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                Εισαγωγή 

u  Ξεκινώντας από την αδιαπραγµάτευτη αρχή ότι κάθε παιδί έχει 
δικαίωµα και υποχρέωση να πάει σχολείο, το ΥΠΑΙΘ έχει 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντάξει όλα τα παιδιά σε 
σχολικές τάξεις. 

u  Το εγχείρηµα γίνεται ακόµα πιο δύσκολο κυρίως λόγω της 
αβεβαιότητας και της συνεχούς κινητικότητάς τους εντός και 
εκτός της χώρας.  

u  Παρατηρείται το χαρακτηριστικό της ασταθούς φοίτησης. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν πρόκειται για οριστική 
εγκατάλειψη του σχολείου, αλλά για µη συστηµατική παρουσία.  



Στρατηγικός	στόχος	του	ΥΠΑΙΘ	
Η	πλήρης	συμπερίληψη	των	παιδιών	στο	ελληνικό	

εκπαιδευτικό	σύστημα	
		
	



Είναι πλέον ανάγκη, η  προσαρµογή, εξειδίκευση των 
διαδικασιών όταν αναφερόµαστε σε ευάλωτες οµάδες, κυρίως 
σε περιόδους σαν κι αυτή, όπου η κάθε µέρα, φέρνει νέα 
προβλήµατα, νέες προκλήσεις, όπου δοκιµάζονται οι αντοχές 
ενός συστήµατος, αλλά και η αποτελεσµατικότητά του. 

Τώρα είναι η στιγµή για όλους  κι αναφέροµαι στη διοίκηση, 
στις ηγεσίες, στα στελέχη της εκπαίδευσης, σε όλους µας,  να 
βγούµε από τη ζώνη ασφαλείας µας και να δούµε µε τη µατιά 
του Άλλου τα  προβλήµατα προς επίλυση. Κι αυτή είναι µια 
αέναη διαδικασία… 

Δεν κλείνουµε τα µάτια στα προβλήµατα, αντιθέτως, 
προσπαθούµε µε εξωστρέφεια κι αυτή είναι και η ουσία αυτής 
της επιµόρφωσης, να αντιµετωπίσουµε από κοινού τις 
προκλήσεις, τις εµπειρίες, δυσάρεστες κι ευχάριστες. 

Πρέπει να επιχειρήσουµε να γίνουµε οι µετασχηµατιστές  που 
θα δουλέψουν για την «ορατότητα» αυτών των παιδιών, στο 
πεδίο της εκπαίδευσης και της  κοινωνίας, ευρύτερα. 



Υπό το πρίσµα των 
ανωτέρω, η υπηρεσία 
µας κρίνει σκόπιµη τη 

συµπερίληψη 
συγκεκριµένων 
οδηγιών  στις 

διοικητικές πράξεις 
κανονιστικού 
χαρακτήρα, 

οι οποίες διαθέτουν, 
αναµφισβήτητα, 

εξηγητική χρησιµότητα 
και δίνουν τη 
δυνατότητα 

διευκρινίσεων,  

σε µια σειρά ζητηµάτων  
που προκύπτουν από 

τις ιδιαίτερες 
µεταβλητές που  

χαρακτηρίζουν την 
εκπαίδευση των 

προσφυγοπαίδων.  

Ως προς το ζήτηµα 
αυτό, είναι απαραίτητη 
η συνεργασία µε τις 
αρµόδιες Διευθύνσεις 
του ΥΠΑΙΘ,  δεδοµένου 
ότι το Αυτοτελές Τµήµα 
έχει εισηγητικό ρόλο, 
βάσει αρµοδιότητας. 

(άρθρο 56, Π.Δ 31Α’ /
18), καθώς και µε  το 

ΙΕΠ. 



Ειδικότερα, ενόψει του προγραµµατισµού 
για το επόµενο σχολικό έτος … 

u  Η υπηρεσία µας έχει εντοπίσει και καταγράψει σειρά 

u   λειτουργικών, 

u  και παιδαγωγικών  ζητηµάτων, 

u  για τα οποία θα ζητηθούν διευκρινίσεις από Διευθυντές 
σχολικών µονάδων, στελέχη της εκπαίδευσης, 
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης,  

u  για την οµαλή εφαρµογή του προγράµµατος ένταξης στα 
δηµόσια σχολεία των παιδιών προσφύγων/µεταναστών. 



Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει 
να γίνουν αλλαγές για… 

Καταγραφή και 
προσµέτρηση 
απουσιων 

Συµπερίληψη των 
θεµάτων στις εγκυκλίους, 

που εκδίδονται στο 
πλαίσιο λήψης  έκτακτων 
µέτρων για την πανδηµία 

Εφαρµοστικές 
διατάξεις του Ν.
4547/2018 (ΦΕΚ 

102Α΄) 



Καταγραφή και προσµέτρηση 
απουσιών 
 u  Στο άρθρο 5539/08-09-2020(Β’3780)Υ.Α, περιγράφονται οι οµάδες των 

µαθητών, των οποίων οι απουσίες σχετικά µε τον COVID-19, 
καταγράφονται, αλλά δεν προσµετρώνται.  

u  Σε αυτή τη ρύθµιση δεν εντάσσονται παιδιά πρόσφυγες/µετανάστες, 
που διαµένουν σε Κέντρα/Δοµές Φιλοξενίας.  

u  Ήδη από την περίοδο των υγειονοµικών αποκλεισµών/περιορισµών σε 
διάφορες περιοχές της χώρες ή και στα ίδια τα Κέντρα, ένα µεγάλο 
ποσοστό µαθητών δεν πήγαινε σχολείο. 

u   Έχει γίνει  µεγάλη προσπάθεια για την πρόσβαση των παιδιών στην 
τυπική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία είναι και υποχρεωτική, 
ωστόσο, πολλοί µαθητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα 
µαθήµατα, λόγω προβληµάτων συνδεσιµότητας  (έλλειψη  wi-fi µε 
σύνδεση στο διαδίκτυο στα Κέντρα, ή πολύ αδύναµο σήµα), έλλειψη 
τεχνολογικού εξοπλισµού.  

u  Όλα τα προηγούµενα, σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερες συνθήκες 
διαµονής των µαθητών, έχουν ως αποτέλεσµα τη µη κανονική ή και τη 
µηδενική παρακολούθηση των  µαθηµάτων  του σχολείο. 



Συµπερίληψη των θεµάτων στις εγκυκλίους, που 
εκδίδονται στο πλαίσιο λήψης  έκτακτων µέτρων 
για την πανδηµία 
 
u  Για το σχολικό έτος 2021-22 για τα Νηπιαγωγεία και Δηµοτικά, 

ανακύπτουν ερωτήµατα-προβλήµατα: 

u  ΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

u  Τι γίνεται µε τα εγγεγραµµένα παιδιά στα νηπιαγωγεία (ΔΥΕΠ), µέσα στα 
Κέντρα Φιλοξενίας, τα οποία δεν φοίτησαν στη διάρκεια του έτους, χωρίς 
δική τους υπαιτιότητα. 

u  Θα εκδοθεί βεβαίωση φοίτησης προκειµένου να πάνε τα παιδιά Α’ 
Δηµοτικού και πως θα εγγραφούν στην Α’ Τάξη Δηµοτικού  χωρίς βεβαίωση 
φοίτησης; 

u  Το ίδιο ερώτηµα τίθεται και για τα εγγεγραµµένα παιδιά στις ΔΥΕΠ Αθµιας, 
τα οποία λόγω ηλικίας, θα πρέπει να πάνε στην Α΄Γυµνασίου.  

u  ΒΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

u  Υπάρχει Ανάγκη παροχής διευκρινίσεων επί ζητηµάτων που έχουν προκύψει 
εξαιτίας της µη συστηµατικής φοίτησης των µαθητών προσφύγων της 
Βθµιας και την αδυναµία συµµετοχής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

u  Ανακύπτουν ζητήµατα σχετικά µε τις προαγωγικές εξετάσεις, τη 
βαθµολογία, την έκδοση τίτλων σπουδών, το χαρακτηρισµό της φοίτησης. 



