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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

▪ Ελλάδα: Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων 
(ΕΣΠ, Δ.Υ.Ε.Π, ΙΕΠ)

▪ Εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών

▪ Ε.Ε. και εκπαίδευση: τι κάνει η ΕΕ 
για να στηρίξει την ένταξη των παιδιών των μεταναστών;

▪ Ευρωπαϊκά προγράμματα: Εrasmus + 
(e-twinning, School Education Gateway, Sirius)

▪ Χρήσιμο διδακτικό υλικό για εκπαιδευτικούς 

▪ Κατάθεση εμπειρίας μελών ομάδας 



▪ https://www.rescue-uk.org/video/10-year-old-artist-

wants-find-safe-place-paint-again

https://www.rescue-uk.org/video/10-year-old-artist-wants-find-safe-place-paint-again


Το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα

Από τη δεκαετία του ’90 η μετανάστευση στην Ελλάδα 
αποτέλεσε πολιτική προτεραιότητα. Η Ελλάδα αναγνωρίστηκε 
ως μια σημαντική «πύλη εισόδου» στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Μετακίνηση σημαντικού μεταναστευτικού πληθυσμού:

α) από την Ανατολική Ευρώπη στην χώρα μετά την κατάρρευση 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (ΕΣΣΔ) (δεκαετία ’90)

β) με την αύξηση ποσοστών μεταναστών από χώρες της Ασίας, 
της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής (από τα μέσα της 
δεκαετίας του 2000) 

γ) με την προσφυγική ροή από τις χώρες της Μέσης Ανατολής 
τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του πολέμου στη Συρία (2015+)



Η πρόσφατη μεταναστευτική ροή στην Ελλάδα 
(από το 2015 και μετά): έντονες κοινωνικο-πολιτισμικές 
αλλαγές στο εσωτερικό της χώρας

Οι αρχές έπρεπε να μεριμνήσουν άμεσα για:

• την καταγραφή του νεοεισερχόμενου πληθυσμού,

• τη στέγαση-την τροφή, και την ιατρική φροντίδα

• την κοινωνική ένταξη του προσφυγικού πληθυσμού.

• την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών

Ζητήματα πρώτης προτεραιότητας



• Συγκρότηση νέων πολιτικών και διοικητικών μηχανισμών) 

• Θεσμοθέτηση μέτρων (π.χ. ΔΥΕΠ)

• Ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ομαλή διαχείριση του 
συγκεκριμένου ζητήματος

• Συνεργασία με Υπουργεία, δήμους, Συνήγορο του πολίτη, 
Διεθνείς Οργανισμούς, ΜΚΟ κτλ.



• 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 του συνόλου του προσφυγικού πληθυσμού των 
παιδιών:

✓ το 60% ανήκει σε ομάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

✓ το 12% στην προσχολική και 

✓ το 48% στην σχολική ηλικία 

Πληθυσμός των παιδιών



Αυτό αντιστοιχεί σε:

• 2.000 περίπου παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης 
(1.000 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. (Είναι 
στην πλειονότητά τους άνω των 14 ετών και προέρχονται 
κυρίως από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και τη Συρία)



ΕΣΠΠ 

• Με απόφαση του ΥΠΠΕΘ (Άνοιξη 2016) συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων
(ΕΣΠΠ) στην οποία ανατέθηκε η διαχείριση του θέματος 
της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων.

• Επιπλέον, με απόφαση του ΥΠΠΕΘ συγκροτήθηκαν 
άλλες δύο επιτροπές: μια επιστημονική (ΕΕ) και μια 
καλλιτεχνική. 

• 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. 



