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Περίλθψθ 

Θ πρόςωατθ προςωυγικι κρίςθ ανζδειξε ζνα ςθμαντικό κενό που υπάρχει ςτθν ΕΕ 

να αντιμετωπίηει κρίςεισ. Θ μαηικι ειςροι ανκρϊπων εντόσ των ςυνόρων τθσ ΕΕ, κυρίωσ 

μετα το ξζςπαςμα τθσ Χυριακισ κρίςθσ τθν ανάγκαςε να λάβει άμεςα μζτρα και να 

ςυνεργαςτεί με διεκνείσ οργανιςμοφσ ςτο αρχικό κυρίωσ ςτάδιο, αυτό τθσ ταυτοποίθςθσ 

και με ΠΞΣ.  

Ζλαβε αποωάςεισ και οδθγίεσ, οι οποίεσ ςτόχο είχαν εκτόσ από τθ μείωςθ τθσ 

γραωειοκρατίασ τθν ταυτοποίθςθ και τθν πιο γριγορθ λειτουργία του ςυςτιματοσ αςφλου  

να εντάξει τουσ πρόςωυγεσ/μετανάςτεσ ςτισ δομζσ και τισ κοινωνίεσ υποδοχισ. 

Χτα πλάιςια τθσ προςπάκειασ αυτισ παρουςιάςτθκε ζνα ςχζδιο δράςθσ, το οποίο 

τονίηει τθ ςπουδαιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ ςτον τομζα αυτό. Θ εκπαίδευςθ πρζπει να 

χρθςιμοποιιςει όλα τα εργαλεία που διακζτει και αναωζρονται ςτθ διεκνι βιβλιογραωία 

προκειμζνου να επιτφχει τθν ζνταξθ ςτισ κοινωνίεσ υποδοχισ. Ειδικά το κζατρο και θ χριςθ 

του ωσ παιδαγωγικό εργαλείο είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ. 

Θ Ελλάδα, χϊρα που δζχτθκε το μεγαλφτερο αρικμό προςωφγων/μεταναςτϊν 

δθμιοφργθςε νόμουσ και διάωορα προτεινόμενα προγράμματα για να μπορζςει 

τουλάχιςτον να εντάξει τα παιδιά ςτισ εκπαιδευτικζσ δομζσ.    
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Ειςαγωγι 

 

Χφμωωνα με ζκκεςθ του ΣΣΧΑ επιςθμαίνεται ότι θ ΕΕ ωιλοξενεί λιγότερο από το ζνα 

τρίτο (31%) του ςυνόλου των μεταναςτϊν με υψθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ, ενϊ 

περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ (57%) είναι ςτθ Βόρεια Αμερικι. Ξάποια πρόοδοσ ζχει 

ςθμειωκεί τθν τελευταία δεκαετία, με ςθμαντικι αφξθςθ του μεριδίου τθσ υψθλισ 

μόρωωςθσ μεταξφ των πρόςωατων μεταναςτϊν - από το 21% του ςυνόλου το 2000 ςε 36% 

το 2011.1  

Σι μεταναςτευτικζσ ροζσ ζχουν αυξθκεί ςθμαντικά τθν τελευταία 25ετία, ιδιαίτερα  δε 

τα τελευταία χρόνια ζχουν προςτεκεί και οι ροζσ προςωφγων ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Θ 

αναγνϊριςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ τθσ κοινωνικισ και ςχολικισ πραγματικότθτασ είναι 

ζνα ηιτθμα που απαςχόλθςε τουσ ερευνθτζσ τθσ εκπαίδευςθσ. Πελζτεσ κι ζρευνεσ 

αναγνωρίηουν το ςτοιχείο αυτό και διερευνοφν τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ νζασ αυτισ 

πραγματικότθτασ ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Βζβαια, οι πρόςωατεσ ςυγκροφςεισ κυρίωσ 

ςτθ Χυρία οδιγθςαν ςε μια μαηικι μετακίνθςθ πλθκυςμϊν από τισ γφρω περιοχζσ προσ τθν  

