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Εξώφυλλο: από ζωγραφιές παιδιών σε δομή φιλοξενίας

Η εκπαιδευτική κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν σε ξενώνες
φιλοξενίας διερευνήθηκε τον Απρίλιο – Μάιο 2017.
Αρμόδιος Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Γιώργος
Μόσχος.
Υπεύθυνη διεξαγωγής της ερευνητικής δράσης: Δήμητρα Σουλελέ, ειδική συνεργάτιδα
του Συνηγόρου για την παρακολούθηση της κατάστασης των παιδιών που
μετακινούνται.
Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης συνεργάστηκε ο ασκούμενος Ορφέας
Ζορμπαλάς.
Στη δράση συνέδραμαν με την αποστολή σχολίων και συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων οργανώσεις – μέλη του Δικτύου για τα Δικαιώματα των Παιδιών που
Μετακινούνται.
Το «Δίκτυο για τα Παιδιά που Μετακινούνται» συντονίζεται από το Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη
για τα Δικαιώματα του Παιδιού και εντάσσεται στο μηχανισμό παρακολούθησης του Συνηγόρου
για την κατάσταση των παιδιών που μετακινούνται, στο πλαίσιο της θεσμικής του αποστολής
για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών. Υποστηρίζεται λειτουργικά
από τη UNICEF και σε αυτό συμμετέχουν τρεις διακυβερνητικοί οργανισμοί (UNICEF/ Ταμείο
των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Διεθνής
Οργανισμός Μετανάστευσης) και δεκαπέντε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που
αναπτύσσουν εστιασμένες δράσεις για την προστασία των παιδιών, προσφύγων και
μεταναστών (ΆΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Γιατροί του Κόσμου, Δίκτυο για
τα Δικαιώματα του Παιδιού, Danish Refugee Council, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ιατρική Παρέμβαση, Kέντρο Ημέρας
Βαβέλ, Μετάδραση Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, Παιδικά Χωριά SOS
Ελλάδος, PRAKSIS, Save the Children International, Solidarity Now, Terres des Hommes,
Χαμόγελο του Παιδιού).

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΨΗ
ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
Α. Πλαίσιο και σκοπός της διερεύνησης
Β. Πεδίο – Πληθυσμός και δείγμα
Γ. Προσέγγιση – τεχνική και συνθήκες συλλογής υλικού – περιορισμοί και
επισημάνσεις
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Α. Δημογραφικά στοιχεία και άλλα βασικά χαρακτηριστικά των
φιλοξενούμενων ασυνόδευτων παιδιών
- Φύλο – Ηλικία – Καταγωγή
- Αναλυτικότερα στοιχεία ανά χώρα καταγωγής
Β. Τα παιδιά στο σχολείο: Εγγραφές και φοίτηση
- Εγγεγραμμένα και μη εγγεγραμμένα παιδιά στη δημόσια εκπαίδευση
- Ζητήματα σχετικά με την εγγραφή των παιδιών
- Συχνότητα φοίτησης και παράγοντες που επηρεάζουν τη φοίτηση των
παιδιών στο σχολείο
- Η παράλληλη συμμετοχή στην άτυπη εκπαίδευση
Γ. Γενικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα
Δ. Ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων και προτεινόμενες παρεμβάσεις

3

ΣΥΝΟΨΗ
H στέρηση ή ο περιορισμός του δικαιώματος των ασυνόδευτων παιδιών στην
εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, επιδρά αρνητικά στην καθημερινότητά τους και περιορίζει,
κοινωνικά και νομικά, τις δυνατότητες κοινωνικής τους ένταξης. Ενόψει του
σχεδιασμού για τη νέα σχολική χρονιά, κρίθηκε σημαντικό να διερευνηθεί η
εκπαιδευτική κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών που βρίσκονται σε ξενώνες
φιλοξενίας, προκειμένου να αναδειχθούν τα ζητήματα που χρειάζεται να ληφθούν
υπόψη για τη βελτίωση της πρόσβασης και της ένταξης των παιδιών αυτών στην
εκπαίδευση και να προωθηθούν σχετικές προτάσεις στους αρμόδιους θεσμικούς
φορείς.
Η συγκεκριμένη δράση διεξήχθη από τον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο της
αποστολής του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των ανηλίκων, σε
συνεργασία με τα μέλη του “Δικτύου για τα Δικαιώματα των Παιδιών που
Μετακινούνται”, το οποίο συγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, με τη συνδρομή της
UNICEF. Πήραν μέρος 5 οργανώσεις - μέλη του Δικτύου: ΆΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση
Υποστήριξης Νέων, Μετάδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη,
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας, Praksis, Save the Children. Κατά τον χρόνο διεξαγωγής της
διερεύνησης, λειτουργούσαν στην επικράτεια 54 ξενώνες για ασυνόδευτους ανηλίκους,
με σύνολο, κατ’ εκτίμηση, 1180 φιλοξενούμενων ανηλίκων. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία
για 29 ξενώνες (με δυναμικότητα 721 θέσεων και πραγματικό αριθμό φιλοξενούμενων
604). Επομένως καλύπτεται το 51% των φιλοξενουμένων ασυνόδευτων ανηλίκων σε
ξενώνες σε όλη τη χώρα.
Κύρια ευρήματα
Ως προς το προφίλ των παιδιών:
o Περίπου 78% των φιλοξενούμενων είναι ηλικίας 16-18 ετών, 15% είναι 13 – 15
ετών και 6% μικρότεροι. Το 87% αυτών είναι αγόρια και το 13% κορίτσια.
o Τα παιδιά κατάγονται από το Πακιστάν (30%), τη Συρία (26%), το Αφγανιστάν
(25%), και άλλες χώρες (19%).
o Το 38% του συνόλου των παιδιών εκτιμάται ότι είναι πιθανό να αναχωρήσουν για
άλλη ευρωπαϊκή χώρα (λόγω οικογενειακής επανένωσης ή ένταξης στο πρόγραμμα
μετεγκατάστασης), για το 47% η εκτίμηση είναι ότι θα παραμείνουν στην Ελλάδα,
ενώ για το 15% δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση.
Ως προς την εγγραφή στο σχολείο:
Το 44% των φιλοξενούμενων παιδιών είχαν εγγραφεί στην τυπική εκπαίδευση ενώ
56% δεν είχαν εγγραφεί. Από τα παιδιά σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (6-15
ετών) το ποσοστό μη εγγραφής ανερχόταν περίπου στο 54%. Ως οι κυριότεροι λόγοι
για τη μη εγγραφή στο σχολείο αναφέρονται κατά σειρά, η επίκληση πληρότητας των
θέσεων των γειτονικών σχολείων, η έλλειψη τάξεων υποδοχής, η αναντιστοιχία
εκπαιδευτικού επιπέδου και ηλικίας των μαθητών, η άρνηση / απροθυμία εγγραφής εκ
μέρους των παιδιών, είτε επειδή πίστευαν ότι σύντομα θα αναχωρήσουν από την
Ελλάδα, είτε επειδή ένοιωθαν ανασφάλεια για το τι θα αντιμετώπιζαν στο σχολείο, είτε
για άλλους ψυχολογικούς ή προσωπικούς λόγους. Πάντως για τα παιδιά που δεν
γράφτηκαν στο σχολείο αναφέρεται ότι έγιναν άλλες ενέργειες προετοιμασίας
προκειμένου να γραφτούν στη νέα σχολική χρονιά. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί ότι
περίπου 18% των παιδιών δεν είχαν ποτέ γραφτεί στο παρελθόν σε σχολείο. Τα μισά
περίπου από αυτά τα παιδιά γράφτηκαν ήδη στο σχολείο στην Ελλάδα.
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Ως προς τη συχνότητα της φοίτησης:
Από όλα τα παιδιά που γράφτηκαν στο σχολείο την τρέχουσα χρονιά, στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνέχιζαν τακτικά τη φοίτηση τους τα περισσότερα (93%),
ενώ στη δευτεροβάθμια το 33% είχε διακόψει και το 12% είχε ελλιπή φοίτηση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενόψει του σχεδιασμού των προγραμμάτων για τη νέα χρονιά,
έχουν οι παράγοντες που όπως αναφέρθηκε επηρεάζουν αρνητικά τη φοίτηση των
παιδιών και ευθύνονται για τη σχολική διαρροή, που είναι κυρίως τα γλωσσικά εμπόδια
(33%) και η έλλειψη τάξεων υποδοχής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (9,5%), ενώ
άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι η γεωγραφική απόσταση των σχολείων, η
προσδοκία της άμεσης αναχώρησης από τη χώρα, κ.α.
Ως προς την άτυπη εκπαίδευση:
Όλοι οι φορείς φιλοξενίας που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ερευνητική δράση
αναφέρουν ότι, πέραν της εγγραφής στο σχολείο παρέχουν και άλλες ευκαιρίες άτυπης
εκπαίδευσης στα φιλοξενούμενα παιδιά, όπως μαθήματα γλώσσας, συμμετοχή σε
ομάδες τέχνης, εκπαίδευση σε Η/Υ κ.α..
Κρίσιμα ζητήματα και προτεινόμενες παρεμβάσεις
Από τα συμπεράσματα της διερεύνησης, αναδεικνύεται ότι είναι αναγκαίο η
Πολιτεία να υποστηρίξει συστηματικά την ένταξη των ασυνόδευτων παιδιών
στην τυπική εκπαίδευση.
Για τον λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, προτείνεται:
o Να διασφαλιστεί η άμεση, κατάλληλη και επαρκής ενημέρωση όλων των
εμπλεκομένων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση των
αλλοδαπών παιδιών στην εκπαίδευση, ώστε να αποφεύγονται πρόσθετα εμπόδια ή
καθυστερήσεις κατά την εγγραφή και τη φοίτηση.
o Τα εμπόδια που προκύπτουν κατά την εγγραφή να αντιμετωπίζονται στη βάση
των αρχών της επιείκειας και της χρηστής διοίκησης, και να εφαρμόζονται ορθά
και ενιαία, χωρίς διακρίσεις, οι ευνοϊκότερες διατάξεις που έχουν τεθεί για την
αξιολόγηση της φοίτησης και την προαγωγή των παιδιών που προέρχονται από
ξένα σχολεία.
o Να ενταχθούν σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων (δημοτικά, γυμνάσια,
λύκεια) τάξεις υποδοχής / Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).
o Να αξιοποιηθούν οι δραστηριότητες άτυπης μάθησης για την υποστήριξη της
φοίτησης των παιδιών στο σχολείο, και συγκεκριμένα για την κατάλληλη
προετοιμασία τους πριν την εγγραφή, την υποστηρικτική διδασκαλία κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους, τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που ενισχύουν
το γνωστικό τους επίπεδο αλλά και την κοινωνικοποίησή τους.
o Να αντιμετωπιστούν ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα παιδιά άνω των
15 ετών. Τα ζητήματα αυτά κυρίως σχετίζονται με την απουσία πρόβλεψης για την
εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών που δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση και με την ανάγκη να ενισχυθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε εσπερινά
σχολεία, καθώς και στην επαγγελματική εκπαίδευση.
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
Α. Πλαίσιο και σκοπός της διερεύνησης
Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής αποστολής του
Συνηγόρου του Πολίτη για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των
παιδιών, ενώ συνδέεται ειδικότερα και με τους σκοπούς του "Δικτύου για τα
Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται", το οποίο συντονίζεται από το Βοηθό
Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.1
Κατά το χρόνο διεξαγωγής της δράσης, υπολογίζεται ότι ο συνολικός πληθυσμός των
παιδιών στη χώρα ήταν περίπου 20.000, εκ των οποίων περίπου 2.000 ήταν
ασυνόδευτα. Εξ’ αυτών περίπου 1.180 παιδιά βρίσκονταν σε 54 ξενώνες φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων, συνολικής δυναμικότητας 1.382 θέσεων.
Σκοπός: Προάσπιση και προαγωγή του δικαιώματος των ασυνόδευτων παιδιών στην
εκπαίδευση.
Σύμφωνα με παρατηρήσεις των φορέων – μελών του Δικτύου, η στέρηση ή ο
περιορισμός του δικαιώματος στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, επιδρά αρνητικά στην
καθημερινότητα των παιδιών, και δη των ασυνόδευτων, επηρεάζοντας παράλληλα την
ομαλή λειτουργία των ξενώνων φιλοξενίας, ενώ περαιτέρω περιορίζει, κοινωνικά και
νομικά, τις δυνατότητες ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη τις
παρατηρήσεις αυτές, και ενόψει του σχεδιασμού για τη νέα σχολική χρονιά, κρίθηκε
σημαντικό να διερευνηθεί η εκπαιδευτική κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών που
βρίσκονται σε ξενώνες φιλοξενίας, προκειμένου - στη βάση τεκμηριωμένων στοιχείων να καταρτιστούν και προωθηθούν προτάσεις προς τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς
για την ενίσχυση και τη βελτίωση της πρόσβασης των συγκεκριμένων παιδιών στην
εκπαίδευση.
Ερωτήματα: Στο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού, επιχειρείται να διερευνηθούν α)
ποιος είναι ο πληθυσμός (προφίλ) των συγκεκριμένων παιδιών και οι εκπαιδευτικές
τους ανάγκες, β) ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται ή που αποτρέπουν την
εγγραφή τους στη δημοσία εκπαίδευση, γ) ποιοι είναι οι παράγοντες που δυσχεραίνουν
και διευκολύνουν αντίστοιχα τη φοίτησή τους στο σχολείο δ) πώς θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί περαιτέρω η άτυπη εκπαίδευση, τόσο ως προς την κάλυψη των
εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, όσο και προς ενίσχυση της ένταξής τους στη
δημόσια εκπαίδευση.
Δεοντολογία: Όπως προαναφέρθηκε, η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής
αποστολής του Συνηγόρου του Πολίτη για την προάσπιση και προαγωγή των
δικαιωμάτων του παιδιού, και διενεργείται σύμφωνα με τις θεσμικές αρχές και
εγγυήσεις που διέπουν την αποστολή αυτή. Ακολουθούνται δεοντολογικοί κανόνες της
έρευνας με παιδιά, οι αρχές της εχεμύθειας και απορρήτου, που είναι δεσμευτικές καθ’
όλη τη διάρκεια της δράσης αλλά και μετά το πέρας αυτής. Οι απαντήσεις
συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν συνολικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το
σκοπό και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης. Καμία μεμονωμένη
πληροφορία/στοιχείο σχετικά με οποιοδήποτε ξενώνα/δομή ή φυσικό πρόσωπο δεν θα