Έκθεση αποτίμησης του έργου για την ένταξη των παιδιών 
των προσφύγων στην εκπαίδευση και προτάσεις για το νέο 
έτος 2017-2018

• Α. Έκθεση αποτίμησης του έργου για την ένταξη 
των παιδιών των προσφύγων στην εκπαίδευση 
(Μάρτιος 2016-Απρίλιος 2017)

• Β. Προτάσεις για την εκπαίδευση των παιδιών των 
προσφύγων κατά το σχολικό έτος 2017-2018

• https://www.minedu.gov.gr/prosf-ekpaideusi-m/28722-
16-06-17-ekthesi-apotimisis-tou-ergou-gia-tin-entaksi-ton-
paidion-ton-prosfygon-stin-ekpaidefsi-kai-protasi-gia-to-
neo-etos

https://www.minedu.gov.gr/prosf-ekpaideusi-m/28722-16-06-17-ekthesi-apotimisis-tou-ergou-gia-tin-entaksi-ton-paidion-ton-prosfygon-stin-ekpaidefsi-kai-protasi-gia-to-neo-etos


Παράλληλα, το σχέδιο για την ένταξη των παιδιών των προσφύγων 
στην εκπαίδευση θεσμοθέτησε δυο σημαντικές πρωτοβουλίες:

• τη δημιουργία Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

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

➢ Κοινή Υπουργική Απόφαση 180647/ΓΔ419-9-2016 «Ίδρυση, 
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», 
όπως ισχύει σήμερα 

• 139654/ΓΔ4/23-8-2017 (ΦΕΚ 2985/Β/30-8-2017) «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». 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html;jsessionid=FB9852EA0EC244258F295BE519DB7029?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8z3KynwC3ixEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTse7k13kLBnabKmjqPWvAvDJI3SgqtkbasnI3evgp-92g.


Θεσμικό πλαίσιο για τις ΔΥΕΠ

Άρθρο 1.1 

Χώροι λειτουργίας ΔΥΕΠ: Για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά 
πολιτών τρίτων χωρών λειτουργούν δομές υποδοχής για την εκπαίδευση 
των προσφύγων (ΔΥΕΠ), που ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση ως εξής: 

α) Σε σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων A/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας, εντός των ορίων των οποίων 
υφίστανται κέντρα φιλοξενίας ή/και κάθε είδους κατάλυμα που 
χρησιμοποιείται από το ελληνικό κράτος ή την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ ή άλλους διεθνείς φορείς για τη διαμονή πολιτών τρίτων 
χωρών (εφεξής «δομές φιλοξενίας»). 

Οι ΔΥΕΠ λειτουργούν σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες A/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μία (1) ανά σχολική μονάδα, και ανήκουν 
διοικητικά σε αυτές τις μονάδες. Κάθε ΔΥΕΠ μπορεί να περιλαμβάνει 
περισσότερα του ενός τμήματα, αναλόγως του αριθμού των μαθητών.



• Άρθρο 1.3
Ο αναγκαίος αριθμός μαθητών για τον οποίο δημιουργείται 
ένα τμήμα ΔΥΕΠ ορίζεται στους 10 μαθητές με ανώτερο όριο 
τους 20 μαθητές. Απόκλιση από τον προαναφερόμενο αριθμό 
μαθητών εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή A/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν 
εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ).

• Άρθρο 1.4
Η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός και το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης των ΔΥΕΠ εποπτεύεται από την Ομάδα 
Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της 
Εκπαίδευσης των Προσφύγων όπως ορίζεται 
από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΑΙΘ, 
τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 
τις αρμόδιες Διευθύνσεις A/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης



Άρθρο 9.1 
Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε ΔΥΕΠ

• Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις ΔΥΕΠ, 
εκτός από τα καθήκοντά τους που ορίζονται 
από τις κείμενες διατάξεις, οφείλουν επιπρόσθετα: 

α) να μεριμνούν για την ομαλή ένταξη των μαθητών που 
φοιτούν στις ΔΥΕΠ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 
τη δημιουργική αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους μαθητές

β) να επιδεικνύουν παιδαγωγική ευελιξία στη διδασκαλία
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών 
που φοιτούν στις ΔΥΕΠ

γ) να προτείνουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις
στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων 
και στις πλησιέστερες σχολικές μονάδες. 



