυσφορία που προέκυψε ως αποτέλεσμα
εφαρμογής της επιλεγμένης τεχνικής και τροποποιούν / προσαρμόζουν ανάλογα τις επόμενες
κινήσεις τους.
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Πολλά από τα παραπάνω ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο στάδιο της επιλογής της τεχνικής
ή μεθόδου βιωματικής / ενεργητικής μάθησης. Οι παράμετροι που οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν
υπόψη τους σχετίζονται με το συνολικό πλαίσιο διεξαγωγής της διδασκαλίας καθώς και με την
συγκεκριμένη ομάδα μαθητών στην οποία απευθύνονται. Σχηματικά οι παράμετροι αυτές
παρουσιάζονται στην Εικόνα 10..
Όπως φαίνεται από την
Εικόνα 10, η επιλογή
της μεθόδου σχετίζεται
με

το

αντικείμενο

μάθησης και την ομάδα
μαθητών αλλά και με
το πλαίσιο στο οποίο
θα εφαρμοστεί και με
Εικόνα 10. Παράμετροι επιλογής της ενεργητικής/βιωματικής τεχνικής την ικανότητα, την
εμπειρία

και

τις

προτιμήσεις των εκπαιδευτικών που θα την εφαρμόσουν. Η επιλογή της τεχνικής και των
δραστηριοτήτων που θα την υλοποιήσουν στη συγκεκριμένη τάξη, θα πρέπει να έχει ως αφετηρία το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Τι πρέπει να καταλάβουν, να μάθουν, να μπορούν να κάνουν οι μαθητές
όταν ολοκληρωθεί η μαθησιακή διαδικασία. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός υλοποίησης της μάθησης,
από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να γίνεται με τη σκέψη στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών στην οποία
θα εφαρμοστεί. Ποιο είναι το επίπεδό τους, ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους, ποιες είναι οι μαθησιακές
τεχνικές που προτιμούν ή αποδίδουν όταν εφαρμόζονται στην ομάδα αυτή. Κάθε καινούρια τεχνική,
κάθε απόπειρα αξιοποίησης της βιωματικής εμπειρίας θα πρέπει να ξεκινά με μικρά βήματα: μία ή λίγες
δραστηριότητες, και στη δεύτερη περίπτωση τουλάχιστον μία κοινή για όλη την τάξη.Και βέβαια πάντα
πρόβλεψη και σχεδιασμός για τη διαδικασία αναστοχασμού, τόσο των μαθητών, όσο και των
εκπαιδευτικών.
b.

Ο ρόλος του σχολικού χώρου

Στη λειτουργία της μάθησης η χωροθέτηση των μεθόδων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται είναι
παράγοντας της επιτυχίας τους.

Ο χώρος μάθησης είναι ένα σύνολο τεχνικών αλλά και

ανθρωποκεντρικών παραμέτρων: Οι ανθρωποκεντρικές παράμετροι, στην περίπτωση αυτή,
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των ομάδων ανθρώπων που υπάρχουν στον
χώρο, τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα που νιώθουν ή εκδηλώνουν, τις εθνο-πολιτισμικά τους
χαρακτηριστικά, τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις, οι εκπαιδευτικές πρακτικές και
λειτουργίες που εκδηλώνονται στον χώρο. Οι τεχνικές παράμετροι αφορούν, μεταξύ άλλων, τις
διαστάσεις και το διαθέσιμο εμβαδόν, τσχήμα τάξεων και σχολικών αυλών, τη θέση και τις λειτουργίες
του σχολικού κτηρίου. Ο συνδυασμός των ανθρωποκεντρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών

94

δημιουργεί τον «ζωτικό χώρο» που μπορεί να υπαγορεύει, να επιτρέπει ή να αποτρέπει τη χρήση
συγκεκριμένων τεχνικών. Στην Εικόνα 9 παρουσιάζονται τέσσερις μορφές διαμόρφωσης των θέσεων
των μαθητών μιας τάξης που συναντώνται στο σύγχρονο σχολείο. Καθεμιά από τις παραπάνω διατάξεις
έχει συγκεκριμένες ιδιότητες που μπορεί να αποτελούν πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα κατά την
εφαρμογή συγκεκριμένων προσεγγίσεων και τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης. Ενδεικτικά:
Η «μετωπική» διάταξη των θρανίων (κάτω αριστερά στο σχήμα) θεωρείται η παραδοσιακή,
«δασκαλοκεντρική» διάταξη. Το πλεονέκτημά της είναι ότι αφενός ευνοεί το ατομικά έργο ή τη
συνεργασία του ζευγαριού, με λιγότερες οχλήσεις για τους μαθητές, και αφετέρου ότι δίνει τη
δυνατότητα ευκολότερης επίβλεψης της εργασίας από την πλευρά του εκπαιδευτικού, ο οποίος
τοποθετείται στο επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα αυτή η διάταξη δεν ευνοεί τη
διαμαθητική επικοινωνία και την ομαδική εργασία και μπορεί να «καλύψει» τη διάσπαση της προσοχής
των μαθητών των πίσω θέσεων. Η επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητών δεν κατανέμεται ισότιμα στον
χώρο, με τις πίσω σειρές να υστερούν, πράγμα που συχνά επιτείνεται από την δυσκολία της κίνησης
του εκπαιδευτικού ανάμεσα στα θρανία, ιδιαίτερα στις «στενές» ή πολυπληθείς τάξεις.
Η διάταξη σε σχήμα «Π», μονής ή διπλής
σειράς θρανίων (επάνω δεξιά στο σχήμα)
θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε
δασκαλοκεντρικές

όσο

και

σε

μαθητο-

κεντρικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας. Στα
πλεονεκτήματά της εντάσσονται πρώτον, η
ευκολία

της

αλληλεπίδρασης

του

εκπαιδευτικού με ολόκληρη την τάξη (που
βέβαια γίνεται δυσκολότερη στις πολυπληθείς
τάξεις ιδίως στη διπλή σειρά) αλλά και η
δυνατότητα