1

Σχετικά με το Δίκτυο βλ. http://www.0-18.gr/gia-megaloys/nea/protoboylia-gia-ti-dimioyrgia-diktyoy-gia-tadikaiomata-ton-paidion-poy-metakinoyntai,
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/deltia-typoy/dikaiomata-ton-paidionpoy-metakinoyntai-ekthesi-kai-diktyo-me-protoboylia-toy-synigoroy Σχετικά με τις δράσεις του Συνηγόρου για τα
Δικαιώματα των Παιδιών που μετακινούνται βλ. http://www.0-18.gr/gia-megaloys/deltia-typoy/gia-megaloys/osynigoros-gia-ta-paidia-poy-metakinoyntai
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δημοσιευθεί ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακινηθεί ή αναπαραχθεί, παρά μόνο τα τελικά
αποτελέσματα και συμπεράσματα της διερεύνησης.
Β. Πεδίο – Πληθυσμός και δείγμα
Ως ημερομηνία αναφοράς για τη συλλογή των στοιχείων ορίστηκε η 6η Απριλίου 2017.
Κατά το συγκεκριμένο χρόνο λειτουργούσαν στην επικράτεια 54 ξενώνες για
ασυνόδευτους ανηλίκους, συνολικής δυναμικότητας 1382 θέσεων και το σύνολο των
φιλοξενούμενων ήταν περίπου 1180 (πηγή ΕΚΚΑ).
Από τους παραπάνω ξενώνες φιλοξενίας, η διερεύνηση διεξήχθη σε 29 ξενώνες η
ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας των οποίων ανήκει στους παρακάτω φορείς – μέλη
του Δικτύου για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται:
o ΆΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
o Μετάδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
o Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας
o Praksis
o Save the Children (SCI)
Οι ξενώνες που συμμετείχαν στη διερεύνηση
Περιοχή
Αριθμός
Αριθμός
ξενώνων φιλοξενούμενων

Αττική

12

258

Κάλυψη
%
εκ του
συνόλου
των
ξενώνων
της
περιοχής
48%

Θεσσαλονίκη

6

138

100%

Βόρεια Ελλάδα

3

40

100%

(πλην
Θεσσαλονίκης)
Κεντρική Ελλάδα

1

24

50%

Δυτική Ελλάδα

1

28

100%

Νησιά Αν. Αιγαίου

6

116

40%

Επικράτεια/σύνολο

29

604

53.70%

*Αριθμός ξενώνων: 29 (11
μεταβατικής και 18 μόνιμης
φιλοξενίας)
*Δυναμικότητα/αριθμός
θέσεων: 721
* Αριθμός φιλοξενούμενων:
604
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Γ. Προσέγγιση – τεχνική και συνθήκες συλλογής υλικού – περιορισμοί και
επισημάνσεις
Ακολουθήθηκε η ποσοτική μεθοδολογική προσέγγιση, σε συνδυασμό με την ποιοτική.
Ως τεχνικό εργαλείο για τη συλλογή του υλικού χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το
οποίο περιείχε ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στους
υπευθύνους των φορέων – μελών του Δικτύου, και στη συνέχεια διανεμήθηκε
περαιτέρω στους υπευθύνους των ξενώνων φιλοξενίας. Ως ημερομηνία αναφοράς για
τη συλλογή των στοιχείων ορίστηκε η 6η Απριλίου 2017. Τα ερωτηματολόγια
συμπληρώθηκαν εντός του Απριλίου - αρχές Μαΐου.
Περιορισμοί που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
- Η ρευστότητα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα των ασυνόδευτων παιδιών εντός
και εκτός των δομών φιλοξενίας. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αφορούν
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ενδέχεται ως ένα βαθμό να έχουν
μεταβληθεί, ιδίως εκείνα τα οποία αφορούν στους ανηλίκους που βρίσκονται σε
διαδικασία οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης.
- Το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα 16-18 ετών
(κοντά στην ενηλικίωση).
Περαιτέρω επισημαίνεται ότι:
- Τα στοιχεία αναφέρονται στους 29 προαναφερθέντες ξενώνες φιλοξενίας, ενώ
τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αποτυπώνουν την εκπαιδευτική κατάσταση των
φιλοξενούμενων παιδιών στους συγκεκριμένους ξενώνες, όπως αυτή είχε
διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία αναφοράς για τη συλλογή στοιχείων (6
Απριλίου 2017). Η επισήμανση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, σε
συνδυασμό με τη διαχρονική εξέλιξη της κατάστασης, κατά την εκάστοτε
προσπάθεια περαιτέρω αξιοποίησης των δεδομένων και συμπερασμάτων.
- Προτιμάται κυρίως η αναφορά σε ποσοστά αντί αριθμούς, λόγω εμφάνισης
μικρών αποκλίσεων σε ορισμένα αριθμητικά στοιχεία, τα οποία ιδίως
σχετίζονται με τον αριθμό των εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων στο
σχολείο (οι αποκλίσεις αυτές θα μπορούσαν να αποδοθούν στις αντικειμενικές
δυσκολίες
αριθμητικής
αποτύπωσης
κάποιων
καταστάσεων
που
χαρακτηρίζονται από ρευστότητα, όπως η πορεία της φοίτησης των παιδιών, οι
εκκρεμότητες ορισμένων εγγραφών στο σχολείο κλπ). Σημειώνεται ότι για
ορισμένες κατηγορίες δεδομένων το συνολικό άθροισμα των ποσοστών δεν
προκύπτει ακριβώς 100%, είτε λόγω στρογγυλοποίησης, είτε διότι, για τους
παραπάνω λόγους, χρησιμοποιήθηκαν μόνο όσα από τα διαθέσιμα στοιχεία
ήταν αξιοποιήσιμα.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΦΥΛΟ
Το 87% των φιλοξενούμενων παιδιών είναι αγόρια και το 13% κορίτσια. Η
πλειονότητα των αγοριών βρίσκεται σε ξενώνες μόνιμης φιλοξενίας στην περιοχή της
Αθήνας. Ο μεγαλύτερος αριθμός κοριτσιών εντοπίζεται επίσης σε ξενώνες μόνιμης
φιλοξενίας στην Αθήνα, καθώς και στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας.