Άρθρο 9.2

• Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τις ΔΥΕΠ κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους επιμορφώνονται και υποστηρίζονται από το 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τους αρμόδιους 
Σχολικούς Συμβούλους σε συνεργασία με τους Συντονιστές 
Εκπαίδευσης Προσφύγων.



• Education Talks: 
Μονοπάτια εκπαίδευσης για παιδιά μεταναστών

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/viewpoints/intervi
ews/education_talks_migrant_educa.htm

• (συνέντευξη)

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/viewpoints/interviews/education_talks_migrant_educa.htm


• Η ΕΕ, σε συνεργασία με το ΙΕΠ, πρότεινε τη διδασκαλία 
μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, μαθηματικών, αγγλικών 
και πληροφορικής. 

• Τα μαθήματα αυτά επιλέχθηκαν προκειμένου 
να αποκτήσουν τα παιδιά τα βασικά εφόδια για μία 
όσο το δυνατόν πιο ομαλή προσαρμογή, είτε ενταχθούν 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από το επόμενο σχολικό 
έτος, είτε φοιτήσουν σε σχολεία άλλης ευρωπαϊκής χώρας. 

• Διαμορφώθηκε, επίσης, ένα ανοιχτό αναλυτικό 
πρόγραμμα που έδινε στους εκπαιδευτικούς 
τη δυνατότητα διαμόρφωσης βηματισμού 
ανάλογα με την ομάδα που θα είχαν. 

Η ΕΕ σε συνεργασία με το ΙΕΠ



• Η ΕΕ συνεργάστηκε στενά με τα στελέχη του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε όλη τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος. 

Το ΙΕΠ ανέλαβε τον σχεδιασμό 
των αναλυτικών προγραμμάτων, 
την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού 
και την επιμόρφωση.



Για να βοηθήσει τα προσφυγόπουλα στη διαδικασία ένταξής 
τους, το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να γίνει ευέλικτο και 
ανοιχτό, να αναγνωρίσει ποικίλες πολιτισμικές αναφορές και 
διαφορετικές ανάγκες και να ιεραρχήσει διαφορετικά τους 
εκπαιδευτικούς του στόχους: 

• πρώτα η διαμόρφωση ενός αισθήματος ασφάλειας 
και αποδοχής, 

• η ανάπτυξη της επικοινωνίας,
• η προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και στον θεσμό του σχολείου και μετά
• η επίτευξη γνωστικών στόχων και οι επιδόσεις στα μαθήματα

Αναλυτικό Πρόγραμμα ΔΥΕΠ, 
εκπαιδευτικό υλικό και επιμόρφωση εκπαιδευτικών



• Τα παιδιά σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(δημοτικού και γυμνασίου) προτείνεται να εγγραφούν 
σε Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) στο πρωινό πρόγραμμα, 
στον βαθμό που υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες 
στα κοντινά σχολεία, εφόσον τα σχολεία αυτά 
δεν επιβαρύνονται με υπερβολικό αριθμό 
αλλόγλωσσων παιδιών και εφόσον υπάρχει τρόπος 
να φτάσουν τα παιδιά στα σχολεία με τη συγκοινωνία. 

• Διαφορετικά προτείνεται να φοιτήσουν σε ΔΥΕΠ, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί εκ νέου 
το κόστος μετακίνησής τους από τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης, ο οποίος υλοποίησε με επιτυχία 
το πρόγραμμα του 2016-2017, ή άλλον φορέα. 



Άρθρο 4
Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 

Γυμνάσια

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



• Για το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τον 
απολογισμό της Επιστημονικής Επιτροπής του ΥΠΠΕΘ, 
δείχνει ότι μέχρι τον Απρίλιο 2017 λειτούργησαν 
111 ΔΥΕΠ με 145 τμήματα, τα οποία κάλυψαν 37 Κέντρα 
φιλοξενίας προσφύγων (ΚΦΠ) σε όλη την χώρα 
εκτός από τα νησιά. Στα ΔΥΕΠ φοίτησαν 2.643 μαθητές 
σχολικής ηλικίας (στο δημοτικό και στο γυμνάσιο).