επικοινωνιακών

ανταλλαγών Εικόνα 7. Μορφές διευθέτησης της σχολικής τάξης

ανάμεσα σε όλους μαζί τους μαθητές. Δεύτερον, η διάταξη αυτή είναι εύκολη στη διαμόρφωση και
δίνει χώρο για παρουσιάσεις και επιδείξεις, αφού διασφαλίζει πολύ καλή ορατότητα σε όλους. Από την
άλλη πλευρά, χρειάζεται μετατροπές όταν χρειαστεί να γίνει εργασία σε μικρές ομάδες, και απαιτεί
αυξημένη ικανότητα διαχείρισης της τάξης από τον εκπαιδευτικό, αφού σε πολλές περιπτώσεις θα
πρέπει να εργάζεται έχοντας γυρίσει την πλάτη σε μερίδα των μαθητών. Επίσης δεν ευνοεί τους
ντροπαλούς / συνεσταλμένους μαθητές, αφού όλοι είναι συνεχώς ορατοί από τον εκπαιδευτικό και τους
περισσότερους συμμαθητές και συμμαθήτριές τους.
Η διάταξη σε μικρές ομάδες (επάνω αριστερά στο σχήμα), είναι εμφανές ότι ενδείκνυται και ενθαρρύνει
την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και την ομαδική δουλειά των μαθητών. Η μικρή ομάδα δημιουργεί
ασφαλές περιβάλλον για την ανταλλαγή απόψεων και βελτιώνει τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Αυτή η
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δομή τάξης δεν χρειάζεται απαραίτητα μεγάλο χώρο. Μπορεί να στηθεί και να λειτουργήσει και σε
τάξεις περιορισμένης επιφάνειας. Όμως σε όλες τις περιπτώσεις δημιουργεί ένα θορυβώδες περιβάλλον
και δυσκολία συγκέντρωσης στους μαθητές. Απαιτεί αυξημένη ικανότητα διαχείρισης τάξης από τον
εκπαιδευτικό για να ολοκληρωθεί έγκαιρα το ζητούμενο κοινό έργο, αφού έχει παρατηρηθεί ότι η
εργασία σε ομάδες μπορεί να συνδέεται με φαινόμενα κωλυσιεργίας και μειωμένης παραγωγικότητας
ή ανισοκατανομής του φόρτου δουλειάς. Παρουσιάζει επίσης δυσκολίες σε ότι αφορά την ατομική
αξιολόγηση και τον έλεγχο της δραστηριότητας κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Η διάταξη σε «σταθμούς εργασίας» είναι περισσότερο συνηθισμένη σε χώρους εργαστηρίων. Είναι
φανερό ότι δεν επιτρέπει τη συνεχή επαφή όλων των μελών της ομάδας με τον εκπαιδευτικό, αλλά
περισσότερο την συγκέντρωση στο έργο ατομικά ή σε ζευγάρια, είτε αυτό είναι ένα πείραμα, μια
κατασκευή ή μια εργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ως εκ τούτου δουλεύει καλύτερα με τάξεις
που έχουν κατακτήσει υψηλό βαθμό αυτοελέγχου και συγκέντρωσης στη δραστηριότητα που επιτελούν
και όταν το ζητούμενο έργο είναι συγκεκριμένο.
Είναι φανερό ότι η χωρική διευθέτηση επηρεάζεται, πέρα από την ανάγκη να προσαρμοστεί στις
απαιτήσεις της μαθησιακής τεχνικής, και από την ύπαρξη εξοπλισμού, την ευκολία μετακίνησης της
επίπλωσης, την ικανότητα διαχείρισης της τάξης από τον εκπαιδευτικό και τα άλλα ιδιαίτερα
(ανθρωποκεντρικά) χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής ομάδας.
c. Η εργασία της τάξης με πολιτισμικά ετερογενείς ομάδες και η διαχείριση της τάξης
Η αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση έχει μακρά ιστορία, ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, και
αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών και σημαντικών επιστημόνων. Η ομάδα μπορεί να στηρίξει με
πολλαπλούς τρόπους τα μέλη της (π.χ. την ανάγκη τους για ασφάλεια, στήριξη, επικοινωνία) μέσα από
τις διαδικασίες και τις διεργασίες της. Η εργασία σε (μικρές) ομάδες συναντάται πολύ συχνά στις
ενεργητικές και βιωματικές τεχνικές. Ιδιαίτερα δημιουργική θεωρείται η αξιοποίηση της προσωπικής
εμπειρίας των μελών της ομάδας, που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο (βλ. και ΠολέμηΤοδούλου, 2011).Στις τάξεις με μαθητές που έχουν διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, είναι
σημαντικό να αναγνωρίζεται ότι η διαφορετικότητα δεν είναι εμπόδιο αλλά πολύτιμος πόρος για την
επιτυχία όλων. Οι ομαδικές δραστηριότητες ενεργητικής και βιωματικής μάθησης είναι σε θέση να
αξιοποιήσουν την ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού όταν λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από
προϋποθέσεις όπως:
•

Ένταξη των «διαπολιτισμικών» / «διαφορετικών» μαθητών σε δραστηριότητες που απαιτούν
τη συμβολή όλων και έχουν διακριτό ατομικό και ομαδικό έργο.

•

Ενίσχυση των θετικών συναισθημάτων των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο,
ως προς την αξία της δικής τους πολιτισμικής κληρονομιάς, και καλλιέργεια και σε αυτούς της
αίσθησης σεβασμού και εκτίμησης για τις διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους.

96

•

Βοήθεια και ώθηση τους μαθητές, ώστε να ξεπεράσουν όσα τους εμποδίζουν να οικοδομήσουν
θετικές σχέσεις με τους «άλλους» (π.χ. προκαταλήψεις, άγνοια, ή στερεότυπα).

•

Επιδίωξη να μάθουν οι μαθητές να συνεργάζονται εποικοδομητικά σε όλο και περισσότερες
μαθησιακές περιστάσεις, ξεπερνώντας πιθανά προβλήματα που συνοδεύουν αυτό το είδος
δουλειάς.

•

Ενθάρρυνση της αποδοχής και όχι της απόρριψης.

•

Εκμάθηση δημιουργικής διαχείρισης των διαφωνιών ή των συγκρούσεων.

•

Επιδίωξη να εσωτερικεύσουν τις αξίες της δημοκρατίας και της πολυφωνίας.

Η εργασία σε ομάδες με διαπολιτισμική σύνθεση είναι σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης των αισθημάτων
αυτοεκτίμησης και ικανοποίησης των παιδιών με διαπολιτισμικό υπόβαθρο και βοηθούν σημαντικά
στην ανάπτυξη στενότερων σχέσεων στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η χρήση
ενεργητικών και βιωματικών μεθόδων, σε συνδυασμό με τις πιθανές χωρικές ανακατατάξεις που είναι
αναγκαίες, τόσο για τη διαμόρφωση των θέσεων όσο και για την ανασύνθεση των εκπαιδευτικών
ομάδων, μπορεί να είναι πηγή αναστάτωσης για τη σχολική τάξη. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι
αιτία για να μη χρησιμοποιηθούν. Αντίθετα, πρέπει να συνδυαστεί με τη συστηματοποίηση της
οργάνωσης και διαχείρισης της σχολικής τάξης, ώστε να αποδώσει ακόμα μεγαλύτερα οφέλη. Η
οργάνωση και διαχείριση της σχολικής τάξης είναι μια σύνθετη και δύσκολη διαδικασία, αφού αφορά
τη διαχείριση ανθρώπων που πιθανόν έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (ο κανόνας στη
διαπολιτισμική τάξη), εκδηλώνουν διαφορετικές συμπεριφορές και ενεργοποιούνται για τη μάθηση με
ποικίλους τρόπους. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία για τα προβλήματα και τις μεθόδους διαχείρισης
της σχολικής τάξης (βλ. ενδεικτικά, Ματσαγγούρας, 1999 και Παρασκευά & Παπαγιάννη 2008). Στο
σχήμα 8 παρατίθενται πέντε από τις βασικότερες αρχές για τη διαχείριση της σχολικής τάξης που θα
πρέπει να αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί.
Η διαχείριση της σχολικής τάξης, σε αυτό το
Σχήμα, παρουσιάζεται ως μια διαδικασία που
στοχεύει στη συμμετοχή όλων στη ρύθμιση των
ζητημάτων της τάξης και προσπαθεί να αξιοποιεί
τα