13%
Αγόρια
Κορίτσια

87%

ΗΛΙΚΙΑ
Τα παιδιά ανά σχολική ηλικία:
Σε σχέση με το συνολικό αριθμό των φιλοξενούμενων, ο αριθμός των παιδιών
προσχολικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα μικρός, περίπου 1%, ενώ σχετικά μικρός είναι και ο
αριθμός των παιδιών που ηλικιακά εντάσσονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
περίπου 6%. Στη δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση (γυμνάσιο) εντάσσονται
ηλικιακά περίπου το 15% των παιδιών, ενώ στη δευτεροβάθμια μη υποχρεωτική
περίπου το 78%.

ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Η κύρια χώρα καταγωγής των φιλοξενούμενων παιδιών στους ξενώνες είναι το
Πακιστάν (≈30%), ακολουθεί η Συρία (≈26%), το Αφγανιστάν (≈25%), και έπονται
άλλες χώρες.

30%

26%

Πακιστάν

Συρία

25%

Αφγανιστάν

19%

Άλλες Χώρες
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Η κύρια χώρα καταγωγής των φιλοξενούμενων παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα
είναι:
o 0-5 ετών: Συρία, Αφγανιστάν
o 6-12 ετών: Συρία
o 13-15 ετών: Αφγανιστάν
o 16-18 ετών: Πακιστάν

Σε ό,τι αφορά την προοπτική παραμονής των παιδιών στη χώρα:
Σε σχέση με την προοπτική παραμονής των παιδιών στη χώρα, θα μπορούσε να
εκτιμηθεί ότι εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων παιδιών:2
- περίπου 38% είναι πιθανό να αναχωρήσουν
- περίπου 47% εκτιμάται ότι θα παραμείνουν
- για περίπου 15% δε γίνεται σχετική εκτίμηση
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα:
Εκτιμήσεις σχετικά με την προοπτική παραμονής
των φιλοξενούμενων παιδιών

15%
38%

47%

εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν άμεσα (οικογ.επανένωση ή μετεγκατάσταση)
εκτιμάται ότι θα παραμείνουν
αδυναμία εκτίμησης

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα παιδιά που εκτιμάται ότι είναι πιθανό να αναχωρήσουν
από τη χώρα, και λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια των διαδικασιών
οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης, θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι αρκετά
από τα φιλοξενούμενα παιδιά (περίπου 38%), θα έχουν αναχωρήσει εκτός της χώρας
κατά την έναρξη ή στις αρχές της νέας σχολικής χρονιάς (υπό την προϋπόθεση ότι τα
αντίστοιχα αιτήματά τους έχουν γίνει ή θα γίνουν άμεσα δεκτά, και δε θα προκύψουν
περαιτέρω προσκόμματα κατά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας μετάβασης).
Σημειώνεται ότι, πάνω από τα μισά παιδιά που προέρχονται από τη Συρία έχουν
ενταχθεί σε διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης, καθώς και
σημαντικός αριθμός από τα παιδιά που προέρχονται από το Αφγανιστάν και άλλες
χώρες - άνω του 40% -, ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός των παιδιών από το Πακιστάν.

2

Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται σε εκτιμήσεις που αφορούν μόνο στις περιπτώσεις των
παιδιών για τα οποία υπήρχε η δυνατότητα να αξιολογηθεί με σχετική βεβαιότητα η προοπτική παραμονής τους στη
χώρα και την επόμενη σχολική χρονιά
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Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα στοιχεία σε σχέση με την κατάσταση των
παιδιών ανά χώρα καταγωγής.
Χώρα καταγωγής: Αφγανιστάν

(ποσοστά % επί του συνολικού αριθμού των παιδιών που προέρχονται από το Αφγανιστάν)

Ηλικία
0-5 ετών
1.4%
6-12 ετών 8%
13-15 ετών 22%
16-18 ετών

70%

Ηλικία: 6-12 ετών
8%

8%
5%
1%

Βρίσκονται σε
διαδικασία
οικογ.επανένωσης

0%

Εκτιμάται ότι θα
Είχαν ενταχθεί σε Έχουν γραφτεί στο Δεν έχουν γραφτεί
παραμείνουν στη σχολείο πριν έρθουν
σχολείο
στο σχολείο
χώρα
στην Ελλάδα

Ηλικία: 13-15 ετών
22%
17%

16%

15%

6%

Βρίσκονται σε
Εκτιμάται ότι θα Είχαν ενταχθεί σε Έχουν γραφτεί στο Δεν έχουν γραφτεί
διαδικασία
παραμείνουν στη
σχολείο πριν
σχολείο
στο σχολείο
οικογ.επανένωσης
χώρα
έρθουν στην
Ελλάδα

36%

Ηλικία: 16-18 ετών
41%

39%
31%

21%

Βρίσκονται σε
Εκτιμάται ότι θα Είχαν ενταχθεί σε Έχουν γραφτεί στο Δεν έχουν γραφτεί
διαδικασία
παραμείνουν στη
σχολείο πριν
σχολείο
στο σχολείο
οικογ.επανένωσης
χώρα
έρθουν στην
Ελλάδα
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Χώρα καταγωγής: Συρία

(ποσοστά % επί του συνολικού αριθμού των παιδιών που προέρχονται από τη Συρία)

Ηλικία
0-5 ετών
2%
6-12 ετών 9%
13-15 ετών 19%
16-18 ετών

72%

Ηλικία: 6-12 ετών

6%

5%

5%
4%

1%
Βρίσκονται σε
Εκτιμάται ότι θα Είχαν ενταχθεί σε Έχουν γραφτεί στο Δεν έχουν γραφτεί
διαδικασία
παραμείνουν στη σχολείο πριν έρθουν
σχολείο
στο σχολείο
οικογ.επανένωσης ή
χώρα
στην Ελλάδα
μετεγκατάστασης

Ηλικία: 13-15 ετών

13%

12%

12%

6%
4%

Βρίσκονται σε
Εκτιμάται ότι θα Είχαν ενταχθεί σε Έχουν γραφτεί στο Δεν έχουν γραφτεί
διαδικασία
παραμείνουν στη
σχολείο πριν
σχολείο
στο σχολείο
οικογ.επανένωσης
χώρα
έρθουν στην
ή
Ελλάδα
μετεγκατάστασης

Ηλικία: 16-18 ετών
62%
46%

34%
18%

25%

Βρίσκονται σε
Εκτιμάται ότι θα
Είχαν ενταχθεί σε Έχουν γραφτεί στο Δεν έχουν γραφτεί
διαδικασία
παραμείνουν στη σχολείο πριν έρθουν
σχολείο
στο σχολείο
οικογ.επανένωσης ή
χώρα
στην Ελλάδα
μετεγκατάστασης
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Χώρα καταγωγής: Πακιστάν

(ποσοστά % επί του συνολικού αριθμού των παιδιών που προέρχονται από το Πακιστάν)

Ηλικία
0-5 ετών

-

6-12 ετών

1%

13-15 ετών

12%

16-18 ετών

87%

Ηλικία: 13-15 ετών
12%
10%
7%

6%

Βρίσκονται σε
διαδικασία
οικογ.επανένωσης

6%

Εκτιμάται ότι θα Είχαν ενταχθεί σε Έχουν γραφτεί στο Δεν έχουν γραφτεί
παραμείνουν στη σχολείο πριν έρθουν
σχολείο
στο σχολείο
χώρα
στην Ελλάδα

69%

Ηλικία: 16-18 ετών
74%
56%
31%

7%
Βρίσκονται σε
Εκτιμάται ότι θα Είχαν ενταχθεί σε Έχουν γραφτεί στο Δεν έχουν γραφτεί
διαδικασία
παραμείνουν στη
σχολείο πριν
σχολείο
στο σχολείο
οικογ.επανένωσης
χώρα
έρθουν στην
Ελλάδα
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Άλλες χώρες καταγωγής

(ποσοστά % επί του συνολικού αριθμού των παιδιών που προέρχονται από άλλες χώρες)

Ηλικία
0-5 ετών

-

6-12 ετών

6%

13-15 ετών

7%

16-18 ετών

87%

Ηλικία: 6-12 ετών
6%

6%

6%

1%
0%
Βρίσκονται σε
Εκτιμάται ότι θα Είχαν ενταχθεί σε Έχουν γραφτεί στο Δεν έχουν γραφτεί
διαδικασία
παραμείνουν στη σχολείο πριν έρθουν
σχολείο
στο σχολείο
οικογ.επανένωσης ή
χώρα
στην Ελλάδα
μετεγκατάστασης

Ηλικία: 13-15 ετών

5%
4%

4%

4%
3%

Βρίσκονται σε
Εκτιμάται ότι θα Είχαν ενταχθεί σε Έχουν γραφτεί στο Δεν έχουν γραφτεί
διαδικασία
παραμείνουν στη σχολείο πριν έρθουν
σχολείο
στο σχολείο
οικογ.επανένωσης ή
χώρα
στην Ελλάδα
μετεγκατάστασης

Ηλικία: 16-18 ετών
54%
43%
30%

51%
36%

Βρίσκονται σε
Εκτιμάται ότι θα Είχαν ενταχθεί σε Έχουν γραφτεί στο Δεν έχουν γραφτεί
διαδικασία
παραμείνουν στη
σχολείο πριν
σχολείο
στο σχολείο
οικογ.επανένωσης
χώρα
έρθουν στην
ή
Ελλάδα
μετεγκατάστασης
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Β. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από το σύνολο των φιλοξενούμενων παιδιών περίπου το 44% είναι εγγεγραμμένα στη
δημόσια εκπαίδευση και περίπου το 56% δεν έχουν εγγραφεί.