Σχολικό έτος 2016-2017



Λειτουργούσες ΔΥΕΠ, Αττική (Μάρτιος 2017). 
Πηγή: Ομάδα Διαχείρισης ΥΠΠΕΘ



Λειτουργούσες ΔΥΕΠ, Δυτική Αθήνα, Πειραιάς και Δυτική 
Αττική (Μάρτιος 2017). Πηγή: Ομάδα Διαχείρισης ΥΠΠΕΘ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – REFUGEE EDUCATION

• www.iep.edu.gr

• (Συντομη Περιόδευση στο υλικό)

http://www.iep.edu.gr/


2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

• Στον χώρο του σχολείου 
προγραμματίστηκε εθελοντική 
δράση εκπαίδευσης των προσφύγων 
του καταυλισμού της Ριτσώνας. 

• Εθελοντές εκπαιδευτικοί 
θα εκπαιδεύουν πρόσφυγες 
(ενήλικες και μαθητές) 
σε βασικό λεξιλόγιο της ελληνικής, 
αγγλικής και γερμανικής γλώσσας 
κάθε Τετάρτη απόγευμα, από 17:00 έως 20:00. 

Εθελοντική Εκπαίδευση Προσφύγων



• Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο 
της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου. 

• Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της 
μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των 
Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα 
από την εκπαίδευση, 2014

• http://www.nchr.gr

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

http://www.nchr.gr/


http://nchr.gr/images/headerbanner/1d.jpg

http://nchr.gr/images/headerbanner/1d.jpg


Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και του Πολίτη (ΕλΕΔΑΠ)

https://www.hlhr.gr/

https://www.hlhr.gr/


• Η έκθεση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
συνοψίζει τα βασικά προβλήματα του σχεδίου του ΥΠΠΕΘ για την 
ένταξη των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία κατά τον πρώτο 
χρόνο εφαρμογής του:

• «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.» 

Έκθεση της Ελληνικής Ένωσης 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 



https://www.synigoros.gr/
resources/docs/ee2018-
kdp-dikaiom-paid-pou-
metakin.pdf

https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2018-kdp-dikaiom-paid-pou-metakin.pdf


• Ένταξη όλων των παιδιών στην «επίσημη» 
σχολική εκπαίδευση, με παράλληλη προώθηση 
δράσεων ευαισθητοποίησης σε τοπικές κοινότητες 
και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι 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. 

Συνήγορος του Πολίτη



• 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. 

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

• Ένταξη όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 



Συνέντευξη του Γιώργου Μόσχου, 
Καθημερινή 3/7/2019

«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. 

ΔΥΕΠ και Τμήματα Υποδοχής



Ήταν μια επιλογή που οφειλόταν στις συνθήκες κρίσης, 
και έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής, 
μέχρι να μπορέσει να οργανωθεί κατάλληλα 
η υποδοχή των παιδιών προσφύγων στο πρωινό σχολείο. 

Απαραίτητο ήταν και είναι, όπου λειτουργούν ΔΥΕΠ, να κτίζονται 
γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των παιδιών του 
πρωινού και απογευματινού προγράμματος και να προετοιμάζεται 
η προώθηση της φοίτησης των παιδιών προσφύγων στο πρωινό. 

Η κριτική μπορεί να ασκηθεί δημιουργικά -όπως έγινε άλλωστε 
και στην πρώτη έκθεση αποτίμησης του έργου τον Ιούνη του 2017-
στις αδυναμίες του συστήματος ως προς την επιλογή, τον ορισμό και 
την έγκαιρη επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών των δομών 
αυτών, τη λειτουργική σύνδεσή τους με τα προγράμματα εκπαίδευσης 
του πρωινού σχολείου και την ταχύτητα της μετάβασης των παιδιών 
σε αυτό (στο ίδιο σχολείο ή σε άλλα όμορα). 