θετικά

χαρακτηριστικά

μαθητών,

εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Αρκετές

μελέτες

έχουν

καταλήξει

στο

συμπέρασμα ότι τέτοιες προσεγγίσεις βοηθούν
τους μαθητές να αναπτύξουν τις επιθυμητές
συμπεριφορές, να βελτιώσουν την κοινωνική τους
ένταξη και να βελτιώσουν την επίδοσή τους,
Εικόνα 8. Αρχές και Διαχείρισης της Σχολικής Τάξης

πράγματα

που

είναι

ζητούμενα

περίπτωση

της

εκπαίδευσης

των

και στην
παιδιών
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προσφύγων και μεταναστών.
Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καταλυτικός. Οι ενεργητικές βιωματικές μέθοδοι
είναι απαιτητικές, χρειάζονται συστηματική προετοιμασία, προσεκτική εκτέλεση και πρόβλεψη για
αναστοχασμό και ανατροφοδότηση των μαθητών τους αλλά και των ίδιων. Η προετοιμασία του
περιβάλλοντος της τάξης και των μαθητών, η αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης και των
κατάλληλων «σκαλωσιών» κατά την υλοποίηση, ώστε να βοηθηθούν όλοι να μάθουν, η πρόβλεψη για
τα κατάλληλα υλικά και τις διαδικασίες αξιολόγησης της μάθησης, είναι απαραίτητα στοιχεία επιτυχίας.
Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγουν να τις αξιοποιήσουν θα πρέπει «να ξέρουν τι κάνουν»: Να κατανοούν
γιατί, πότε και πως δουλεύουν αυτές οι τεχνικές αλλά να είναι και έτοιμοι για την περίπτωση που τα
πράγματα «δεν δουλεύουν». Να αναστοχάζονται κι οι ίδιοι για το πως υλοποιήθηκε μια δραστηριότητα
και πως μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποτελεσματικότερο και επαρκέστερο τρόπο την επόμενη φορά.
H. Διαφοροποιημένη ενεργητική διδασκαλία στη διαπολιτισμική τάξη - Οι βιωματικές

μέθοδοι ως «ικριώματα» μάθησης
Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε και αναλύουμε συγκεκριμένες τεχνικές ενεργητικής και βιωματικής
διδασκαλίας και μάθησης που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων και
μεταναστών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εκπαίδευση στις ευρωπαϊκές αξίες. Στη σχετική βιβλιογραφία
μπορεί να βρει κάποιος δεκάδες διαφορετικές τεχνικές και παραλλαγές τους, που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία, εντασσόμενες στην συνολική στρατηγική του εκπαιδευτικού και του
προγράμματος σπουδών, και υπηρετώντας συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και
μαθησιακούς στόχους. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει ονομαστικά ένα μικρό υποσύνολο τέτοιων
τεχνικών, ενώ οδηγίες και παραδείγματα εφαρμογής τους υπάρχουν στο διαδίκτυο, προερχόμενα τόσο
από επίσημους φορείς όσο και από εκπαιδευτικούς της πράξης.
Τεχνικές ενεργητικής και βιωματικής μάθησης
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ομαδικές εργασίες
Παιχνίδια ρόλων
Έρευνα
Επιτραπέζια Κουίζ
Σταυρόλεξα
Χιονοστιβάδα
Αναζήτηση λέξεων
Νοητικοί χάρτες
Σκέψου-Ζευγάρωσε-Μοιράσου

•
•
•
•
•
•
•

Μελέτη σε ζευγάρια
Επανάληψη σε ζευγάρια
Πες το περιληπτικά στον διπλανό σου
Ανασκόπηση σε τέσσερα βήματα
Ασκήσεις αντιστοίχισης
Ασκήσεις παράφρασης
Διαμόρφωση γραφημάτων

Στην ενότητα αυτή οι ενεργητικές βιωματικές τεχνικές μάθησης αντιμετωπίζονται τόσο ως μαθησιακές
διαδικασίες που εντάσσονται στην «ολιστική» προσέγγισης της ενταξιακής εκπαίδευσης των παιδιών
προσφύγων και μεταναστών, αλλά και ως «ικριώματα»/«σκαλωσιές» μάθησης για την επίτευξη στόχων
που σχετίζονται με την ανάπτυξη των μαθητών. Η έννοια της «σκαλωσιάς» για τη μάθηση έχει τη βάση
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της στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό, όπως διατυπώθηκε από τον ψυχολόγο LevVigotsky και
αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από τους Wood, Bruner και Ross (1976). Η ιδέα της «σκαλωσιάς» σχετίζεται με
την ιδέα της «ζώνης επικείμενης ανάπτυξης» (ZEA) που επίσης εισήγαγε ο Vigotsky. Η ΖΕΑ, σύμφωνα
με τον Vigotsky (2000), περιγράφει την απόσταση ανάμεσα στην «πραγματική ανάπτυξη» ενός παιδιού,
που καθορίζεται από την ικανότητά του να επιλύει προβλήματα χωρίς εξωτερική βοήθεια, και στο
ανώτερο επίπεδο «δυνητικής ανάπτυξης» που μπορεί να πετύχει το παιδί, που προσδιορίζεται από την
δυνατότητά του να επιλύει προβλήματα με την καθοδήγηση άλλων (γονέων, εκπαιδευτικών,
μεγαλύτερων ή εμπειρότερων συμμαθητών).
Η έννοια της «σκαλωσιάς» είναι η μεταφορά που χρησιμοποιείται για να γίνουν κατανοητές για οι
διαφορετικές μορφές υποστήριξης και καθοδήγησης που λαμβάνουν οι μαθητές από σε αυτό το
ενδιάμεσο στάδιο μάθησης και ανάπτυξης. Μπορεί να αφορά σε λεκτική καθοδήγηση ή βοήθεια, σε
διαμεσολάβηση, σε ερωτήσεις ή εποπτικά μέσα αλλά και σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν τρόπους
σκέψης, γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες. Η σκαλωσιά στη μάθηση και την ανάπτυξη, όπως γίνεται
αντιληπτή σε αυτή την προσέγγιση, έχει δύο χαρακτηριστικά: Πρώτον, αφορά στήριξη που δίνεται για
πράγματα οι μαθητές δεν είναι ακόμα έτοιμοι να κάνουν μόνοι τους αλλά βασίζονται σε αυτά που
μπορούν να κάνουν: αν απλά αναφέρεται σε αυτά που έχουν ήδη επιτευχθεί προκαλεί ανία, ενώ αν έχει
πολύ αυξημένες (εξωπραγματικές) απαιτήσεις οδηγεί στο άγχος και τη ματαίωση. Δεύτερον, μια
«σκαλωσιά» δεν μπορεί παρά να είναι προσωρινή, με στόχο να αποσύρεται σταδιακά, όσο οι μαθητές
καθίστανται ικανοί να ενεργούν μόνοι τους για την επίτευξη του ζητούμενου έργου.
Οι «σκαλωσιές» δεν έχουν ρόλο μόνο στη διδακτική διαδικασία αλλά αφορούν και την ένταξη του
παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον, άρα έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων
και μεταναστών. Ο ρόλος το εκπαιδευτικού, τόσο στην ανίχνευση της ΖΕΑ όσο και στην επιλογή της
«σκαλωσιάς» είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Επίσης, μεγάλος αριθμός μελετών υποστηρίζει ότι η ενίσχυση
και η καθοδήγηση της μαθησιακής και αναπτυξιακής διαδικασίας γίνεται ακόμα αποτελεσματικότερη
όταν εμπλέκει τους ομηλίκους και συμμαθητές, πράγμα που βρίσκεται στον πυρήνα των τεχνικών στις
οποίες αναφερόμαστε.
I. Η μέθοδος CLIL για την Ενοποιημένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας
Μια σύγχρονη ενεργητική προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας της γλώσσας, με ιδιαίτερη
σημασία και πολλές χρήσεις για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων και μεταναστών, είναι η μέθοδος
Ενοποιημένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (Content and Language Integrated Learning CLIL). Ξεκίνησε από την Φινλανδία και την Ολλανδία και άρχισε να προωθείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ήδη από το 1994, ενόψει του πολύγλωσσου, πολυεθνικού περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ταυτόχρονα, θεωρήθηκε ιδανικό εργαλείο για την πολυπολιτισμική τάξη των σχολείων των
χωρών μελών.
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Πρόκειται για μια