Ποσοστό % εγγραφής επί του συνόλου των
φιλοξενούμενων παιδιών

Εγγεγραμμένα στο
σχολείο 44%
Μη εγγεγραμμένα 56%

Ποσοστά εγγραφής ανά περιοχή:
Από το σύνολο των παιδιών που φιλοξενούνται στους ξενώνες διαφόρων περιοχών της
επικράτειας, το ποσοστό % εγγραφής στη δημόσια εκπαίδευση ανά περιοχή,
διαμορφώνεται όπως παρακάτω:
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Ποσοστά εγγραφής ανά τάξη και βαθμίδα εκπαίδευσης:
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων παιδιών περίπου το 89% είναι εγγεγραμμένα στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (περιλαμβανομένων ΕΠΑΛ και διαπολιτισμικών σχολείων)
και περίπου το 11% στην πρωτοβάθμια (σε πρωινά τμήματα εντός και εκτός τάξεων
υποδοχής).

Ποσοστό εγγεγραμμένων παιδιών στις βαθμίδες εκπαίδευσης

Α΄βάθμια 11%
Β΄βάθμια 89%

Από τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στην Α΄ βάθμια εκπαίδευση βρίσκονται:
o σε πρωινό τμήμα εντός τάξεων υποδοχής: 16%
o σε πρωινό τμήμα εκτός τάξεων υποδοχής: 84%
Από τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στη Β΄ βάθμια εκπαίδευση βρίσκονται:
o σε πρωινό τμήμα εκτός τάξεων υποδοχής: 58%
o σε εσπερινό σχολείο: 17%
o σε διαπολιτισμικό σχολείο: 6%
(* το άθροισμα των ποσοστών δεν προκύπτει 100% διότι για το σύνολο των
εγγεγραμμένων στη Β΄βαθμια εκπαίδευση δεν προέκυπταν με σαφήνεια σε ορισμένες
περιπτώσεις τα ειδικότερα δεδομένα σχετικά με την τάξη εγγραφής, και γι’ αυτό δεν
περιλήφθηκαν)

Ποσοστά εγγραφής των παιδιών στη δημόσια εκπαίδευση με βάση την ηλικία:
Συνολικά, από το σύνολο των φιλοξενούμενων παιδιών που ανήκουν στην ηλικιακή
κατηγορία 6-15 ετών, και που με βάση την ηλικία τους εντάσσονται στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, προκύπτει ότι:
o περίπου 46% έχουν εγγραφεί στο σχολείο
o περίπου 54% δεν έχουν εγγραφεί στο σχολείο

Ειδικότερα, από τα φιλοξενούμενα παιδιά που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα:
o 6-12 ετών: έχουν εγγραφεί
περίπου 71 % (επί του συνόλου των
φιλοξενούμενων παιδιών 4%)
o 13-15 ετών: έχουν εγγραφεί
περίπου 52% (επί του συνόλου των
φιλοξενούμενων παιδιών 8%)
o 16-18 ετών: έχουν εγγραφεί περίπου 40% (επί του συνόλου των
φιλοξενούμενων παιδιών 32%)
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα:
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29%

48%

71%

6-12 ετών

60%

52%

40%

13-15 ετών

μη εγγεγεγραμμένα

16-18 ετών

εγγεγραμμένα

Τα ποσοστά εγγραφής των φιλοξενούμενων παιδιών στη δημόσια εκπαίδευση
ανά χώρα καταγωγής:
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων παιδιών στο σχολείο είναι αφγανικής
καταγωγής, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των μη εγγεγραμμένων είναι πακιστανικής
καταγωγής. Ως προς τα παιδιά που προέρχονται από άλλες χώρες (πλην Αφγανιστάν,
Συρίας, Πακιστάν), παρατηρείται διαφορά ως προς τις κύριες χώρες καταγωγής των
εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων στο σχολείο αντίστοιχα. Συγκεκριμένα:
- τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στο σχολείο κυρίως προέρχονται από το Ιράκ,
το Ιράν και το Μπαγκλαντές, και το Κονγκό
- τα παιδιά που δεν είναι εγγεγραμμένα στο σχολείο προέρχονται κυρίως από την
Αλγερία, τη Σομαλία, το Μαρόκο.
Ειδικότερα, από τα φιλοξενούμενα παιδιά που προέρχονται από:
o Το Αφγανιστάν: έχουν εγγραφεί περίπου 63% (επί του συνόλου των
φιλοξενούμενων παιδιών: 16%)
o Τη Συρία: έχουν εγγραφεί περίπου 36% (επί του συνόλου των φιλοξενούμενων
παιδιών: 10%)
o Το Πακιστάν: έχουν εγγραφεί περίπου 44% (επί του συνόλου των
φιλοξενούμενων παιδιών: 12%)
o Άλλες χώρες: έχουν εγγραφεί περίπου 46% (επί του συνόλου των
φιλοξενούμενων παιδιών: 8%)
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα:

37%
64%

56%

54%

36%

44%

46%

Συρία

Πακιστάν

Άλλες χώρες

63%

Αφγανιστάν

μη εγγεγραμμένα

εγγεγραμμένα
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Ποσοστά εγγραφής με βάση την προοπτική παραμονής των παιδιών στη χώρα:
o Από το σύνολο των παιδιών που έχουν ενταχθεί σε διαδικασίες οικογενειακής
επανένωσης και μετεγκατάστασης (βλ. παραπάνω) περίπου το 48% έχουν
εγγραφεί στο σχολείο, ενώ περίπου το 52% δεν έχουν εγγραφεί.
o Από το σύνολο των παιδιών που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στη χώρα (βλ.
παραπάνω), περίπου το 48% έχουν εγγραφεί στο σχολείο και περίπου το 52%
δεν έχουν εγγραφεί.
Από τα παιδιά που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν
στη χώρα

Εγγεγραμμένα στο
σχολείο 48%
Μη εγγεγραμμένα
52%

Ποσοστά εγγραφής με βάση την προηγούμενη ένταξη των παιδιών σε σχολείο/
τυπική εκπαίδευση:
o Από το σύνολο των φιλοξενούμενων παιδιών σε ξενώνες περίπου το 18% δεν
είχαν ποτέ παρακολουθήσει/ενταχθεί σε σχολείο πριν από τον ερχομό τους
στην Ελλάδα. Από τα παιδιά αυτά, περίπου τα μισά έχουν ήδη εγγραφεί σε
ελληνικό δημόσιο σχολείο, και εικάζεται ότι τα περισσότερα εξ’ αυτών είναι
αναλφάβητα.
Συγκεκριμένα:
o Από το σύνολο των εγγεγραμμένων παιδιών στο σχολείο:
- περίπου το 9% δεν είχαν ποτέ ενταχθεί σε σχολείο πριν έρθουν στην
Ελλάδα (αναλφάβητα)
- περίπου το 81% είχαν παρακολουθήσει σχολείο πριν έρθουν στην Ελλάδα.
o Από το σύνολο των μη εγγεγραμμένων παιδιών στο σχολείο:
το 8,5 % δεν είχαν ποτέ ενταχθεί σε σχολείο πριν έρθουν στην Ελλάδα
- το 91.5% είχαν παρακολουθήσει σχολείο πριν έρθουν στην Ελλάδα

91.50%
81%
Είχαν ενταχθεί σε σχολείο
πριν έρθουν στην Ελλάδα

9%
Εγγεγραμμένα

8.50%

Δεν είχαν ενταχθεί σε
σχολείο πριν έρθουν στην
Ελλάδα

Μη εγγεγραμμένα
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Με βάση όσα στοιχεία αναφέρθηκαν σχετικά με την εγγραφή των παιδιών στη δημόσια
εκπαίδευση, προκύπτει ότι περίπου στο 23% των περιπτώσεων δεν προέκυψαν
προβλήματα κατά την εγγραφή.
Από το σύνολο των περιπτώσεων, όπου αναφέρθηκε ότι εντοπίστηκαν
προβλήματα κατά την εγγραφή, τα κυριότερα ζητήματα - με βάση τη
συχνότητα αναφοράς τους - κατά σειρά είναι:
1. επίκληση πληρότητας των θέσεων του σχολείου
2. έλλειψη τάξεων υποδοχής
3. άρνηση/απροθυμία εγγραφής εκ μέρους των παιδιών
18
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11

11

14

Προβλήματα
εγγραφής
ποσοστό % επί του
συνόλου των
αναφερόμενων
περιπτώσεων

12

11
8

Έλλειψη τάξεων

Πληρότητα θέσεων

Άρνηση/απροθυμία

υποδοχής

σχολείου

παιδιού

Άλλο

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την εγγραφή
Προβλήματα που εμπόδισαν την εγγραφή