Επίσης, 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.



https://www.unicef.org/eca/sites/uni
cef.org.eca/files/eca-dataprod-
Refugee_and_migrant_children_in_Gr
eece-_data_analysis_August_2017.pdf

UNICEF (2017). Refugee and
Migrant Children in Greece, 
Unicef, 30 November, 2017.

https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/eca-dataprod-Refugee_and_migrant_children_in_Greece-_data_analysis_August_2017.pdf


Η Έκθεση της Υ.Α. με τίτλο
«Μένοντας πίσω: Η εκπαίδευση των προσφύγων σε κρίση» 

(Left Behind: Refugee Education inCrisis), 2017,
υπογραμμίζει την κρίση στην εκπαίδευση για τα παιδιά πρόσφυγες

• 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. 

Έκθεση της Υ.Α. 

https://www.unhcr.org/left-behind


• 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.

https://www.unhcr.org/gr/6513-έκθεση -της-υ-α-υπογραμμίζει-την-κρίση-σ.html

https://www.unhcr.org/gr/6513-έκθεση%20-της-υ-α-υπογραμμίζει-την-κρίση-σ.html


https://www.unhcr.org/gr/6513-έκθεση -της-υ-α-υπογραμμίζει-την-κρίση-σ.html

• 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

https://www.unhcr.org/gr/6513-έκθεση%20-της-υ-α-υπογραμμίζει-την-κρίση-σ.html
http://www.unhcr.org/left-behind
http://www.unhcr.org/left-behind-media


https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0377

• Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών

• Η εκπαίδευση και η κατάρτιση συγκαταλέγονται στα ισχυρό-
τερα 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.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 

Στρασβούργο, 7.6.2016

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0377


• 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. 



https://ec.europa.eu/education/policies/about-education-
policies_el

Πώς στηρίζει η ΕΕ την εκπαίδευση και την κατάρτιση;

https://ec.europa.eu/education/policies/about-education-policies_el


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

Τι κάνει η ΕΕ για να στηρίξει την ένταξη των μεταναστών;

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


• 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.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-
gallery/plus-jamais-success-story_en

Erasmus+

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/plus-jamais-success-story_en


Συμμετοχή του 5ου Γυμνασίου Σταυρούπολης στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο Eurintegrate

• Σεπτέμβριος 2016 -Σεπτέμβριος 2018 : πρόγραμμα 
Erasmus+ (ΚΑ 2) με Τίτλο “EURINTEGRATE. 
Make Your Country a Part of a Great Europe For All”
σε συνεργασία με σχολεία της Ισπανίας, Γερμανίας, 
Ιταλίας, Φινλανδίας και Τουρκίας. 

• Θέμα του προγράμματός είναι η ένταξη και ενσωμάτωση 
των προσφύγων και μεταναστών στις χώρες υποδοχής.

http://5gym-stavroup.thess.sch.gr/home/?p=773

http://5gym-stavroup.thess.sch.gr/home/?p=773


• Συμμετοχή σε τρίχρονο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 
[ΚΑ2 Στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ σχολείων], 
με τίτλο: «Μια εμπειρία με και για τους πρόσφυγες»

• Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία. 

13ο Γυμνάσιο Πάτρας



Στην επίσκεψη, που πραγματοποιήθηκε από 22- 28 
Σεπτεμβρίου 2019, και οργάνωσε το συντονιστικό 
γερμανικό σχολείο Staatliche Realschule του 
Obertraubling, πήραν μέρος 2 εκπαιδευτικοί και 2 
μαθητές/τριες του ελληνικού σχολείου και 
αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί και μαθητές από τα εταιρικά 
σχολεία τεσσάρων ακόμα ευρωπαϊκών χωρών (Ιταλία, 
Ισπανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία).