μεθοδολογική προσέγγιση

συνδυαστικής, παράλληλης και ισορροπημένη

διδασκαλίας μιας δεύτερης / ξένης γλώσσας και ενός γνωστικού αντικειμένου. Έτσι, τόσο τα διδακτικά
εγχειρίδια όσο και το υποστηρικτικό υλικό που αφορά το γνωστικό αντικείμενο είναι στην ξένη
γλώσσα και ο μαθητής καλείται για να επιτύχει την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου να
κατανοήσει, να μάθει και να παραγάγει συγχρόνως και την (ξένη) γλώσσα, μέσα από μια διαδικασία
αποκωδικοποίησης, σύνθεσης και ανάλυσής. Η προσέγγιση αυτή προσιδιάζει στον χαρακτήρα των
τάξεων υποδοχής, όπου η διγλωσσία είναι προτεραιότητα, αλλά μπορεί να ενταχθεί στην μαθησιακή
διαδικασία όλων των τάξεων. Όπως σημειώνεται σε σχετική μελέτη του Δικτύου Eurydice (2006: 61),
CLIL είναι: «η χρήση τουλάχιστον δύο γλωσσών για τη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων του σχολικού
προγράμματος, μία από τις οποίες είναι η κύρια γλώσσα της εκπαίδευσης (συνήθως η επίσημη γλώσσα
του κράτους) και η άλλη η γλώσσα-στόχος (που μπορεί να είναι μια ξένη γλώσσα, μια τοπική ή μειονοτική
γλώσσα ή μια άλλη επίσημη γλώσσα)».
Πολλές μελέτες (ενδεικτικά Pérez-Cañado, 2012, Dalton-Puffer, 2011) δείχνουν ότι οι μαθητές
δείχνουν ενδιαφέρον απέναντι στη μέθοδο. Ιδιαίτερα θετική είναι η ανάπτυξη της κατανόησης της ξένης
γλώσσας ακόμα κι αν στη χρήση της, προφορική και γραπτή, κάνουν λάθη. Στα δυνατά της σημεία
εντάσσεται η χρήση ομαδικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων και η παροχή υποστήριξης
(«σκαλωσιών»), που καθιστούν του μαθητές ικανούς να διεκπεραιώνουν δραστηριότητες που απαιτούν
συγκριτική, αναλυτική, συνθετική και κριτική ικανότητα. Τεχνικές «σκαλωσιάς» που αξιοποιούνται
στην μέθοδο CLIL είναι, μεταξύ άλλων, η χρήση γραφικών οργανωτών (όπως σχημάτων, εικόνων και
χαρτών), η χρήση της μητρική γλώσσας των μαθητών είτε από τον εκπαιδευτικό, εφόσον την γνωρίζει,
είτε από βοηθούς τάξης, είτε από τους πιο προχωρημένους συμμαθητές, η χρήση πραγματικών
αντικειμένων της καθημερινότητας στη διδασκαλία, η αξιοποίηση μη-λεκτικών μορφών επικοινωνίας
κλπ.
Πλεονεκτήματα της μεθόδου CLIL
Μαθησιακή και επικοινωνιακή ικανότητα
•

•
•

Οικοδόμηση διαπολιτισμικής γνώσης και κατανόησης
• Ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον
• Βελτίωση του σχολικού προφίλ των μαθητών
• Εμβάθυνση και επίγνωση τόσο της μητρικής όσο και της γλώσσας-στόχου
• Βελτίωση επικοινωνιακών ικανοτήτων
Εμβάθυνση και συμπλήρωση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν τα
άλλα μαθήματα
Ενίσχυση κινήτρου μάθησης και αυτοπεποίθησης στη γλώσσα όσο και στο γνωστικό
αντικείμενο
• Συμπλήρωση άλλων μαθησιακών στρατηγικών
• Προετοιμασία για την ένταξη και στην εκτός σχολειου ζωή
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Eκμάθηση του περιεχομένου
•
•
•
•

Eκμάθηση της γλώσσας

Κατανόηση των εννοιών της διδακτέας
ύλης
Επεξεργασία των εννοιών της διδακτέας
ύλης
Απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων
Συμμετοχή των μαθητών

•
•
•
•

Κατανόηση γραπτού και προφορικού
λόγου
Ικανότητα έκφρασης
Διατύπωση νέων ιδεών και απόψεων
Συμμετοχή των μαθητών

Η μέθοδος CLIL δεν είναι μια εύκολη προσέγγιση για τους εκπαιδευτικούς: Απαιτεί ισοδύναμη γνώση
γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου, ενώ η χρήση της ξένης γλώσσας μπορεί να δημιουργήσει
παρανοήσεις και κενά. Συχνά οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δημιουργήσουν δικό τους υλικό για τη
διδασκαλία και την αξιολόγηση. Μία εφαρμογή της μεθόδου CLIL στην εκπαίδευση των παιδιών
μεταναστών και προσφύγων αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο που
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος «Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών
μαθητών». Ενδεικτικά, το υλικό που αναφέρεται στη «Διατροφή» διαρθρώνεται ως εξής: Οι μαθητές
παίρνουν αρχικά ένα φυλλάδιο με γενικές πληροφορίες, ερωτήματα και συμβουλές για θέματα που
αφορούν τη διατροφή όπως είναι η υγεία, η πέψη, οι θρεπτικές ουσίες, οι ομάδες τροφίμων, η
συντήρηση και η διατήρηση των τροφίμων κ.ά.
Για καθένα από αυτά τα θέματα οι πληροφορίες παρέχονται με τη χρήση του σχετικού λεξιλογίου και
ορολογίας, και συνδυάζονται με πολύχρωμες εικόνες και σκίτσα που διασαφηνίζουν το λεξιλόγιο. Το
φυλλάδιο περιλαμβάνει την ενότητα «Κάνε το και εσύ», όπου ο μαθητής καλείται να πραγματοποιήσει
διάφορες δραστηριότητες, εργασίες και πειράματα που συνδυάζουν τη χρήση του λεξιλογίου με
γνώσεις πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της διατροφής. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, την πραγματοποίηση συνεντεύξεων, τη συλλογή αντικειμένων, την επίσκεψη στο σούπερ
μάρκετ, την κατάρτιση κατηγοριών τροφίμων. Η ενότητα που ακολουθεί έχει τίτλο «Γλώσσα» και
περιλαμβάνει πίνακες με δίγλωσσο λεξιλόγιο (ελληνικά - αλβανικά) και ορολογία που αφορά τα θέματα
που