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την άρνηση/απροθυμία εκ μέρους των παιδιών να
εγγραφούν στο σχολείο, προκύπτει ότι οι κυριότεροι λόγοι, με τη σειρά που
αναφέρονται παρακάτω, συνδέονται με:
- την αναμονή (άμεσης) αναχώρησης από τη χώρα λόγω ένταξης σε πρόγραμμα
μετεγκατάστασης ή σε διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, αλλά και με την
προσδοκία των παιδιών να αναχωρήσουν, ακόμα και εάν δεν έχουν ενταχθεί
στις παραπάνω διαδικασίες
- την άγνοια και την ανασφάλεια σχετικά με το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν
στο σχολικό περιβάλλον (ιδίως σε ορισμένες, λιγότερες περιπτώσεις, που
αφορούν μέρος των παιδιών που είναι αναλφάβητα ή δεν είχαν ποτέ στο
παρελθόν παρακολουθήσει μαθήματα σε σχολείο), καθώς επίσης και με την
αντίληψη των παιδιών ότι το σχολείο δεν τους είναι απαραίτητο (δεν
εξυπηρετεί τους προσωπικούς τους στόχους)
- άλλους ψυχολογικούς λόγους (οι οποίοι δεν προσδιορίζονται περαιτέρω).
Άλλα ζητήματα:
Πέραν των παραπάνω τριών κύριων προβληματικών ζητημάτων που εντοπίστηκαν
κατά την εγγραφή (δηλ. πληρότητα θέσεων, έλλειψη τάξεων υποδοχής,
άρνηση/απροθυμία των παιδιών), αναφέρθηκαν επίσης:
- Τα εμπόδια που προκύπτουν λόγω της γλώσσας.
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Όπως αναφέρεται από τους φορείς φιλοξενίας, τα εμπόδια αυτά δε συνδέονται
μόνο με το περιεχόμενο και την παράδοση των μαθημάτων (και δε σχετίζονται
αποκλειστικά με την έλλειψη τάξεων υποδοχής), αλλά και με τη γενικότερη
αδυναμία γλωσσικής επικοινωνίας των παιδιών, καθώς και την έλλειψη
εργαλείων διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης και άμεσης πρόσβασης σε
υπηρεσίες διερμηνείας.
- Η ηλικία των παιδιών.
Συγκεκριμένα: α) με βάση το γνωστικό τους επίπεδο αρκετά παιδιά θα πρέπει
να ενταχθούν σε τάξη που αντιστοιχεί σε μικρότερη ηλικιακή κατηγορία (για
παράδειγμα παιδιά άνω των 15-16 ετών, θα πρέπει να ενταχθούν στο γυμνάσιο)
β)σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να υπάρχει διστακτικότητα για την
εγγραφή παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας, που βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση
- Οι αρνητικές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας κατά της ένταξης των παιδιών
στο σχολείο.
Ειδικότερα σε ό, τι αφορά τις περιπτώσεις όπου δεν έγινε καν προσπάθεια
εγγραφής, οι κυριότεροι αναφερόμενοι λόγοι συνδέονται με:
α) την άρνηση/ απροθυμία εκ μέρους των παιδιών (βλ. και παραπάνω)
β) το γεγονός ότι κατά το χρόνο εισόδου των παιδιών στη δομή φιλοξενίας είχε ήδη
παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους, κάτι που θα
καθιστούσε δυσκολότερη την ένταξή τους στο σχολείο, και γι’ αυτό προτιμήθηκε να
προετοιμαστούν για την εγγραφή τους τη νέα σχολική χρονιά
Ειδικότερα σε σχέση με τα παιδιά που βρίσκονται σε ξενώνες φιλοξενίας στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου:
Καταρχήν, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα
φιλοξενούμενα ασυνόδευτα παιδιά σε ξενώνες δεν εγγράφηκαν στη δημόσια
εκπαίδευση.3 Ο κύριος λόγος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία, είναι η επίκληση
εκ μέρους των αρμοδίων αρχών μη ισχύος στις νησιωτικές περιοχές της οικείας
υπουργικής απόφασης, που προέβλεπε την ίδρυση και λειτουργία Δομών Υποδοχής και
Εκπαίδευσης Προσφύγων, σε συνδυασμό με την έλλειψη τάξεων υποδοχής στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πέραν αυτού, σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται επίσης
αναφορά και σε άλλα κωλύματα που συνδέονται:
- με το καθεστώς παραμονής των παιδιών (και τις διαδικασίες υποβολής
αιτήματος ασύλου), καθώς και με την έλλειψη μόνιμου επιτρόπου για τα
ασυνόδευτα παιδιά. (σχετικές αναφορές από τρεις ξενώνες)
- την άρνηση/απροθυμία εκ μέρους των παιδιών, η οποία, όπως φαίνεται, κυρίως
σχετίζεται με το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα παιδιά είχαν μείνει για μεγάλο
χρονικό διάστημα εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. (σχετικές αναφορές
από δύο ξενώνες)
- την αρνητική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας κατά της εγγραφής και ένταξης
των παιδιών στο σχολείο (σχετικές αναφορές από δύο ξενώνες)
- τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση της δομής φιλοξενίας από το πλησιέστερο
σχολείο (σχετική αναφορά από έναν ξενώνα)

3

Πλην της Λέσβου, όπου μικρός αριθμός παιδιών εγγράφηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε εσπερινό
σχολείο. (σχετ. βλ. και http://www.0-18.gr/gia-megaloys/deltia-typoy/protaseis-toy-synigoroy-gia-tin-ekpaideysi-ton-paidionprosfygon-sti-lesbo). Σημειώνεται επίσης ότι στη Σάμο, όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στοιχεία, έχουν εγγραφεί μόλις
δύο παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκτός τάξεων υποδοχής.
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Συχνότητα φοίτησης:4
Από όλα τα παιδιά που γράφτηκαν στο σχολείο την τρέχουσα χρονιά, στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνέχιζαν τακτικά τη φοίτηση τους τα περισσότερα (93%),
ενώ στη δευτεροβάθμια το 33% είχε διακόψει και το 12% είχε ελλιπή φοίτηση.

Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα:

Συχνότητα φοίτησης - ποστοστό επί του συνόλου των εγγεγραμμένων
στην Ά βαθμια εκπαίδευση

Έκτος τάξης υποδοχής

Σε τάξη υποδοχής

83%

10%

4%

3%
Τακτική

Ελλιπής

Διακοπή

Συχνότητα φοίτησης - ποσοστό επί του συνόλου των εγγεγραμμένων
στη Β'βαθμια εκπαίδευση

Εκτός τάξης υποδοχής

Άλλο*

36%

20%

4%

8%

23%

10%

Τακτική

Ελλιπής

Διακοπή

(* άλλο: ενν. διαπολιτισμικό, εσπερινό, ΕΠΑΛ, ειδικές περιπτώσεις όπου τα παιδιά είχαν επιπλέον υποστήριξη/βοήθεια στα
μαθήματα)

4

Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των αναφερόμενων στοιχείων για τη συχνότητα φοίτησης, ιδίως στη Β΄βαθμια
εκπαίδευση, λήφθηκαν υπόψη εκείνα από τα οποία προέκυπταν με σαφήνεια τα ειδικότερα δεδομένα σχετικά με την
τάξη εγγραφής
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Παράγοντες που επηρεάζουν τη φοίτηση:

Α. Αρνητικοί παράγοντες/δυσκολίες
Γλώσσα: Από τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη φοίτηση των παιδιών,
κύρια αναδεικνύεται η αδυναμία κατανόησης και επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα,
που συνδέεται με την έλλειψη τάξεων υποδοχής.. Τα γλωσσικά εμπόδια αναφέρονται
ως ο κύριος λόγος της σχολικής διαρροής, ενώ σε κάποιες από τις σχετικές περιπτώσεις
αναφέρεται ταυτόχρονα και η διαπίστωση της ανάγκης για υπηρεσίες διαπολιτισμικής
διαμεσολάβησης στο σχολείο.
Γεωγραφική απόσταση: Μεταξύ των αρνητικών παραγόντων, επισημαίνεται και η
μεγάλη γεωγραφική απόσταση του σχολείου από τη δομή φιλοξενίας. Το ζήτημα μπορεί
να προκύψει σε περιπτώσεις όπου λόγω επίκλησης πληρότητας θέσεων ή/και έλλειψης
τάξεων υποδοχής δεν υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε κοντινά σχολεία,
δυσχεραίνοντας την καθημερινή μετάβαση των παιδιών.
Άλλοι λόγοι:
Άλλοι αναφερόμενοι λόγοι που επηρεάζουν αρνητικά τη φοίτηση συνδέονται ιδίως με:
- την ψυχολογική κατάσταση αρκετών παιδιών, που δυσχεραίνει την ένταξή τους
στους κανόνες και την καθημερινότητα του σχολείου (δεν αναφέρονται
ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των ψυχολογικών ζητημάτων)
- τον αναλφαβητισμό (σε ό,τι αφορά τα παιδιά που δεν είχαν εγγραφεί και
ενταχθεί σε σχολείο πριν τον ερχομό τους στην Ελλάδα)
- μαθησιακές δυσκολίες (δεν προσδιορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά
με τη φύση των δυσκολιών αυτών)
Β. Θετικοί παράγοντες
Ως θετικοί παράγοντες που ευνοούν τη φοίτηση των παιδιών, παρά την (ενδεχόμενη)
ταυτόχρονη ύπαρξη των παραπάνω δυσκολιών, αναφέρονται:
o η προηγούμενη ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των παιδιών, μέσω της
συμμετοχής τους και σε άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται από τη δομή
φιλοξενίας
o η κοντινή γεωγραφική απόσταση της δομής φιλοξενίας από το σχολείο
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o

η ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας των δομών φιλοξενίας με τους
φορείς της σχολικής κοινότητας, καθώς και ο ρόλος των εκπαιδευτικών που
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών στα μαθήματα (προσαρμογή
εκπαιδευτικού προγράμματος στις ανάγκες των παιδιών).