ΕΕ. Δεν ζχουν υπάρξει ζρευνεσ για το μορωωτικό επίπεδο των αιτοφντων άςυλο, αν και 

ςίγουρα υπάρχει ζνα βαςικό ζλλειμμα ςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ των χωρϊν υποδοχισ μιασ 

και θ μθτρικι γλϊςςα των περιςςοτζρων που αιτοφνται άςυλο είναι τα αραβικά. Θ 

δυςκολία ζνταξθσ τουσ κακορίηεται από παράγοντεσ, όπωσ θ ζλλειψθ γλωςςικϊν 

δεξιοτιτων και μεταβιβάςιμα προςόντα κζςεων εργαςίασ, κακϊσ και τα εμπόδια για τθν 

αναηιτθςθ εργαςίασ.2 Χφμωωνα με το IMF, θ εκπαίδευςθ αποτελεί ίςωσ τον κυριότερο 

παράγοντα που βοθκά ςτθν ζνταξθ των προςωφγων/μεταναςτϊν.  

Σι εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ μποροφν να βελτιϊςουν τισ ςυνκικεσ ηωισ των 

προςωφγων/μεταναςτϊν και ςφμωωνα με τθν ζρευνα του ΣΣΧΑ είναι ςθμαντικι θ άμεςθ 

ζνταξθ τουσ ςε ςχολικά περιβάλλοντα.3 Υροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι ςθμαντικό να 

λθωκοφν μζτρα, ανάμεςα ςτα οποία είναι θ διάκεςθ περιςςότερων πόρων ςε ςχολεία με 

υψθλό ποςοςτό μεταναςτϊν. Επίςθσ, κρίνεται αναγκαία θ κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν 

ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, θ παροχι επαρκοφσ γλωςςικισ υποςτιριξθσ ςτουσ 

μακθτζσ και θ ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των γονζων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 

                                                           
1
OECD/European Union (2015), Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In, OECD Publishing, 

Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264234024-en 
2
IMF (2016), The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges, SND. Χτο 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf. Ανακτικθκε: 10/12/1016 
3
 OECD (2015), ibid. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf
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1. τόχοσ τθσ εργαςίασ  

 

Θ πρόςωατθ προςωυγικι κρίςθ ανζδειξε πόςο ανζτοιμθ είναι θ ΕΕ να χειριςτεί και να 

αντιμετωπίςει μετακινιςεισ πλθκυςμϊν εντόσ των ςυνόρων τθσ. Ξφριοσ ςτόχοσ τθσ 

παροφςασ εργαςίασ είναι θ παρουςίαςθ και θ περιγραωι των πολιτικϊν που ζχουν 

αποωαςιςτεί και εωαρμόηονται προκειμζνου να γίνει εωικτι θ ζνταξθ των προςωφγων και 

μεταναςτϊν ςτισ κοινωνίεσ υποδοχισ. Ξφριο ηιτθμα που κα μασ απαςχολιςει είναι οι 

βαςικζσ ςτρατθγικζσ και πολιτικζσ τθσ EE αλλά και οι καλζσ πρακτικζσ  που εωαρμόηονται 

ςτα κράτθ-μζλθ. Κα επικεντρωκοφμε ςτθν χρθςιμότθτα του κεάτρου ωσ προσ τθν 

κοινωνικι ζνταξθ των προςωφγων μεταναςτϊν. Τταν μιλάμε για το κζατρο ςτθν 

εκπαίδευςθ εννοοφμε τθν χριςθ του κεάτρου όχι μόνο ωσ αυτόνομο μάκθμα και 

αντικείμενο με όλεσ τισ κετικζσ επιδράςεισ που μπορεί να ζχει ςτθν κοινωνικοποίθςθ κ.α, 

αλλά και ωσ εργαλείο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, το οποίο ζχει διάωορεσ λειτουργίεσ 

τισ οποίεσ κα αναλφςουμε παρακάτω.  