προαναφέρθηκαν. Σκοπός είναι μέσα από την παράθεση δίγλωσσου λεξιλογίου αλλά

λεξιλογικών ασκήσεων (αντιστοίχισης,

και

συμπλήρωσης κενών, κρυπτόλεξα) να διευκολυνθούν οι

μετανάστες μαθητές αφενός στην εκμάθηση της σχετικής ορολογίας και αφετέρου να εξοικειωθούν με
φαινόμενα της γλώσσας όπως είναι η παραγωγή, η χρήση προθημάτων και επιθημάτων, το γένος κ.ά.
Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει πρόσθετες γλωσσικές ασκήσεις που αφορούν όλα τα θέματα που
συζητήθηκαν στο φυλλάδιο δίνοντας έτσι τη δυνατότητα επανάληψης (Πρόγραμμα «Εκπαίδευση
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών» 2003).
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J.

Project (Σχέδια Εργασίας) - Με έμφαση στην έρευνα πεδίου

Τα Σχέδια Εργασίας αποτελούν μια από τις περισσότερο χρησιμοποιημένες τεχνικές βιωματικής –
ενεργητικής μάθησης στην ελληνική εκπαίδευση. Έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών
επιμορφώσεων και σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με την ανάπτυξη και την
εφαρμογή τους. Όπως υποστηρίζει ο Ματσαγγούρας (2003), μορφή Σχεδίου Εργασίας μπορεί να πάρει
«κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής συνήθως μορφής, που αναπτύσσεται σε
πλαίσιο ελεύθερης επιλογής με βάση προκαθορισμένο σχέδιο και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση
και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων, οι οποίες αφορούν ολιστικές καταστάσεις της
πραγματικότητας και ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους ως άτομα ή ως μέλη κοινωνικών
ομάδων».
Σε πολλές περιπτώσεις τα Σχέδια Εργασίας έχουν ρόλο συμμετοχικής δραστηριότητας εμβάθυνσης της
μάθησης για ένα θέμα, και οι συνηθισμένες χρήσεις τους αφορούν τη διεξαγωγή μελετών, ερευνών
πεδίου ή κατασκευών. Είναι ιστορικά συνδεμένα με το Σχολείο Εργασίας και την εμπειρική μάθηση,
και στη σύγχρονη προσέγγιση συνδέεται με τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό, όπως και άλλες
δραστηριότητες που εστιάζουν στην ενεργητική ενασχόληση των μαθητών σε διαδικασίες αναζήτησης
της δομής των αντικειμένων της μάθησης. Ένα Σχέδιο Εργασίας αναπτύσσεται συνήθως σε τέσσερις
φάσεις που, διαγραμματικά, διαρθρώνονται ως εξής:
Πρώτη Φάση: Κοινός Προγραμματισμός
•
•
•
•
•

Καθορισμός θέματος και εννοιολογικής οπτικής
Ανάλυση θέματος σε επιμέρους διαστάσεις
Επιμερισμός διαστάσεων σε ομάδες
Στόχοι και δραστηριότητες
Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης

Δεύτερη Φάση: Ενδο-ομαδικός Προγραμματισμός
•
•

Καθορισμός διαδικασιών
Ενδο-ομαδικός επιμερισμός θέματος

Τρίτη Φάση: Συλλογική Διεξαγωγή του Έργου
•
•
•
•
•

Εργασία υποομάδων
Συντονιστική συνεδρία ομάδας
Παρουσίαση έργου υποομάδων
Σύνθεση έργου υποομάδων
Επιμέλεια συλλογικού έργου ομάδας

Τέταρτη Φάση: Παρουσίαση και Αξιολόγηση Ομαδικού Έργου
•
•
•

Παρουσίαση συλλογικού έργου ομάδων
Ενδο-ομαδική αυτο-αξιολόγηση
Δι-ομαδική αξιολόγηση έργου ομάδων
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Τα Σχέδια Εργασίας αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όταν όχι μόνο αφορούν στα ενδιαφέροντα των
παιδιών, αλλά και αξιοποιούν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους στις διερευνητικές εργασίες που τους
εμπλέκουν. Για τις ανάγκες αυτού του Οδηγού δίνεται έμφαση στα Σχέδια Εργασίας που αφορούν σε
Έρευνες Πεδίου. Η έρευνα πεδίου μπορεί να αφορά στη βιωματική εμπειρία πραγματικών καταστάσεων
έξω από την τάξη ή μέσα στην τάξη και περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων από πρωτογενείς πηγές,
με στόχο την προσέγγιση συγκεκριμένων γεγονότων της πραγματικότητας και την αναζήτηση
πληροφοριών. Μέσω της έρευνας πεδίου οι μαθητές παρωθούνται να αναζητήσουν τη συνάφεια του
ζητήματος που διερευνούν με την πραγματική ζωή, κατανοούν καλύτερα, και αναπτύσσουν γνώσεις
δεξιότητες και ικανότητες μέσω ενεργητικής μάθησης. Συνήθεις τεχνικές της έρευνας πεδίου είναι:
•

Ο επιμερισμός δουλειάς παιδιών – ενηλίκων, με γνώμονα και την ασφάλεια και ευημερία των
παιδιών.

•

Η αξιοποίηση επισκέψεων στο πεδίο για την αναζήτηση της πληροφορίας.

•

Η διεξαγωγή επιπρόσθετων και συμπληρωματικών εργασιών εκτός πεδίου.

Οι ενέργειες των παιδιών στην έρευνα πεδίου περιλαμβάνουν:
•

Χρήση όλων των αισθήσεων που είναι απαραίτητες για το έργο που έχει αναληφθεί.

•

Σχέδια και απεικονίσεις του χώρου και των αντικειμένων.

•

Κατάρτιση σημειώσεων από το πεδίο.

•

Απαρίθμηση / μέτρηση / σύγκριση.

•

Παρατήρηση διαδικασιών.

•

Αναζήτηση αιτιακών σχέσεων.

•

Λήψη συνεντεύξεων.