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι σε όλους τους ξενώνες υπάρχουν
πρόσωπα υπεύθυνα για τα θέματα εκπαίδευσης των παιδιών, όπου στην πλειονότητα
των δομών (41%) είναι εκπαιδευτικοί, ενώ στις λοιπές δομές είναι κοινωνικοί
επιστήμονες (κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι) σε συνεργασία
συνήθως με κάποιον εκπαιδευτικό.
Επίσης, σε όλους τους ξενώνες, όπου φιλοξενούνται παιδιά που έχουν εγγραφεί στο
σχολείο, παρέχονται ορισμένες βασικές διευκολύνσεις για την ενίσχυση της φοίτησης
τους. Μεταξύ αυτών οι κυριότερες είναι:
o ενισχυτική διδασκαλία (στο 88% των ξενώνων)
o παροχή σχολικών ειδών (στο 83% των ξενώνων)
o διευκόλυνση καθημερινής μετάβασης των παιδιών στο σχολείο (στο 71% των
ξενώνων)
Όπως παρατηρείται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, στους ξενώνες όπου παρέχονται
συνδυαστικά και οι τρεις παραπάνω διευκολύνσεις εμφανίζονται μικρότερα ποσοστά
ελλιπούς φοίτησης και διακοπής του σχολείου σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι:
- ο μέσος όρος σχολικής διαρροής όταν παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις είναι 16%,
ενώ στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται καμιά διευκόλυνση είναι 50% περίπου.
- είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις περιπτώσεις ξενώνων όπου αναφέρεται μηδενική
σχολική διαρροή παρέχονται είτε όλες οι παραπάνω διευκολύνσεις είτε ενισχυτική
διδασκαλία σε συνδυασμό με παροχή σχολικών ειδών.
Υπογραμμίζεται ότι οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις φανερώνουν την ύπαρξη
συσχέτισης μεταξύ της παροχής διευκολύνσεων και την τακτικότητα της φοίτησης, και
δεν θα πρέπει να ερμηνευθούν μεμονωμένα σαν αποκλειστικοί ή κυριότεροι λόγοι
ενίσχυσης της φοίτησης των παιδιών.
Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μεταξύ των θετικών παραγόντων, που
φαίνεται να επιδρά στη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο, είναι η περαιτέρω
συμμετοχή τους και σε άλλες δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύουν τόσο το γνωστικό
τους επίπεδο όσο και την ευρύτερη κοινωνικοποίησή τους. Επισημαίνεται και η
διαπιστούμενη συσχέτιση μεταξύ της τακτικότητας της φοίτησης των παιδιών και της
παράλληλης συμμετοχής τους σε διάφορες δραστηριότητες στο πλαίσιο της άτυπης
εκπαίδευσης (βλ. παρακάτω).
Στο σημείο αυτό αναφέρεται – όπως έχει επισημανθεί σε αρκετά σχόλια και
παρατηρήσεις από τους φορείς φιλοξενίας κατά τη διεξαγωγή της διερεύνησης – ότι
στις περιπτώσεις εγγραφής και τακτικής παρακολούθησης του σχολείου, υπήρξε
ευεργετική επίδραση στην ψυχολογία των παιδιών, στην κανονικότητα της
καθημερινότητάς τους αλλά και στη γενικότερη λειτουργία των ξενώνων. Υπήρξαν
ωστόσο και άλλες περιπτώσεις, όπου την εγγραφή ακολούθησε η σοβαρή απογοήτευση
των παιδιών, με τις ανάλογες συνέπειες στην ψυχική τους κατάσταση, διότι δεν ήταν σε
θέση να κατανοήσουν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ούτε και να ενταχθούν
στο σχολικό περιβάλλον.
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Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σε όλους τους ξενώνες φιλοξενίας παρέχονται μαθήματα και οργανώνονται διάφορες
δραστηριότητες στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης.
Προσφερόμενα μαθήματα και δραστηριότητες:
Τα συχνότερα προσφερόμενα μαθήματα και δραστηριότητες, που παρέχονται σταθερά
και με τακτικότητα στους ξενώνες φιλοξενίας, είναι, με τη σειρά που αναφέρονται: τα
μαθήματα ελληνικών, τα μαθήματα αγγλικών, και οι αθλητικές δραστηριότητες. Εκτός
από τις τελευταίες, τα μαθήματα στην πλειονότητα των περιπτώσεων γίνονται εντός
των δομών. Επίσης, σχεδόν σε όλες τις δομές αναφέρεται πως υπάρχει η δυνατότητα
για την τακτική συνέχισή τους και κατά τους θερινούς μήνες.

Μάθημα/δραστηριότητα

Ποσοστό ξενώνων
όπου παρέχεται
το μάθημα/δραστηριότητα
(ποσοστό % επί του συνόλου
ξενώνων)

Ελληνικά
Αθλητικές δραστηριότητες

90%
86%

Αγγλικά

83%

Άλλο*

73%

Γερμανικά

69%

Μουσική

69%

Η/Υ

48%

Θέατρο
Μητρική γλώσσα

34%
14%

*Άλλο:

μαθήματα ξένων γλωσσών, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες/εργαστήρια, συμμετοχή σε διάφορες
βιωματικές ομάδες

Συμμετοχή των παιδιών:
Ο μεγαλύτερος βαθμός συμμετοχής του συνόλου των φιλοξενούμενων παιδιών
εντοπίζεται στις παραπάνω συχνότερα προσφερόμενες δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα:
- Από το σύνολο των εγγεγραμμένων παιδιών στο σχολείο τα περισσότερα
συμμετέχουν παράλληλα σε αθλητικές δραστηριότητες και σε μαθήματα
ελληνικών.
- Από τα μη εγγεγραμμένα παιδιά στο σχολείο, τα περισσότερα συμμετέχουν σε
αθλητικές δραστηριότητες και σε μαθήματα αγγλικών.
Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις/σχόλια που
έχουν επισημανθεί από τους φορείς κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων,
διαπιστώνεται ότι:
o Πάνω από τα μισά τα παιδιά που έχουν εγγραφεί στο σχολείο υποστηρίζονται
κατά τη φοίτησή τους μέσω της συμμετοχή τους σε μαθήματα ελληνικών
(μειώνοντας την πιθανότητα σχολικής διαρροής). Παράλληλα σημαντικός
αριθμός εκ των μη εγγεγραμμένων παιδιών στο σχολείο συμμετέχουν σε
αντίστοιχα μαθήματα προκειμένου να προετοιμαστούν για την εγγραφή τους
την επόμενη σχολική χρονιά.
o Η ελαφρώς μεγαλύτερη συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων παιδιών στο σχολείο
σε μαθήματα αγγλικών, οφείλεται κατά ένα μέρος και στο ότι αρκετά από αυτά
εκτιμάται πως θα αναχωρήσουν εκτός της χώρας (στο πλαίσιο διαδικασιών
οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης). Σημειώνεται ακόμη ότι
ορισμένα εκ των τελευταίων, παρακολουθούν επίσης μαθήματα για την
εκμάθηση της γλώσσας της χώρας όπου πρόκειται να μεταβούν (όπως
γερμανικά, σουηδικά, ολλανδικά κλπ).
o Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία, παρατηρείται επίσης ότι:
- Όλα τα παιδιά (εγγεγραμμένα και μη εγγεγραμμένα στο σχολείο)
συμμετέχουν περίπου στον ίδιο βαθμό σε δραστηριότητες που έχουν
σχέση με το θέατρο και τη μουσική.
- Τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στο σχολείο έχουν πολύ μεγαλύτερο
βαθμό συμμετοχής στα μαθήματα Η/Υ.
- Η συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων παιδιών στο σχολείο σε
δραστηριότητες που σχετίζονται με βιωματικές ομάδες, art therapy,
χορό, εργαστήρια χειροτεχνίας φαίνεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη
σε σχέση με τη συμμετοχή των παιδιών που έχουν εγγραφεί στο
σχολείο. Το τελευταίο, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε, ότι σχετίζεται
και με την επιδίωξη των υπευθύνων των ξενώνων να ενισχύσουν τη
συμμετοχή των συγκεκριμένων παιδιών σε δημιουργικές και
μαθησιακές δραστηριότητες, ώστε να αναπληρωθεί όσο το δυνατόν
περισσότερο το κενό που προκύπτει λόγω της μη ένταξής τους στο
σχολείο.
o Η
οργάνωση
δραστηριοτήτων,
που
περιλαμβάνουν
ιδίως
καλλιτεχνικές/πολιτιστικές δράσεις και επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και η οργάνωση των μαθημάτων εκτός των
ξενώνων, - όπως καταγράφεται στο μεγαλύτερο μέρος σχετικών σχολίων – έχει
παρατηρηθεί ότι συμβάλει α) στην ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των παιδιών
και στην καλύτερη προετοιμασία για την ένταξή τους στο σχολείο β) στην
ενίσχυση της τακτικής φοίτησης.
o Όπως προκύπτει από σχόλια/παρατηρήσεις των υπευθύνων των δομών,
αναδύεται η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της οργάνωσης και ένταξης των
παιδιών σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση.
Σημειώνεται ότι η ανάγκη αυτή αναφέρεται, πέραν της άτυπης, και στο πλαίσιο
της (μη) τυπικής εκπαίδευσης.