Χφμωωνα με τον Augusto Boal4, όπωσ ο δάςκαλοσ μζςω τθσ παραδοςιακισ εκπαίδευςθσ 

μπορεί να εμωυςιςει ιδζεσ ςτον μακθτι ζτςι μπορεί και ο θκοποιόσ να μεταδϊςει ιδζεσ 

ςτο κοινό. Χτον τομζα τθσ μετανάςτευςθσ, θ τεχνικι του Boal ςτο κζατρο μπορεί να 

χρθςιμεφςει ωσ ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ για τθν αντιμετϊπιςθ των προκαταλιψεων 

και τθν προϊκθςθ τθσ κατανόθςθσ του «άλλου».5 Χτο ςθμείο αυτό κα τονίςω ότι το 

εγχειρίδιο του Boal «Games for actors and non actors” ζχει λειτουργιςει ωσ βίβλοσ ςτθ 

δθμιουργία προγραμμάτων κεατρικισ αγωγισ κακϊσ και ςτον ςχεδιαςμό κεατρικϊν 

αςκιςεων ςτα ςχολεία παγκοςμίωσ.  

Θ ςυμμετοχι ατόμων, που ζχουν βιϊςει τθν τραυματικι εμπειρία του πολζμου, ςε 

δραςτθριότθτεσ τζχνθσ μπορεί να διαδραματίςει ζνα πολφ ςθμαντικό ρόλο προκειμζνου να 

ςτθρίξει τθν ζνταξθ τουσ ςε μια νζα κοινωνία και να καταπραψνει τισ πλθγζσ τουσ. Επίςθσ 

είναι δυνατόν να βοθκιςει ςτθ δθμιουργία μιασ νζασ πολιτικισ κατάςταςθσ ςε χϊρεσ που 

ζχει επζλκει θ ειρινθ και οι οποίεσ προςπακοφν να οργανϊςουν νζεσ δομζσ και να 

                                                           
4
Κεωρείται ο πατζρασ του κεάτρου του καταπιεςμζνου,  τεχνικι που δθμιουργικθκε μζςα ςτισ 

παραγκουπόλεισ του Φίο και λειτοφργθςε ωσ μα προςπάκεια να ξυπνιςει τουσ καταπιεςμζνουσ από 
τον ηυγό των λευκϊν 
5
 McGregor, E. & Ragab, N. (2016) The Role of Culture and the Arts in the Integration of Refugees and 

Migrants, European Expert Network on Culture and Audiovisual (EENCA), ςτο 
https://www.google.gr/search?q=E.+McGregor+and+N.%2C+Ragab%2C+(2015)+The+Role+of+Culture
+and+the+Arts+in+the+Integration+of+Refugees+and+Migrants%2C+European+Expert+Network+on+
Culture+and+Audiovisual+()&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-
b&gfe_rd=cr&ei=qIKHWOObIpLd8AfZiYf4Ag, ανακτικθκε: 24/1/2017 

https://www.google.gr/search?q=E.+McGregor+and+N.%2C+Ragab%2C+(2015)+The+Role+of+Culture+and+the+Arts+in+the+Integration+of+Refugees+and+Migrants%2C+European+Expert+Network+on+Culture+and+Audiovisual+()&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=qIKHWOObIpLd8AfZiYf4Ag
https://www.google.gr/search?q=E.+McGregor+and+N.%2C+Ragab%2C+(2015)+The+Role+of+Culture+and+the+Arts+in+the+Integration+of+Refugees+and+Migrants%2C+European+Expert+Network+on+Culture+and+Audiovisual+()&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=qIKHWOObIpLd8AfZiYf4Ag
https://www.google.gr/search?q=E.+McGregor+and+N.%2C+Ragab%2C+(2015)+The+Role+of+Culture+and+the+Arts+in+the+Integration+of+Refugees+and+Migrants%2C+European+Expert+Network+on+Culture+and+Audiovisual+()&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=qIKHWOObIpLd8AfZiYf4Ag
https://www.google.gr/search?q=E.+McGregor+and+N.%2C+Ragab%2C+(2015)+The+Role+of+Culture+and+the+Arts+in+the+Integration+of+Refugees+and+Migrants%2C+European+Expert+Network+on+Culture+and+Audiovisual+()&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=qIKHWOObIpLd8AfZiYf4Ag
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ενϊςουν το κοινωνικό ςφνολο.6 Θ Ελλάδα ςτθ μζςθ τθσ δεκαετίασ του 2000 αναγνϊριςε τθν 