Η διάρκεια ενός Σχεδίου Εργασίας / έρευνας πεδίου μπορεί να ποικίλει από μια ή περισσότερες
διδακτικές ώρες έως εβδομάδες ή και ολόκληρες εκπαιδευτικές περιόδους ή σχολικές χρονιές. Ο ρόλος
των εκπαιδευτικών συντονιστικός, καθοδηγητικός και εμψυχωτικός. Ουσιαστικά, όπως σε κάθε
διεργασία Σχεδίου Εργασίας εργάζεται μαζί με τις ομάδες και φροντίζει την ευημερία των μαθητών και
το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Συχνά οι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων ή τάξεων θα πρέπει να
συνεργάζονται για να είναι δυνατή η διαθεματική / διεπιστημονική προσέγγιση και η συνέχιση του
έργου στη διάρκεια των μαθημάτων τους με ενιαία προσέγγιση.
Η αξιοποίηση των Σχεδίων Εργασίας και των ερευνών πεδίου στη διαπολιτισμική τάξη είναι
περισσότερο απαιτητική. Θα πρέπει να επιλέγεται και με γνώμονα τις δυνατότητες των μαθητών, τις
γλωσσικές ικανότητες και τα βιώματά τους, και οι ομάδες θα πρέπει να ακολουθούν τις πρακτικές
διαπολιτισμικής σύνθεση που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Ταυτόχρονα τα Σχέδια Εργασίας
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βελτιώνουν την ποιότητα της διδασκαλίας, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ελκυστικού μαθησιακού
περιβάλλοντος, απαλλαγμένου από τον φορμαλισμό της διδασκαλίας, και προετοιμάζουν την ευρύτερη
κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαπολιτισμικό υπόβαθρο.
Σημαντικό ρόλο στην προβολή αξιών και ζητημάτων που αφορούν την ευρωπαϊκή ένταξη των μαθητών
προσφύγων και μεταναστών μπορεί να παίξουν έρευνες πεδίου μέσα από δραστηριότητες που αφορούν:
•

Επισκέψεις με «πρόσθετη Ευρωπαϊκή αξία», όπως είναι οι επισκέψεις στην Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ή σε μνημεία με ευρωπαϊκή πολιτισμική σημασία.

•

Ζητήματα της καθημερινότητας, όπως π.χ. θέματα αγωγής του καταναλωτή, προστασίας του
περιβάλλοντος, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την ύπαρξη του κοινού νομίσματος και
άλλων θεσμών στην Ευρωζώνη κ.λπ.
K. Η μέθοδος jigsaw - Συνεργατική συναρμολόγηση για τη μάθηση

Η μέθοδος Jigsaw (στα ελληνικά «μέθοδος παζλ» ή «συνεργατική συναρμολόγηση») είναι μια τεχνική
συνεργατικής μάθησης που «γεννήθηκε» σε διαπολιτισμικό περιβάλλον113. Δοκιμάστηκε πρώτη φορά
το 1971 από τον ψυχολόγο E. Aronson σε ένα σχολείο του Texas, με μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής
ταυτότητας οι οποίοι παρουσίαζαν προβλήματα συνύπαρξης. Βασικός σκοπός της τεχνικής να
αναπτύξουν οι μαθητές ενσυναίσθηση και ανεκτικότητα: Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται
τη διαφορετικότητα, να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των άλλων, να ακούν προσεχτικά τους
άλλους για να μάθουν. Κατά την εφαρμογή της, μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό και γνωστικό
υπόβαθρο και ικανότητες εργάζονται σε ομάδες για να πετύχουν έναν κοινό στόχο («αλληλοεπιδρώ με
τους συμμαθητές μου για να μάθω»). Κάθε μαθητής, όπως ακριβώς κάθε κομμάτι στο παζλ, είναι
αναγκαίος και απαραίτητος για την επιτυχή ολοκλήρωση και παρουσίαση του έργου.
Μια κλασσική χρήση αυτής της τεχνικής επιτρέπει σε κάθε ομάδα μαθητών να γνωρίσει σε βάθος μία
πτυχή ενός θέματος, μιας έννοιας ή μίας ενότητας. Οι μαθητές βρίσκονται σε πλήρη αλληλεξάρτηση
για την ολοκλήρωση του έργου ή την επίλυση του προβλήματος. Το χαρακτηριστικό αυτού του
μοντέλου είναι η αλληλεξάρτηση των μελών της κάθε ομάδας καθώς ο καθένας διδάσκει και διδάσκεται
από τους άλλους ενώ υποχρεώνεται να δείξει ιδιαίτερη προσοχή αφού στο τέλος θα εξεταστεί σε όλες
τις υποενότητες. Η τεχνική της «συνεργατικής συναρμολόγησης» εκτυλίσσεται σε τρία στάδια, ως εξής:
1ο στάδιο: Ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει το υπό εκτέλεση έργο και βοηθάει στον χωρισμό των
μαθητών σε ανομοιογενείς ομάδες, 4 – 6 ατόμων. Σε ένα από τα μέλη της ομάδας αναθέτει τον ρόλο
του «συντονιστή». Εξηγεί στους συντονιστές τον τρόπο που θα εργαστούν οι ομάδες και αυτοί
αναλαμβάνουν να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους. Κάθε
συντονιστής ουσιαστικά αναθέτει σε κάθε μαθητή μέλος της ομάδας να εργαστεί αποκλειστικά σε ένα

113

Aronson & Bridgeman, 1979, Aronson & Patnoe, 1997
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τμήμα του μαθησιακού περιεχομένου, στο οποίο αναλαμβάνει να γίνει «ειδικός».
2ο στάδιο: Στο στάδιο αυτό δημιουργούνται οι «ομάδες ειδικών». Σε κάθε ομάδα ειδικών
συγκεντρώνονται τα άτομα από τις αρχικές ομάδες τα οποία έχουν αναλάβει το ίδιο κοινό υποσύνολο
του αντικειμένου της μάθησης. Σε κάθε ομάδα ειδικών οι μαθητές κάνουν κάθε είδους μαθησιακές
δραστηριότητες, (πειραματίζονται, αναζητούν πληροφορίες σε ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές,
συμπληρώνουν φύλλα εργασίας κλπ). Επίσης, σχεδιάζουν το πώς θα διδάξουν το κομμάτι που ανέλαβαν
στους συμμαθητές τους που συμμετέχουν στις αρχικές ομάδες.
3ο στάδιο: Στην τελική φάση υλοποίησης της τεχνικής οι «ομάδες ειδικών» διαλύονται και τα μέλη
τους επιστρέφουν στις αρχικές ομάδες. Κάθε μέλος της ομάδας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της
μελέτης του στα υπόλοιπα μέλη, με κοινό σκοπό τη σύνθεση και ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου
που τους είχε αρχικά ανατεθεί και τα διδάσκει το μέρος που ανέλαβε, ώστε να γνωρίσουν το σύνολο
του έργου. Αυτό το στάδιο θεωρείται ότι συνιστά το βασικότερο πλεονέκτημα της τεχνικής παζλ, αφού
όταν οι μαθητές διδάσκουν, τότε
μαθαίνουν περισσότερο ενεργητικά.
Κάθε ομάδα αξιολογείται στη βάση
της πληρότητας της παρουσίασης
του έργου που της έχει ανατεθεί και
κάθε μέλος αξιολογείται για τον
βαθμό που ανταποκρίθηκε στο έργο
που ανέλαβε. Συνοπτικά, η τεχνική
παρουσιάζεται στην Εικόνα 12.
Εικόνα 9. Η τεχνική της "συνεργατικής συναρμολόγησης"