«MY SCHOOL» 

•  Bασικό  χαρακτηριστικό του 
προσφυγικού πληθυσµού είναι 
η συνεχής κινητικότητα, η 
οποία λαµβάνει χώρα σε όλη τη 
διάρκεια του έτους και, 
συνήθως, είναι αιφνίδια. 

•  Ανάγκη προσθήκης πεδίου στο 
πληροφοριακό σύστηµα. 

Υπάρχει ανάγκη 
επανεξέτασης 
των ζητηµάτων 
εγγραφών, 

µετεγγραφών, 
διαγραφών και 
καταγραφής 
των παιδιών 

προσφύγων στο 
πληροφοριακό 

σύστηµα. 



Εφαρµοστικές διατάξεις του Ν.
4547/2018 (ΦΕΚ 102Α΄) 

Ι. Άρθρο 75: Y.A που αφορά στον ορισµό των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρµοδιοτήτων του υπευθύνου εκπαιδευτικού για τη λειτουργία της ΔΥΕΠ και 
τη ρύθµιση κάθε άλλου σχετικού θέµατος. 

ΙΙ. Άρθρο 76: Υ.Α που αφορά στη σύσταση Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής µε 
5 µέλη ΔΕΠ (µε τους αναπληρωτές τους), ή ερευνητές εγνωσµένου κύρους. Η 
Επιτροπή υπάγεται απευθείας στον Γ.Γ του ΥΠΑΙΘ. 

ΙΙΙ. Άρθρο 77: Υ.Α που αφορά στον καθορισµό των ειδικών καθηκόντων και 
αρµοδιοτήτων των ΣΕΠ και τη ρύθµιση κάθε άλλου σχετικού θέµατος. 

ΙV. ‘Αρθρο 78: Y.A που αφορά στη συγκρότηση 9µελούς Επιτροπής Επιλογής 
ΣΕΠ. 

V. Άρθρο 78: Υ.Α που αφορά στον καθορισµό των θεµάτων για την έκδοση 
πρόσκλησης για την πλήρωση των θέσεων ΣΕΠ, στα υποβλητέα 
δικαιολογητικά, στις προθεσµίες υποβολής τους, στον τρόπο απόδειξης της 
ξένης γλώσσας, στην αποτίµηση των κριτηρίων σε αξιολογικές µονάδες. 



Η υπηρεσία προτείνει: 

Τροποποίηση της Δράσης 
για την εκπαίδευση των 
προσφυγοπαίδων ηλικίας 

5-15 ετών.  

Ενίσχυση των Τάξεων 
Υποδοχής  Αθµιας & 
Βθµιας Εκπαίδευσης. 

Αναπροσαρµογή της 
διαδικασίας ένταξης των 

σχολικών µονάδων σε Ζώνες 
Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας. 

Επανεξέταση των 
προσλήψεων 

εκπαιδευτικών ΑΠΩ και 
ΑΜΩ µε βάση ειδικά 

προσόντα 



Πιο συγκεκριµένα:  

u  Τροποποίηση της Δράσης για την εκπαίδευση των 
προσφυγοπαίδων ηλικίας 5-15 ετών. Να διευρυνθεί η ηλικία των 
παιδιών, συµπεριλαµβάνοντας και τους µαθητές 15 -18 ετών. 
Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα επέκτασης της Δράσης και για 
ΔΥΕΠ Λυκείου, ως προενταξιακό σχήµα για την εκµάθηση της 
γλώσσας, πριν την ένταξη στα πρωϊνά σχολεία. 

u  Ενίσχυση των Τάξεων Υποδοχής  Αθµιας & Βθµιας Εκπαίδευσης, 
µε παρεµβάσεις στο αναλυτικό πρόγραµµα, τα σχολικά βιβλία, 
λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη στήριξης των µαθητών, µε 
στόχο την ελληνοµάθεια και  τη δηµιουργία υποστηρικτικού 
πλαισίου για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής. 