κοινωνικι ενςωμάτωςθ ωσ κζμα τθσ δθμόςιασ πολιτικισ και ίδρυςε τθν Εκνικι Επιτροπι 

για τθν Ξοινωνικι Ζνταξθ (Ρ. 3536/2007). 

 

2. Ερευνθτικά ερωτιματα και αναλυτικι παρουςίαςθ των κεφαλαίων τθσ 

εργαςίασ. 

 

Ψα κφρια ερωτιματα που ανακφπτουν από τθν επιςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ 

είναι:  

Εάν υποκζςουμε ότι το κζατρο αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

κατά πόςο μπορεί  να ςυμβάλει ςτθν ζνταξθ των προςωφγων/μεταναςτϊν; 

Πε ποιο τρόπο θ ΕΕ εντάςςει το κζατρο ςτισ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ για τουσ 

πρόςωυγεσ/μετανάςτεσ;  

Υοια είναι τα πλεονεκτιματα που προκφπτουν από τθν εωαρμογι των εκπαιδευτικϊν 

πολιτικϊν τθσ ΕΕ ςε διάωορα κράτθ μζλθ που χρθςιμοποιοφν το κζατρο ωσ εργαλείο; 

Χτο Κεφάλαιο 1 κα επιχειριςουμε τθ διαςαωινιςθ των εννοιϊν που κα χρθςιμοποιιςω 

ςτθν εν λόγω μελζτθ βαςιηόμενθ ςε μελζτθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ. Κα παρακζςουμε 

διάωορουσ οριςμοφσ των εννοιϊν «μετανάςτθσ», «πρόςωυγασ», «ζνταξθ», «ενςωμάτωςθ», 

«αποκλειςμόσ», ζννοιεσ που ζχουν ςυχνά διαςτρεβλωκεί, κυρίωσ ςε πολιτικό επίπεδο. Εν 

ςυνεχεία, κα παρουςιάςω τθ ςτρατθγικι και τισ ρυκμίςεισ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ που 

ςχετίηονται με το κζμα τθσ διπλωματικισ μου εργαςίασ. 

Ψο Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει μια  ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι ςτισ πολιτικζσ που 

αωοροφν τουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςωυγεσ από τισ αρχζσ τθσ ίδρυςθσ τθσ ΕΕ, όπου 

κυρίωσ κα εςτιάςω ςτθν περίοδο μετά τθν πτϊςθ του υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ, θ οποία  

περίοδοσ χαρακτθρίηεται από ζνα μεγάλο κφμα ειςροισ ανκρϊπων εντόσ των ςυνόρων τθσ 

Ξοινότθτασ. Υαράλλθλα, κα αναωερκϊ ςτθ δθμιουργία δομϊν και τθν υιοκζτθςθ πολιτικϊν 

τθσ ΕΕ για τθν προςταςία και τθν ζνταξθ των προςωφγων/μεταναςτϊν. Χτο πλαίςιο αυτό κα 

γίνει αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ ςφγχρονθσ προςωυγικισ κρίςθσ (2013-17), θ οποία 

οδιγθςε τα όργανα να λάβουν άμεςα αποωάςεισ ςε ςχζςθ με κενά που ιδθ είχαν διαωανεί 

από τα μζςα του 1990. 