Ενδεικτικά, σε ένα μάθημα Γεωγραφίας, η τεχνική της Συνεργατικής Συναρμολόγησης, μπορεί να
σημαίνει ότι η ανάθεση στην τάξη της μελέτης μιας συγκεκριμένης χώρας γίνεται σε ομάδες που
αναλαμβάνουν αυτό το ίδιο έργο. Κάθε μαθητής σε μια ομάδα αναλαμβάνει ένα μέρος του συνολικού
έργου, π.χ. κάποιος γίνεται ειδικός στην ιστορία της χώρας, άλλος στην οικονομία, άλλος στην
ανθρωπογεωγραφία, άλλος στον πολιτισμό. Στη συνέχεια, μέλη διαφορετικών ομάδων που έχουν
μελετήσει το ίδιο μέρος (π.χ. τον πολιτισμό) σχηματίζουν ομάδες ειδικών όπου συζητούν και
διερευνούν το θέμα τους. Όταν επιστρέφουν στις αρχικές ομάδες τους αναλαμβάνουν να διδάξουν στα
άλλα μέλη το τμήμα που επεξεργάστηκαν. Τέλος, όλοι οι μαθητές εξετάζονται σε όλο το έργο, στην
ιστορία, την οικονομία, την ανθρωπογεωγραφία και τον πολιτισμό της υπό μελέτη χώρας. Η αξιολόγηση
τους μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική που βγαίνει από τον μέσο όρο των επιδόσεων των μελών
της ομάδας.
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L. Η Προσομοίωση
Η «προσομοίωση» είναι μια από τις εκπαιδευτικές/μαθησιακές ενεργητικές τεχνικές που
χρησιμοποιούνται συχνά στη διαπολιτισμική διδασκαλία αλλά και στη διδασκαλία ζητημάτων που
σχετίζονται με την Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες της βαθμίδες. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
χρησιμοποιούν την προσομοίωση δημιουργούν πρόσφορο μαθησιακό κλίμα, βοηθούν τους μαθητές να
εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη μαθησιακή διαδικασία και τους
εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν και να εφαρμόσουν εναλλακτικούς τρόπους για την επίτευξη των
μαθησιακών τους στόχων. Αυτό συμβαίνει γιατί οι προσομοιώσεις ενεργοποιούν τόσο το γνωστικό, όσο
και το συναισθηματικό αλλά και το ψυχοκινητικό δυναμικό των μαθητών, οι οποίοι ακολουθούν εκ των
προτέρων γνωστούς κανόνες και παίρνουν αποφάσεις που επηρεάζουν την εξέλιξη της δράσης. Η
προσομοιώσεις, στην παιγνιώδη τους μορφή, δεν είναι ξένες στα παιδιά. Πολλά έχουν παίξει στις
ηλεκτρονικές τους συσκευές προσομοιώσεις οδήγησης αυτοκινήτου ή αεροπλάνου, παιχνίδια τύπου
SIM City, κλπ. Κύριο χαρακτηριστικό των προσομοιώσεων, που επιδιώκεται να αξιοποιηθεί και στην
εκπαιδευτική διαδικασία είναι ότι κατά την εξέλιξή τους οι παίκτες ακολουθούν κανόνες και παίρνουν
αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν την έκβαση του παιχνιδιού.
Η προσομοίωση χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική / μαθησιακή διαδικασία κυρίως για να
παρουσιαστεί με απλό και εκπαιδευτικά χρηστικό τρόπο μια σύνθετη κατάσταση που μπορεί να
υπόκειται σε συνεχείς μεταβολές, και η οποία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πειραματισμού ή
επίδειξης. Προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση με τον πειραματισμό ή την παρατήρηση
πάνω σε πραγματικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα:
•

Είναι ελεγχόμενη και ασφαλής, απαλλαγμένη από τους κινδύνους της πραγματικής κατάστασης.

•

Υλοποιείται ευκολότερα και οικονομικότερα από την επιδίωξη της πραγματικής διαδικασίας.

•

Μπορεί να διακοπεί και να ξαναρχίσει ή να αλλάξει ρυθμό, πράγμα που την κάνει ιδιαίτερα
χρηστική στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Βέβαια, οι προσομοιώσεις που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση δεν είναι πάντα
δομημένες, ενεργητικές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να
σχεδιάσουν και να εντάξουν εκπαιδευτικά στοιχεία μαζί με τα στοιχεία των πραγματικών καταστάσεων,
ενώ θα πρέπει και προγραμματίσουν και να οργανώσουν τη διαδικασία ανατροφοδότησης και
αναστοχασμού πάνω στα εκπαιδευτικά ζητούμενα, όπως συμβαίνει με όλες τις βιωματικές διεργασίες.
Στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιούνται κυρίως τρεις τύποι προσομοιώσεων:
•

Οι ομαδικές προσομοιώσεις, στις οποίες μία τάξη ή μία ή περισσότερες ομάδες μαθητών
προσομοιώνουν ή μιμούνται μια κατάσταση ή μια διαδικασία.
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•

Οι προσομοιώσεις με τη χρήση εγκατάστασης, όπου η προσομοίωση διαδραματίζεται σε ειδικά
διαμορφωμένο περιβάλλον (π.χ. σε μια τάξη που έχει διαμορφωθεί ως αίθουσα δικαστηρίου ή
κοινοβουλίου).

•

Οι προσομοιώσεις σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Σε γενικές γραμμές η εκπαιδευτική προσομοίωση εξελίσσεται σε τρία στάδια:
1ο στάδιο - Προσανατολισμός:
•

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές τι είναι και πώς γίνεται μια προσομοίωση με αφορμή
σχετικά παιχνίδια (ηλεκτρονικά ή άλλα) που έχουν ήδη παίξει.

•

Συζητά μαζί τους για το τι μπορούν να μάθουν από το συγκεκριμένο «παιχνίδι» προσομοίωσης.

•

Εξηγεί το θέμα που θα να μελετήσει η τάξη/ομάδα με τη χρήση της εκπαιδευτικής
προσομοίωσης.

•

Βεβαιώνεται ότι οι μαθητές καταλαβαίνουν τους λόγους αξιοποίησης της προσομοίωσης.

•

Εξηγεί τους κανόνες της προσομοίωσης και κατανέμει ρόλους στη βάση του σεναρίου της
προσομοίωσης.

•

Καταγράφει τους κανόνες και τους αναρτά στο χώρο της προσομοίωσης.

2ο στάδιο - Εφαρμογή:
•

Οι μαθητές, έχοντας ενημερωθεί και ασκηθεί στο προηγούμενο στάδιο, παίρνουν μέρος στην
προσομοίωση παίζοντας τους ρόλους που τους δόθηκαν.

•

Ο εκπαιδευτικός επεμβαίνει συμβουλευτικά και κρατά σημειώσεις που θα αξιοποιήσει στην
επόμενη φάση.

3ο στάδιο - Απολογισμός:
•

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες.

•

Επιλέγεται ο εκπαιδευτικός στόχος που θα αποτελέσει το αντικείμενο της διεργασίας.

•

Ο εκπαιδευτικός συνδέει την προσομοίωση με την πραγματική κατάσταση, θέτοντας το ζήτημα
αν οι ρόλοι που έπαιξαν οι μαθητές ήταν σχετικοί με την πραγματική ζωή και σημειώνει τι
έμαθαν σε σχέση με τον εκπαιδευτικό στόχο που είχε τεθεί.

•

Οι μαθητές συζητούν, καταγράφουν και ανακοινώνουν στην ολομέλεια το δικό τους
απολογισμό.