13ο Γυμνάσιο Πάτρας



13ο Γυμνάσιο Πάτρας

Σκοποί της συνάντησης ήταν η γνωριμία, η συνεργασία και 
αλληλεπίδραση με τους άλλους εταίρους εκπαιδευτικούς και 
μαθητές της σύμπραξης…………… …….επιπλέον, η απόκτηση 
γνώσης σχετικά με την εθνική και τοπική πολιτική της 
Γερμανίας για το προσφυγικό ζήτημα και τα προσφυγικά 
camps μέσα από την επίσκεψη σε κέντρο διαμονής και 
φιλοξενίας προσφύγων, αλλά και η επαφή και ανταλλαγή 
απόψεων με υπηρεσίες και πολιτικούς, δημοτικούς και 
εθνικούς φορείς και οργανισμούς



Σημαντικό γεγονός για τους μαθητές αποτέλεσε 
η πραγματοποίηση βιωματικών εργαστηρίων για: 

• την κατανόηση της συναισθηματικής και νομικής 
πραγματικότητας των προσφύγων, 

• την αναγνώριση των προβλημάτων, των αναγκών και 
δυνατοτήτων τους, 

• την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση αναφορικά 
με το πρόβλημα των ρατσιστικών συμπεριφορών και της 
καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

• την αναζήτηση προτάσεων, λύσεων και καλών πρακτικών 
ένταξης και ενσωμάτωσης των προσφύγων στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες.



• 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

• Η Δικτυακή Πύλη του eTwinning είναι το βασικό σημείο 
συνάντησης και χώρος εργασίας της δράσης. 

• Στη Δικτυακή Πύλη του eTwinning, που διατίθεται 
σε 25 γλώσσες, συμμετέχουν περίπου 170.000 
μεμονωμένα μέλη και περισσότερα από 5.324 έργα* μεταξύ 
δύο ή περισσότερων σχολείων από ολόκληρη την Ευρώπη.

Πλατφόρμα eTwinning
https://www.etwinning.net/el/pub/about.htm

https://www.etwinning.net/el/pub/about.htm


https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/new-group-
on-the-community-in.htm

Νέα Ομάδα για την Κοινότητα: 
Ενσωματώνοντας Μετανάστες Μαθητές στο Σχολείο 

Αποσκοπεί πρωτίστως στο να αποτελέσει έναν χώρο αμοιβαίας 
αρωγής όπου σχολικοί ηγέτες και εκπαιδευτικοί θα μπορούν 
να ανταλλάσσουν εμπειρίες και υλικά.

• 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; 

https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/new-group-on-the-community-in.htm


https://www.etwinning.net/el/pub/newsroom/highlights/mi
grants-and-inclusion-in-an-e.htm

• Μετανάστες και ένταξη σε μια τάξη του eTwinning

• Τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο τάξης; 
Ποιοι είναι οι αποτελεσματικότεροι τρόποι 
να υποδεχτούμε τους μαθητές αυτούς 
στο νέο τους σχολικό περιβάλλον;

https://www.etwinning.net/el/pub/newsroom/highlights/migrants-and-inclusion-in-an-e.htm


Τα καλύτερα του E-TWINNING

https://www.etwinning.net/el/pub/newsroom/highlights.ht
m?t=63

https://www.etwinning.net/el/pub/newsroom/highlights.htm?t=63


tm

Στρατηγικές διευκόλυνσης της ένταξης των μεταναστών 
στις μαθησιακές διαδικασίες

• Χρήση χορού και τραγουδιού 

• Χρήση κούκλας, θεάτρου και μίμησης

• Παροχή ατομικής στήριξης

• Χρήση δυνατών πόρων οπτικού περιεχομένου

• Μεγιστοποίηση της χρήσης των ΤΠΕ

• Αποσαφήνιση των στόχων

https://www.etwinning.net/el/pub/newsroom/highlights/migrants-and-inclusion-in-an-e.htm


• Χρήση εικόνων για σήμανση, διαχωρισμό, αντιστοίχιση 
και ταξινόμηση

• Χρήση καρτών και επιτραπέζιων παιχνιδιών που 
ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση

• Χρήση ποικιλίας βοηθητικών υλικών για τη διδασκαλία 
των μαθηματικών

• Έμφαση στις δεξιότητες πρόσληψης και παραγωγής 
προφορικού λόγου 
https://www.etwinning.net/el/pub/newsroom/highlight
s/migrants-and-inclusion-in-an-e.htm

https://www.etwinning.net/el/pub/newsroom/highlights/migrants-and-inclusion-in-an-e.htm


https://www.etwinning.net/el
/pub/publications.htm

• Εκδόσεις

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

• Μαθαίνοντας από το 
παρελθόν, σχεδιάζοντας το 
μέλλον μας: Η Ευρωπαϊκή 
πολιτιστική κληρονομιά 
μέσω του eTwinning