Χτο Κεφάλαιο 3 κα αςχολθκϊ διεξοδικά με τθν ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τθν ζνταξθ, τισ 

εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ κακϊσ και το Χχζδιο Δράςθσ που δθμιουργικθκε ωσ επιςτζγαςμα 

                                                           
6
 Howson, P. & Dubber, J. (2014). Culture Matters, Why culture should be at the heart of future public 

policy, London: British Council. 
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τθσ προςωυγικισ κρίςθσ. Ψο ςχζδιο αυτό περιγράωεται αναλυτικά ωσ προσ τουσ ςτόχουσ, 

τισ μεκόδουσ και τα εργαλεία που χρθςιμοποιεί. Χτο ίδιο κεωάλαιο διαωαίνεται θ ςθμαςία 

που αποδίδεται από τθν ΕΕ ςτο κζατρο ωσ ζνα ςθμαντικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό 

εργαλείο.  

Ξφριο αντικείμενο του Κεφαλαίου 4 και τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελεί το κζατρο ωσ 

ζνα βαςικό εργαλείο για τθν ζνταξθ διαωορετικϊν ομάδων ςτισ κοινωνικζσ δομζσ. 

Υαράλλθλα κα επικεντρωκοφμε ςτθ ςθμαςία του κεάτρου ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

και ςτθ ηωι του ατόμου όπωσ παρουςιάηεται και περιγράωεται ςτα επίςθμα κείμενα τθσ ΕΕ 

αλλά και  όπωσ εωαρμόηεται ςτα διάωορα προγράμματα ςπουδϊν των κρατϊν-μελϊν τθσ 

ΕΕ. 

Χτο Κεφάλαιο 5 κα παρουςιάςουμε διάωορεσ καλζσ πρακτικζσ ςε επίπεδο χωρϊν και 

προγραμμάτων τθσ ΕΕ και ςτο Κεφάλαιο 6 κα αςχολθκϊ με τθν εωαρμογι των πολιτικϊν 

αυτϊν ςτθν Ελλάδα και ιδιαίτερα ςτα ςχολεία που λειτουργοφν το απόγευμα για τα παιδιά 

των προςωφγων/μεταναςτϊν.  

Εν κατακλείδι, ςτον επίλογο κα ςυνοψίςουμε τα κφρια ςθμεία τθσ εργαςίασ και κα 

προχωριςω ςε προτάςεισ για πολιτικζσ και μζτρα. 
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1.1 Εννοιολογιςεισ 

 

Θ μετανάςτευςθ ζχει επιπτϊςεισ ςτισ χϊρεσ υποδοχισ όχι μόνο ςτθν πλθκυςμιακι 

ςφνκεςθ αλλά και ςε αλλαγζσ ςε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Θ μελζτθ αυτισ τθσ 

διαδικαςίασ είναι αντικείμενο ενδιαωζροντοσ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν, οι οποίεσ 

χρθςιμοποιοφν διάωορουσ όρουσ και εννοιολογιςεισ, όπωσ ζνταξθ, ενςωμάτωςθ, 

αωομοίωςθ, επιπολιτιςμόσ, προςαρμογι. 

Χφμωωνα με τθν Χφμβαςθ του 1951 και το Υρωτόκολλο του 1967 για το Ξακεςτϊσ των 

Υροςωφγων, προβλζπεται θ ζνταξθ των προςωφγων ςτισ κοινωνίεσ υποδοχισ. Υαράλλθλα 

απαρικμοφνται τα κοινωνικά και τα οικονομικά δικαιϊματα, τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν 

διαδικαςία τθσ ζνταξθσ.7  

Θ τελικι ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν μετανάςτευςθ (Global 

Commission On International Migration, 2005) αναωζρεται ςτα ηθτιματα τθσ ενςωμάτωςθσ 

των μεταναςτϊν, δθλαδι ςτθν πολιτιςμικι διαωοροποίθςθ, ςτθν κοινωνικι ςυνοχι, ςτθν 

καταπολζμθςθ των διακρίςεων κ.α.  