Σε μαθησιακές δραστηριότητες που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωπαϊκούς και
εθνικούς θεσμούς, οι εφαρμογές της προσομοίωσης είναι πολλές και προβεβλημένες, ιδιαίτερα στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για παράδειγμα, η δράση «Model European Union», μια προσομοίωση της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της πολιτικής διαδικασίας στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς,
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οργανώνεται κάθε χρόνο στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Οδηγίες για ένα παιχνίδι ρόλων σε μια διδακτική ώρα
Βήματα

•
•
•
•

Όταν διαβάζουμε το σενάριο
….:
•

Διαβάζουμε το σενάριο
και απαντάμε σε
ερωτήσεις (10 λ.)
Σχεδιάζουμε την
παράσταση (10 λ.)
Κάνουμε πρόβα (5 λ.)
Παίζουμε (3 λεπτά ανά
ομάδα)

•
•

Συζητάμε το αντικείμενο
και το πλαίσιο
Ρωτάμε για τα κρίσιμα
ζητήματα που
παρουσιάζονται
Ρωτάμε και συζητάμε όλο
το πλαίσιο της ιστορίας,
τις πράξεις των
χαρακτήρων, τις
αντιδράσεις τους

Σχεδιάζουμε την παράσταση

•
•
•
•

Ποιοί είναι οι χαρακτήρες
Πώς θα ενσαρκώσουν τον
ρόλο;
Πώς θα αντιδράσουν στις
ατάκες των άλλων
Πώς θα παίξει η καθεμιά /
ο καθένας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης υποστηρίζει δραστηριότητες που περιλαμβάνουν παιχνίδια ρόλων και
προσομοιώσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές διεξάγονται σε

ξένη ή δεύτερη

γλώσσα, αλλά και όταν

χρησιμοποιείται η μητρική γλώσσα, μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής
ικανότητα των μαθητών. Ένα παράδειγμα είναι όταν ζητείται από τους μαθητές να ενεργήσουν, στο
πλαίσιο του ρόλου που τους ανατέθηκε, εντελώς διαφορετικά από τους συνηθισμένους τρόπους, τις
κοινωνικές και εκπαιδευτικές νόρμες και πρότυπα, σαν να είχαν μια «νέα ταυτότητα», για να λύσουν
ένα πρόβλημα, να επιτελέσουν ένα καθήκον ή να μιλήσουν για ένα θέμα σε ομάδες.
Ένα ζήτημα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε δραστηριότητες προσομοίωσης αφορά στην προσοχή
που πρέπει να δίνεται ώστε να ρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να μην οδηγούν σε υπερ-απλουστεύσεις
ή υπερ-γενικεύσεις και να μην ενισχύουν τα στερεότυπα αντί να τα αμφισβητούν. Σημαντικό ρόλο σε
αυτό παίζει το τρίτο στάδιο, η διαδικασία συζήτησης και αναστοχασμού, όπου ο εκπαιδευτικό μπορεί
να εισάγει τα ζητήματα αυτά και να ενθαρρύνει τον προβληματισμό των εκπαιδευόμενων. (Συμβούλιο
της Ευρώπης, 2014).
M. Συνεργατική διαχείριση συγκρούσεων / κρίσεων - Ένα «παιχνίδι ρόλων»
Η συνεργασία και η αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης βρίσκεται στη βάση της διαμόρφωσης του
οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει κάποιες από τις ευρωπαϊκές
αξίες. Πολλές σημαντικές διεργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν τη διαχείριση αντιτιθέμενων
θέσεων και απόψεων που ξεκινούν από απλές αντιπαραθέσεις και μπορεί να εξελίσσονται σε μικρές ή
μεγάλες συγκρούσεις και τελικά σε κρίσεις. Η συνεργατική ή από κοινού διαχείριση των συγκρούσεων
αυτών αποτελεί ουσιώδες έργο των διακυβερνητικών και των υπερεθνικών οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αλλά και όταν πρόκειται για τη διαπολιτισμική τάξη, η χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών
τεχνικών που αφορούν στη συνεργατική διαχείριση συγκρούσεων ή στη συνεργατική διαχείριση

108

κρίσεων μέσα από παιχνίδια ρόλων έχουν ιδιαίτερη σημασία. Όχι μόνο για την κατανόηση της
Ευρωπαϊκής πραγματικότητας αλλά και για την ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων που είναι
απαραίτητες στο διαπολιτισμικό σχολείο, όπου η διαφορετικότητα είναι ο κανόνας. Σε αυτό το πλαίσιο
παρουσιάζεται μια άσκηση / τεχνική ενεργητικής μάθησης με αντικείμενο τη διαχείριση συγκρούσεων.
Όπως και στις προηγούμενες βιωματικές / ενεργητικές τεχνικές, ιδιαίτερη αξία έχει η χρήση του
αναστοχασμού, της πιο ουσιώδους, ίσως, φάσης των ενεργητικών/βιωματικών τεχνικών μάθησης.
Μια τεχνική ιδιαίτερα φιλική στο διαπολιτισμικό σχολείο είναι η τεχνική «Σταμάτα, σκέψου, δράσε»,
η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την λήψη αποφάσεων όσο και για τη διαχείριση
συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον. Στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές να κάνουν ένα βήμα πίσω
όταν υπάρχει κρίση ή σύγκρουσή ή σημαντική απόφαση στον ορίζοντά τους. Έτσι, μαθαίνουν ότι πρέπει
να σταματήσουν αυτό που κάνουν, να σκεφτούν τα θετικά και τα αρνητικά κάθε επιλογής πριν τη λήψη
της απόφασης ή την κλιμάκωση της σύγκρουσης και έπειτα να δράσουν ανάλογα. Ενδεικτικά, σε ένα
περιβάλλον διαχείρισης συγκρούσεων, η τεχνική μπορεί να υλοποιηθεί ως εξής:
Οι πρωταγωνιστές καλούνται να ακολουθήσουν το παρακάτω τρίπτυχο ενεργειών:
Σταμάτησε:
•
•
•
•

Πάρε μια αναπνοή
Απομακρύνσου αν χρειάζεται
Ηρέμησε
Δες τα πράγματα με νέα ματιά

Σκέψου:
•
•
•
•

Πώς νιώθω;
Πώς νιώθουν; (προσπάθησε να δεις τη σύγκρουση από την άλλη πλευρά)
Τί έκανα; Δημιουργούσε πρόβλημα;
Τί μπορώ να κάνω για να λύσω το πρόβλημα;

Δράσε:
•
•
•
•
•
•
•

Πάρε μια αναπνοή
Απομακρύνσου αν χρειάζεται
Ηρέμησε
Δες τα πράγματα με νέα ματιά
Δείξε σεβασμό
Κάνε την κατάσταση καλύτερη, όχι χειρότερη
Διατύπωσε την σύγκρουση χωρίς να κατηγορείς

Όλες οι βιωματικές – ενεργητικές τεχνικές που παρουσιάστηκαν σε αυτή την υποενότητα μπορούν να
συμβάλλουν στη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών προσφύγων και μεταναστών.

109

Προφανώς πρόκειται για ένα μικρό δείγμα, αφού στο διαδίκτυο και στις εκπαιδευτικές εκδόσεις
υπάρχουν πολλές, αντίστοιχα και περισσότερο αξιόλογες και σημαντικές. Εναπόκειται στους
εκπαιδευτικούς να τις αναζητήσουν και να τις προσαρμόσουν στις ανάγκες της δικής τους τάξης. Σε
κάθε περίπτωση το όφελος θα είναι σημαντικό και γι’ αυτούς και για τα παιδιά.
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