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


http://files.eun.org/etwinning/20
17/etwinning_book_el.pdf

Χτίζοντας ενταξιακή συνείδηση 
μέσω της δράσης eTwinning

http://files.eun.org/etwinning/2017/etwinning_book_el.pdf


• Ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας 

• 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. 
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-
cooperation/education-and-migrants_el

SIRIUS

http://www.sirius-migrationeducation.org/
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/education-and-migrants_el


• https://www.youtube.com/watch?v=eBiRTRe7dLg

SIRIUS

https://www.youtube.com/watch?v=eBiRTRe7dLg


• 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.

School Education Gateway

https://www.youtube.com/user/schoolgateway

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/teacher_ac
ademy/teaching_materials.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/index.htm
https://www.youtube.com/user/schoolgateway
https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/teacher_academy/teaching_materials.htm


https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/about.htm

• Το School Education Gateway, το οποίο εμφανίζεται σε 
23 Ευρωπαϊκές γλώσσες, είναι ένα ενιαίο σημείο 
εισόδου για εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, 
φορείς χάραξης πολιτικών, εμπειρογνώμονες και άλλους 
επαγγελματίες στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. 

• Γίνετε μέλος σήμερα για να είσαστε πάντα ενήμεροι 
αναφορικά με την Ευρωπαϊκή πολιτική και δράση για τα 
σχολεία!

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/about.htm


• 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

• https://www.unhcr.org/gr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-
%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

https://www.unhcr.org/gr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5


Eκπαιδευτικό υλικό 

• Εκπαιδευτικό υλικό

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

• Νέο εκπαιδευτικό υλικό για του ς πρόσφυγες

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

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


Προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Διάστασης 
στην εκπαίδευση μαθητών προσφύγων

Με τη:

• Μετάδοση γνώσεων για την Ε.Ε. στους μαθητές

• Καλλιέργεια κατάλληλων δεξιοτήτων-αξιών-στάσεων 

• Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιδέας και της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας

• Υποστήριξη επικοινωνίας και συνεργασίας

• Κατανόηση πολυμορφίας/πολυπολιτισμικότητας

• Προώθηση της συνύπαρξης με τον άλλον 



Ο όρος «Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση» 
(ΕΔΕ)

➢ Εκφράζει την αναγνώριση της διαφοράς, 
της ετερότητας, της πολυσημίας, της ύπαρξης 
του άλλου και την ανάγκη συνύπαρξης με τον άλλον

➢ Στηρίζεται στις παραδοσιακές αξίες: δημοκρατία, 
ισότητα, αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη, 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

➢ Προβάλλει και προωθεί την αποδοχή του ευρωπαϊκού 
μωσαϊκού των γλωσσών, των θρησκειών, των φυλών, 
των εθνοτήτων και των πολιτισμών 



Τα βασικά σύμβολα 
της Ε.Ε. είναι :

• Η σημαία της Ε.Ε, 

• Ο ύμνος της Ε.Ε και 

• Το σύνθημα της Ε.Ε.

τα οποία εκφράζουν 
το όραμα 
της ενωμένης Ευρώπης.

Η συμβολική διάσταση της Ε.Ε. 



• Γωνία Μάθησης: διδακτικό υλικό, παιχνίδια και πολλά 
άλλα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση

• https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/teacher_
academy/teaching_materials/learning-corner.htm

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

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/teacher_academy/teaching_materials/learning-corner.htm
https://europa.eu/learning-corner/home_el


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

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


https://www.rescue-uk.org/video/home

• 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 όλα τα κράτη μέλη

https://www.rescue-uk.org/video/home


• Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του

• περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί

• να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ταυτότητα έργου:

Promoting effective EU integration of refugees in Greece’s secondary school structures specified for refugee 
education
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