25

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ως προς την κύρια πληθυσμιακή ομάδα των παιδιών:
Η κύρια πληθυσμιακή ομάδα των παιδιών είναι:
o εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων: τα αγόρια ηλικίας 16 – 18 ετών που
προέρχονται από το Πακιστάν, και ακολουθούν τα αγόρια αντίστοιχης ηλικίας
από τη Συρία και το Αφγανιστάν.
o εκ του συνόλου των εγγεγραμμένων παιδιών στη δημόσια εκπαίδευση: τα
αγόρια ηλικίας 16-18 ετών από το Αφγανιστάν.
o εκ του συνόλου των μη εγγεγραμμένων παιδιών στη δημόσια εκπαίδευση: τα
αγόρια ηλικίας 16-18 ετών από το Πακιστάν.
Ως προς την προοπτική παραμονής των παιδιών στη χώρα:
o Σε σχέση με την προοπτική παραμονής των παιδιών στη χώρα, θα μπορούσε να
εκτιμηθεί ότι εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων παιδιών:
- περίπου 38% είναι πιθανό να αναχωρήσουν
- περίπου 47% εκτιμάται ότι θα παραμείνουν
- για περίπου 15% δε γίνεται σχετική εκτίμηση
o Από το σύνολο των παιδιών που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στη χώρα,
περίπου το 48% έχουν εγγραφεί στο σχολείο και περίπου το 52% δεν έχουν
εγγραφεί.
Ως προς την προηγούμενη ένταξη των παιδιών σε σχολείο:
o Από το σύνολο των φιλοξενούμενων παιδιών περίπου 68-70% είχαν εγγραφεί
και ενταχθεί σε (δημόσιο) σχολείο πριν βρεθούν στην Ελλάδα.
o Από το σύνολο των παιδιών που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στη χώρα (βλ.
και παραπάνω), υπολογίζεται ότι:
- περίπου το 80% είχαν εγγραφεί και ενταχθεί σε σχολείο πριν βρεθούν
στην Ελλάδα
- περίπου 18% δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν εγγραφεί και ενταχθεί σε
σχολείο (και εικάζουμε ότι τα περισσότερα εξ’ αυτών είναι
αναλφάβητα). Από τα τελευταία, περίπου τα μισά έχουν σήμερα
εγγραφεί σε ελληνικό σχολείο.
Ως προς την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο:
o Από το σύνολο των φιλοξενούμενων παιδιών, σημαντικός αριθμός (44%) έχουν
εγγραφεί στη δημοσία εκπαίδευση.
o Εκ των εγγεγραμμένων, η πλειονότητα βρίσκεται στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (≈89%).
o Ειδικότερα:
- Από τα παιδιά που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 6-15 ετών (και
που με βάση την ηλικία τους εντάσσονται στην υποχρεωτική
εκπαίδευση): περίπου 46% έχουν εγγραφεί στο σχολείο, ενώ περίπου
54% δεν έχουν εγγραφεί
- Από τα παιδιά που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 16-18 ετών (και
που με βάση την ηλικία τους εντάσσονται στη β΄βαθμια μη υποχρεωτική
εκπαίδευση): περίπου 41% έχουν εγγραφεί στο σχολείο, ενώ περίπου
59% δεν έχουν εγγραφεί
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Ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση (εγγραφή) και ένταξη
(φοίτηση) των παιδιών στο σχολείο:
o Οι περιορισμένες θέσεις (πληρότητα) των σχολείων, και η έλλειψη τάξεων
υποδοχής, σε συνδυασμό με τα ευρύτερα εμπόδια γλωσσικής επικοινωνίας,
αναφέρονται ως βασικοί αρνητικοί παράγοντες που δυσχεραίνουν ή και
εμποδίζουν την εγγραφή και φοίτηση των παιδιών στο σχολείο.
o H πλειονότητα των παιδιών ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 16-18 ετών.
Αρκετά εξ’ αυτών, με βάση το γλωσσικό και γνωστικό τους επίπεδο, (ενδέχεται
να) πρέπει να εγγραφούν σε σχολικές τάξεις που αντιστοιχούν σε μικρότερες
ηλικιακές κατηγορίες (13-15 ετών).
o Το παραπάνω γεγονός σε συνδυασμό με την έλλειψη τάξεων υποδοχής στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιορίζει σημαντικά την προοπτική πρόσβασης
και ένταξης των παιδιών στο σχολείο.
o Όπως παρατηρείται, στην πράξη οι παραπάνω αναφερόμενες δυσκολίες
συνήθως συντρέχουν παράλληλα και με άλλες δυσχέρειες, που συνδέονται με
την άρνηση/απροθυμία των παιδιών να ενταχθούν στην εκπαίδευση, και οι
οποίες, μεταξύ άλλων, μπορεί να οφείλονται στην άγνοια, την ανασφάλεια, στις
αντιλήψεις των παιδιών για το σχολείο ή σε άλλους ψυχολογικούς λόγους (εν
προκειμένω ενδεικτικά υπενθυμίζεται ότι, σημαντικός αριθμός παιδιών εξ’
αυτών που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στη χώρα, περίπου 18%, δεν είχαν
προηγούμενα παρακολουθήσει σχολείο, και πιθανόν είναι αναλφάβητα).
o Μεταξύ των παραγόντων που επιδρούν θετικά στην ένταξη των παιδιών στο
σχολείο, είναι η κατάλληλη προετοιμασία καθώς και η υποστήριξη κατά τη
φοίτηση με συμμετοχή σε μαθήματα ελληνικής γλώσσας, αλλά και με συμμετοχή
σε διάφορες δραστηριότητες/μαθήματα άτυπης εκπαίδευσης που ενισχύουν
τόσο το γνωστικό τους επίπεδο όσο και την κοινωνικοποίησή τους.

Δ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ5
Κατάλληλη και επαρκής ενημέρωση σχετικά με το οικείο θεσμικό πλαίσιο:
o Κρίνεται σημαντικό να διασφαλιστεί στην πράξη η δυνατότητα άμεσης,
κατάλληλης και επαρκούς ενημέρωσης, τόσο σε επίπεδο περιφερειακών
διευθύνσεων όσο και σχολικών μονάδων, σχετικά με τη νομική κατοχύρωση και
το οικείο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση των αλλοδαπών παιδιών
στην εκπαίδευση, με στόχο τη διευκόλυνση και την αποφυγή πρόσθετων
εμποδίων ή καθυστερήσεων κατά την εγγραφή και τη φοίτηση. (σχετικά,
υπενθυμίζονται ειδικότερα: η εγκύκλιος για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών
με ελλιπή δικαιολογητικά σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της χώρας υπ’ αριθ.πρωτ.108457/Δ2/04-07-2016/ΥΠΠΕΘ, η εγκύκλιος για τις
εγγραφές αλλοδαπών μαθητών και τάξεις Υποδοχής ΥΠΕΘ Φ.1/103401/Δ2/206-17, η Γνωμοδότηση 71/2010 ΝΣΚ σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής στο
Γυμνάσιο χωρίς δικαιολογητικά και χωρίς ενήλικα κηδεμόνα, η υπουργική
απόφαση και οι σχετικές εγκύκλιοι για τις εγγραφές και μετεγγραφές στα
Επαγγελματικά Λύκεια6)
5

Τα στοιχεία και συμπεράσματα της εκπαιδευτικής διερεύνησης τέθηκαν υπόψη των μελών του Δικτύου με σκοπό το
σχολιασμό των αναδεικνυόμενων ζητημάτων και προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν παρατηρήσεις από την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι οποίες και λήφθηκαν υπόψη για την τελική διαμόρφωση των
προτεινόμενων παρεμβάσεων.
6
Βλ. Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ1α/98933/Δ4/15-06-2017, εγκύκλιοι αριθ. πρωτ. Φ1α/98666/Δ4/13-06-17, αριθ.
πρωτ.Φ13α/106159 /Δ4/23-06-2017. Ως προς την τελευταία, επισημαίνεται η ανάγκη βελτιώσεων, από απόψεως
νομοτεχνικής διατύπωσης, ώστε να αποφευχθούν στην πράξη τυχόν αμφισβητήσεις ή σύγχυση σχετικά με τη
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Στις περιπτώσεις δε, όπου ενδέχεται να προκύπτουν ειδικότερες δυσκολίες ή
ερωτήματα, σε σχέση με την εκπαιδευτική ένταξη και γενικότερα τη φοίτηση
των αλλοδαπών παιδιών, θα ήταν σημαντικό τα σχετικά ζητήματα να τίθενται
υπόψη και της αρμόδιας ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης
της Εκπαίδευσης Προσφύγων που λειτουργεί εντός του Υπουργείου Παιδείας
(είτε απευθείας, είτε μέσω κοινοποιήσεως ή εσωτερικής διαβιβάσεως). Κατά
αυτόν τον τρόπο, πέραν της δυνατότητας άμεσης αξιοποίησης πληροφοριών και
τεχνογνωσίας για την επίλυση των συγκεκριμένων υποθέσεων,
θα
διευκολύνονταν η συνολικότερη καταγραφή και παρακολούθηση των
ζητημάτων που ανακύπτουν, καθώς και ο σχεδιασμός βελτιωτικών
παρεμβάσεων για την ενιαία αντιμετώπισή τους σε εθνικό επίπεδο.