Ψα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ διαωοροποιοφνται ωσ προσ τον οριςμό  τθσ ζνταξθσ ανάλογα με 

τθν προςζγγιςθ που ζχουν ςτο κζμα τθσ μετανάςτευςθσ. Ψρία είναι τα ιςτορικά μοντζλα 

ζνταξθσ ςτο Ευρωπαϊκό επίπεδο, το πολυπολιτιςμικό που εωαρμόςτθκε ςτθ Χουθδία και 

τθν Σλλανδία, το αωομοιωτικό ςτθ Γαλλία και το μοντζλο αποκλειςμοφ ςτθ Γερμανία, τθν 

Αυςτρία και το Βζλγιο. Χφμωωνα με τον Schnapper (1992) εμωανίηονται δφο άξονεσ 

μεταναςτευτικισ πολιτικισ, αυτι τθσ ειςόδου, διαμονισ, απαςχόλθςθσ και τθσ πολιτικζσ 

ζνταξθσ και ενςωμάτωςθσ.  

Κεωρϊντασ ότι ο οριςμόσ των βαςικϊν εννοιϊν με τισ οποίεσ κα αςχολθκοφμε κακϊσ 

και θ ςυνοπτικι διαςαωινιςθ τουσ είναι απαραίτθτθ, ςτθ ςυνζχεια κα αναωερκοφμε ςτο 

ηιτθμα αυτό. 

I. Πρόςφυγασ/μετανάςτησ 

 Σ όροσ μετανάςτθσ προζρχεται από τα αρχαία ελλθνικά, από τθ ςφνδεςθ των  λζξεων 

μετά και ναίο που ςθμαίνει κατοικϊ, βρίςκομαι. Ζχουν δοκεί διάωοροι οριςμοί για τθν 

ζννοια μετανάςτευςθ λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ του ωαινομζνου. Mε τον όρο 

                                                           
7
UNHCR, Χθμείωμα για τθν Ζνταξθ των Υροςωφγων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2007. Χτο 

http://www.unhcr.org.cy/fileadmin/user_upload/INTEGRATION_OF_REFUGEES.pdf. Ανάκτθςθ:1/10/ 
2016 

http://www.unhcr.org.cy/fileadmin/user_upload/INTEGRATION_OF_REFUGEES.pdf.%20��������:1/10/
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μετανάςτευςθ εννοοφμε τθ μόνιμθ ι προςωρινι μεταβολι του τόπου εγκατάςταςθσ ενόσ 

ατόμου ι μιασ κοινωνικισ ομάδασ.8  

 Χφμωωνα με τον Διεκνι Σργανιςμό Πετανάςτευςθσ μετανάςτευςθ «είναι θ 

διαδικαςία τθσ μετακίνθςθσ είτε διαμζςου των διεκνϊν ςυνόρων είτε εντόσ ενόσ κράτουσ. 

Υρόκειται για τθ μετακίνθςθ πλθκυςμοφ, περικλείοντασ κάκε είδοσ μετακίνθςθσ 

ανκρϊπων. Αωορά τθ μετανάςτευςθ προςωφγων, εκτοπιςμζνων προςϊπων και 

οικονομικϊν μεταναςτϊν».9 Θ μετανάςτευςθ διακρίνεται από τουσ μελετθτζσ ςε διάωορεσ 

κατθγορίεσ ανάλογα με τα κριτιρια που επιλζγουν να μελετιςουν. Πια διάκριςθ είναι θ 

εςωτερικι ι εξωτερικι, δθλαδι εκείνθ που χαρακτθρίηεται από τθ μεταναςτευτικι κίνθςθ 

μζςα ςτθν επικράτεια ι από ζνα κράτοσ ςε άλλο. Πια κατεφκυνςθ διακρίνει τα είδθ 

μετανάςτευςθσ ανάλογα με τα αίτια που οδιγθςαν ςτθν μετανάςτευςθ και χωρίηεται ςτθν 

εκοφςια ι ακοφςια μετανάςτευςθ (ι όπωσ ονομάηεται από άλλουσ εκελοφςια 

μετανάςτευςθ ι εξαναγκαςτικι). Θ εκελοφςια μετανάςτευςθ πραγματοποιείται είτε για 