           Αναβάθµιση του ρόλου των ΣΕΠ 

u  «Ως προς τα ζητήµατα που αφορούν το ρόλο των ΣΕΠ, 
εκτιµούµε ότι πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό θεσµό, ο 
οποίος πρέπει να πλαισιωθεί θεσµικά και να ενισχυθεί. 
Εισήγηση της υπηρεσίας µας είναι, η ένταξή τους, στο 
θεσµό των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, µε ό,τι 
αυτό συνεπάγεται ως προς την επιλογή, τις 
αρµοδιότητες και τη θέση ευθύνης τους.» 



u  Αναπροσαρµογή της διαδικασίας ένταξης των σχολικών 
µονάδων σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, όπου 
δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής. 

u  Όλες οι σχολικές µονάδες της χώρας να µπορούν να ιδρύσουν Τάξεις 
Υποδοχής, κατόπιν  έκδοσης  σχετικής Υπουργικής Απόφασης και 
στη συνέχεια, να εκδίδεται σχετική εγκύκλιος, προκειµένου να 
πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις ( ελάχιστος αριθµός µαθητών/
τµήµα, διαπιστωτικά τεστ κλπ). 

u  Η αλλαγή θα συµβάλλει στον έγκαιρο προγραµµατισµό των 
προσλήψεων και στην ευελιξία του συστήµατος να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες που παρουσιάζονται, καθ’όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους. 

u  Επανεξέταση των προσλήψεων εκπαιδευτικών ΑΠΩ και ΑΜΩ 
µε βάση ειδικά προσόντα (διδασκαλία ελληνικής ως β’ ξένη 
γλώσσα), τόσο για τις ΔΥΕΠ, όσο και για τις Τάξεις Υποδοχής. 

u  Η έγκαιρη και συντονισµένη  διαχείριση  των ανωτέρω ζητηµάτων, 
θα διευκολύνει και άλλες, εξίσου κρίσιµες διαδικασίες, για την 
ένταξη των παιδιών προσφύγων/µεταναστών στο δηµόσιο σχολείο.  

u  Η έγκαιρη καταχώριση του αριθµού των εγγεγραµµένων παιδιών, 
στη σχετική ψηφιακή πλατφόρµα, θα διευκολύνει την έγκαιρη 
διενέργεια διαγωνισµών, τη δέσµευση σχετικών κονδυλίων, 
αίροντας τις δυσχέρειες της προηγούµενης χρονιάς. 



Οι επιχειρησιακοί στόχοι του 
Αυτοτελούς Τµήµατος δεν 
αφορούν µόνο στην πλήρη 

συµπερίληψη των παιδιών στο 
δηµόσιο σχολείο και 

την  επίτευξη µαθησιακών/
γνωστικών κεκτηµένων,   

αλλά και στην οµαλή 
ψυχοκοινωνική  ανάπτυξη των 

παιδιών προσφύγων, 
ενδυναµώνοντας τους µαθητές, 
έτσι ώστε να καλλιεργήσουν τη 
συνείδηση του ενεργού πολίτη, 
τον σεβασµό στις δηµοκρατικές 
αξίες  και το κράτος δικαίου. 



Η	εκπαίδευση	δεν	μπορεί	να	περιμένει…	

17	

Οι µαθητές πρόσφυγες, καλούνται να 
διαπραγµατευτούν νέους ρόλους και 

ταυτότητες σ’ένα καινούριο 
πολιτιστικό περιβάλλον. 

Πολλές φορές καλούνται να 
παλέψουν µε στερεότυπα που 

αναπτύσσουν διάφορες κοινωνικές 
οµάδες απέναντί τους, ενώ 
ταυτόχρονα προσπαθούν να 

«ταιριάξουν» στο νέο περιβάλλον. 

Η προσαρµογή τους, είναι ένας 
µακρύς δρόµος, αλλά µε τη βοήθεια 

µας µπορούν να αναπτύξουν µια 
ασφαλή αίσθηση  ταυτότητας  και τη 
γνώση ότι µπορούν να εκθέσουν τις 
γνώσεις και τις ικανότητές τους, 

αντιµετωπιζόµενοι µε σεβασµό  µέσα 
στην τάξη.  





  Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
 
 