Υποχρέωση εφαρμογής ειδικότερων ρυθμίσεων προς διευκόλυνση της
πρόσβασης και της φοίτησης των παιδιών στο σχολείο:
o Ζητήματα ανακύπτουν και στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εγγραφή
των παιδιών στο πλησιέστερο σχολείο στη σχολική περιφέρεια όπου υπάγεται η
δομή φιλοξενίας, ή που εν τοις πράγμασι κρίνεται πως θα ήταν προτιμότερη η
εγγραφή του παιδιού σε σχολείο εκτός της περιφέρειας αυτής. Εν προκειμένω,
υπογραμμίζεται η υποχρέωση εφαρμογής των αρχών της χρηστής διοίκησης,
της επιείκειας προς τον διοικούμενο καθώς και η διασφάλιση του βέλτιστου
συμφέροντος του παιδιού, υποχρέωση που απορρέει από τη ΔΣΔΠ (άρθ. 3 ν.
2101/1992).
o Επιπλέον, η ερμηνεία του οικείου θεσμικού πλαισίου θα πρέπει να γίνεται κατά
τρόπο που να επιτρέπει την ορθή, χωρίς διακρίσεις, εφαρμογή των
ευνοϊκότερων διατάξεων που έχουν τεθεί για την αξιολόγηση της φοίτησης και
την προαγωγή των παιδιών που προέρχονται από ξένα σχολεία. Ως τέτοια
περίπτωση καταγράφεται ενδεικτικά η πρόβλεψη χαμηλότερου βαθμού
προαγωγής σε ορισμένα μαθήματα για παιδιά που έχουν φοιτήσει τουλάχιστον
τα δύο τελευταία χρόνια σε ξένο σχολείο (βλ. σχετ. άρθρ. 15 π.δ. 126/16, άρθ. 3
π.δ. 182/1984, άρθ. 34 π.δ. 60/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 1 παρ.
45 π.δ. 68/2014). Εν προκειμένω θα ήταν σημαντική η επίσημη διευκρίνιση
μέσω σχετικής οδηγίας ή ερμηνευτικής εγκυκλίου, ότι η πρόβλεψη αυτή
εφαρμόζεται, ιδίως για τα αλλοδαπά παιδιά, ανεξάρτητα από τον τίτλο βάσει
του οποίου έχει γίνει η εγγραφή τους (τίτλος ξένου σχολείου ή, ελλείψει αυτού,
κατατακτήρια εξέταση).
Ένταξη ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων:
o Ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας/ ΖΕΠ, που έχει ήδη
εισαχθεί από το 2010 (σχετ. βλ. άρθρο 26 ν. 3879/10), προβλέπει την ένταξη
των Ζωνών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στο
εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη
βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως τη λειτουργία τάξεων υποδοχής,
τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, θερινών τμημάτων και τμημάτων

δυνατότητα εγγραφής στα ΕΠΑΛ, ιδίως: ως προς τα παιδιά που διαμένουν εκτός επίσημου πλέγματος δομών φιλοξενίας,
ως προς τη βάση νομιμοποίησης των διοικητών των κέντρων και δομών φιλοξενίας για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
σχετικά με την αδυναμία έκδοσης κωδικών taxis αντί των ίδιων των ενδιαφερομένων ή των νομίμων εκπροσώπων τους,
ως προς τη συμπλήρωση στοιχείων (όπως: το όνομα και το επίθετο του κηδεμόνα, το δήμο όπου είναι εγγεγραμμένο το
παιδί) τα οποία απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης (βάσει παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017), και τα οποία
συνήθως δεν είναι διαθέσιμα στις περιπτώσεις των συγκεκριμένων αλλοδαπών μαθητών.
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διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας της χώρας προέλευσης των μαθητών. 7 Τα
ειδικότερα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση
των ΖΕΠ ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση. Ωστόσο, σύμφωνα με την οικεία
υπουργική απόφαση για το τρέχον και το επόμενο σχολικό έτος, η δυνατότητα
ίδρυσης ΖΕΠ επί του παρόντος προβλέπεται μόνο για τα δημοτικά σχολεία.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η πλειονότητα των ασυνόδευτων παιδιών σε ξενώνες
φιλοξενίας εντάσσονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και αναγνωρίζοντας
τις έως σήμερα αρνητικές συνέπειες, τόσο κατά την εγγραφή όσο και κατά την
φοίτησή τους στο σχολείο λόγω απουσίας τάξεων υποδοχής, κρίνεται άμεσα
απαραίτητη η έκδοση της προβλεπόμενης κατά τον ως άνω νόμο υπουργικής
απόφασης. Επιπλέον, προτείνεται να επιδιωχθεί συνεργασία με το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου να ληφθούν επικαιροποιημένα
στοιχεία και ασφαλείς εκτιμήσεις σχετικά με τον εν δυνάμει μαθητικό
πληθυσμό, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό, σχεδιασμό και οργάνωση των
τάξεων υποδοχής.

Περαιτέρω υποστήριξη της φοίτησης των παιδιών:
o Η συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες άτυπης μάθησης αναδεικνύεται
σε σημαντικό παράγοντα για την υποστήριξη της πρόσβασης και φοίτησής τους
στη δημόσια εκπαίδευση. Ήδη κατά το τρέχον σχολικό έτος έχουν σημειωθεί
αξιόλογες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια
ενίσχυσης της συνεργασίας και συντονισμού των δράσεων των οικείων φορέων
μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η υποστήριξη των
προσπαθειών αυτών, στην κατεύθυνση -μεταξύ άλλων- της προετοιμασίας των
παιδιών με μαθήματα ελληνικής γλώσσας πριν την εγγραφή τους στο σχολείο,
της υποστηρικτικής διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, της
συμμετοχής τους σε δραστηριότητες που ενισχύουν το γνωστικό τους επίπεδο
αλλά και την κοινωνικοποίησή τους, κρίνεται ιδιαιτέρως θετική για την τακτική
και αποτελεσματική παρακολούθηση του σχολείου και τη μείωση της σχολικής
διαρροής.
o Περαιτέρω, θα μπορούσε να διερευνηθεί
το ενδεχόμενο ανάπτυξης
συνεργασιών με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της άτυπης
μάθησης, καθώς και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την
προώθηση και εφαρμογή εργαλείων πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε επίπεδο
σχολικών μονάδων.
o Επιπλέον, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί και η διασφάλιση της φυσικής
πρόσβασης των παιδιών στο σχολείο, κατά τρόπον που να επιτρέπει την
τακτική παρακολούθηση. Ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα παιδιά δε φοιτούν σε
σχολεία όμορα της δομής φιλοξενίας είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται στην
πράξη η εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου για την απρόσκοπτη καθημερινή
μετάβασή τους από και προς το σχολείο, καθώς και την πρόσβαση σε όλες τις
προβλεπόμενες πρακτικές διευκολύνσεις για το σκοπό αυτό (όπως για
παράδειγμα ως προς το κόμιστρο για τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς, ή αναλόγως της περιπτώσεως συνοδεία, σχολικό λεωφορείο,
προσβασιμότητα των παιδιών με αναπηρίες κλπ).

7

Σχετ. βλ. και άρθρο 14 παρ. 2 Οδηγία 2013/33/ΕΕ, όπου προβλέπεται η παροχή προπαρασκευαστικών μαθημάτων,
συμπεριλαμβανομένων γλωσσικών μαθημάτων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των
παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
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Ειδικότερα ζητήματα:
o Πέραν των παραπάνω, επισημαίνονται ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που
επηρεάζουν τόσο την πρόσβαση όσο και την περαιτέρω ένταξη των παιδιών
στην εκπαίδευση. Η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζητημάτων απαιτεί την
ειδικότερη επεξεργασία και διερεύνηση προτεινόμενων παρεμβάσεων, που θα
εγγυώνται την ενιαία επίλυσή τους σε θεσμικό επίπεδο. Αυτά αφορούν ιδίως:
- Τη δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών σε εσπερινά σχολεία
- Την ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης των παιδιών στην
επαγγελματική εκπαίδευση
- Τις περιπτώσεις παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας (κυρίως εκείνων που
ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 16-18 ετών), που λόγω του
γνωστικού τους επιπέδου, θα πρέπει να ενταχθούν σε μικρότερες τάξεις
οι οποίες αντιστοιχούν στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(δευτεροβάθμιας αλλά και πρωτοβάθμιας). Στο σημείο αυτό, και
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως σε αρκετές περιπτώσεις παιδιών
που βρίσκονται στα όρια της ενηλικίωσης διαπιστώθηκε
διστακτικότητα ή και άρνηση εγγραφής στο σχολείο, υπενθυμίζεται ότι
το δικαίωμα παρακολούθησης δευτεροβάθμιων σπουδών δεν
ανακαλείται αποκλειστικά και μόνο λόγω ενηλικιώσεως του ανηλίκου
(βλ. σχετ. αρ. 14 παρ 1 Οδηγία 2013/33/ΕΕ).
.

o

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το τελευταίο ζήτημα, υπενθυμίζεται και η παλαιότερη
επισήμανση του Συνηγόρου προς το Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την
απουσία πρόβλεψης για την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών ηλικίας 16-18 ετών,
που δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σχετ. βλ. έγγραφα
υπ’ αριθμ. πρωτ. 164851/56598/2013, Φ.1500.2/18436/2015). Συγκεκριμένα,
ο Συνήγορος επισήµανε το θεµελιώδες δικαίωµα όλων των ανηλίκων να
φοιτούν στην εκπαίδευση, τονίζοντας ότι πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για
την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων, καθώς, κυρίως στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση, δεν είναι παιδαγωγικά ορθό έφηβοι µεγαλύτερης ηλικίας να
βρίσκονται σε τάξεις µε µικρότερα παιδιά και να παρακολουθούν πρόγραµµα
σχεδιασµένο για µικρότερες ηλικίες. Όπως μάλιστα αναφέρεται, στα
ενδιαφερόμενα παιδιά περιλαμβάνονται ιδίως Ρομά καθώς και ασυνόδευτοι
ανήλικοι που χρήζουν αυξημένης προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει προταθεί:
- η δημιουργία ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
- η διεύρυνση του θεσµού του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας ώστε να καλύψει
και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τις ηλικίες αυτές.
- κατά το μεταβατικό στάδιο, ως την υλοποίηση των παραπάνω
προτεινόμενων παρεμβάσεων, προτείνεται η ένταξη των συγκεκριμένων
μαθητών σε τάξεις υποδοχής, καθώς και η πρόβλεψη και εφαρμογή και
άλλων λειτουργικών ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα η διαφοροποίηση ως
προς το διάλειμμα κ.ά.
Δυστυχώς, έως σήμερα δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση στις ως άνω προτάσεις
και τα συναφή ζητήματα εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα,
επηρεάζοντας αρνητικά την πρόσβαση και ένταξη στην εκπαίδευση όχι μόνο
των ασυνόδευτων παιδιών, αλλά όλων των εν δυνάμει μαθητών μεγαλύτερης
ηλικίας.
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