οικονομικοφσ λόγουσ, ςτθν οποία ανικουν οι οικονομικοί μετανάςτεσ είτε για πολιτικοφσ 

λόγουσ ενϊ θ εξαναγκαςτικι χωρίηεται και αυτι είτε ςε μετανάςτευςθ λόγω πολιτικϊν 

κριτθρίων, ςτθν οποία ανικουν οι πρόςωυγεσ είτε λόγω διάωορων άλλων ςυνκθκϊν –

οικονομικϊν, περιβαλλοντολογικϊν, κ.α.10 Πια άλλθ κατεφκυνςθ επιλζγει να 

χρθςιμοποιιςει ωσ ςτοιχείο διάκριςθσ τθν χρονικι περίοδο που διαμζνει ο μετανάςτθσ ςε 

ζνα κράτοσ και διακρίνεται ςε βραχυπρόκεςμθ και μακροπρόκεςμθ. Ψζλοσ εμωανίηονται 

και πιο εξειδικευμζνα είδθ μετανάςτευςθσ όπωσ θ λακρομετανάςτευςθ, θ εμπορία 

ανκρϊπων, θ λακραία μετανάςτευςθ ανκρϊπων, κ.ά.   

Υρόςωυγασ ςφμωωνα με τθ Χφμβαςθ του ΣΘΕ του 1951, είναι «το άτομο που λόγω 

δικαιολογθμζνου ωόβου δίωξθσ για λόγουσ ωυλισ, κρθςκείασ, εκνικότθτασ, ςυμμετοχισ ςε 

οριςμζνθ ομάδα ι λόγω των πολιτικϊν του πεποικιςεων, βρίςκεται εκτόσ τθσ χϊρασ τθσ 

οποίασ ζχει τθν ικαγζνεια και δεν μπορεί ι εξαιτίασ αυτοφ του ωόβου δεν επικυμεί να 

απολαμβάνει προςταςία τθσ χϊρασ αυτισ….»11. Ξάκε άνκρωποσ, ςφμωωνα με τθν Χφμβαςθ 

του 1951 και το Υρωτόκολλο του 1967, ζχει δικαίωμα να αιτθκεί άςυλο, ενϊ θ διεκνισ 

κοινότθτα οωείλει να του προςωζρει προςταςία τθσ ςωματικισ του αςωάλειασ αλλά και 

                                                           
8
 Πουςοφρου, Ο. Π. (2003), Μετανάςτευςθ και Μεταναςτευτικι Πολιτικι ςτθν Ελλάδα και τθν 

Ευρώπθ, Ακινα: Gutenberg, ς. 8 

9
 Αυτόσ είναι ζνασ ευρφσ οριςμόσ του Διεκνοφσ Σργανιςμοφ Πετανάςτευςθσ (International 

Organization for Migration-ΔΣΠ) 
10

Ξόντθσ Α. (επιμ.) (2009), Ηθτιματα Ξοινωνικισ Ζνταξθσ Πεταναςτϊν, Ακινα:εκδ. Υαπαηιςθσ, ς. 
521. 
11

Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ πρόςωυγεσ, Προςτατεφοντασ τουσ πρόςφυγεσ και ο ρόλοσ τθσ 
Υπατθσ Αρμοςτείασ, Ακινα: UNCHR, 2011. 
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προάςπιςθ των ατομικϊν του δικαιωμάτων, όπωσ θ ελευκερία ςκζψθσ, διακίνθςθσ κακϊσ 

και θ προςταςία από τα βαςανιςτιρια και τθν εξευτελιςτικι μεταχείριςθ κακϊσ και να 

απολαμβάνουν τα ίδια κεμελιϊδθ οικονομικά και κοινωνικά δικαιϊματα. Ψρεισ είναι οι 

ςυνικεισ πολιτικζσ προςεγγίςεισ: ο επαναπατριςμόσ, θ τοπικι ζνταξθ και θ 

μετεγκατάςταςθ. Χτθν παροφςα εργαςία κα αςχολθκϊ κυρίωσ με τθν πρακτικι τθσ τοπικισ 

ζνταξθσ. 

II. Ζνταξη (inclusion), ενςωμάτωςη (integration). 

Σριςμζνεσ από τισ ζννοιεσ ςτισ οποίεσ κα αναωερκοφμε ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτισ 

κοινωνικζσ και ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ με διαωορετικοφσ τρόπουσ, οι οποίεσ επιςτιμεσ 

όμωσ ςυνζβαλαν ςτθ διαςαωινιςθ των εννοιϊν. Εντοφτοισ οι διάωορεσ προςεγγίςεισ 

ςυμωωνοφν ςτο ότι αυτζσ οι ζννοιεσ αποτελοφν διαδικαςία.12 Ζνα κοινό κζμα 

ενδιαωζροντοσ που ζχει μελετθκεί από τουσ κλάδουσ τθσ Ξοινωνιολογίασ, Ψυχολογίασ, 

Ξοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, κ.α. είναι οι μθχανιςμοί τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και του 

αποκλειςμοφ. Χτθν Ξοινωνιολογία υπιρξε ςυηιτθςθ και αντιτικζμενεσ απόψεισ για τουσ 

όρουσ αυτοφσ τόςο αναωορικά με τθ ςαωινεια των όρων όςο και με τθν ιδεολογικοποίθςθ 

τουσ.   

Ωποςτθρίηεται ότι θ ζνταξθ είναι μια ζννοια που αναωζρεται ςε ζνα ευρφτερο κεωρθτικό 

πλαίςιο, αυτό τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ και ευταξίασ κακϊσ και των κεςμϊν τθσ 

κοινωνικισ ιδιότθτασ του πολίτθ. Σι τρεισ διαςτάςεισ τθσ ζνταξθσ είναι: θ πολιτικι, θ 

οικονομικι και θ κοινωνικι. Αυτζσ ανταποκρίνονται ςε τρία υποςυςτιματα ςφμωωνα με 

τθν Woodward, δθλαδι το κράτοσ, τθν αγορά και τθν κοινωνία των πολιτϊν.13 Θ πολιτικι, θ 

οποία αναωζρεται γενικϊσ ςτισ πολιτικζσ ζνταξθσ τόςο ςε ατομικό επίπεδο όςο και ςε 

εδαωικό. Θ οικονομικι, με τθν ζννοια του δικαιϊματοσ όλων ςτθν εργαςία (κακϊσ και τθ 

μείωςθ τθσ παιδικισ εργαςίασ), τθ μείωςθ τθσ ωτϊχειασ κ.α. Θ ιδιότθτα του πολίτθ (civic) 

ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ κοινωνικι ενςωμάτωςθ και θ κοινωνία των πολιτϊν. 

Σ όροσ ενςωμάτωςθ (integration), ενϊ ςυχνά δεν χρθςιμοποιείται ςαωϊσ από πεδία 

ερευνϊν ι πρακτικισ, εντοφτοισ ςτθν Ξοινωνιολογικι κεωρία ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ 

γενικι Ξοινωνιολογικι ζννοια κυρίωσ ςτθ λειτουργικι κεωρία και ςτθν κεωρία τθν 

κοινωνικϊν ςυςτθμάτων. Σ λειτουργιςμόσ και οι ςυςτθμικζσ κεωρίεσ τθσ κοινωνικισ 

ενςωμάτωςθσ κεωροφν τθν ενςωμάτωςθ ωσ βαςικι ζννοια. Ειδικότερα θ κοινωνιολογικι 

κεωρία των κοινωνικϊν ςυςτθμάτων κάνει τθ διάκριςθ ανάμεςα ςτθ ςυςτθμικι 
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Cities. European Addiction Research, 12, 33-41. 
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Woodward, A & Kohli, M. (2001), Inclusions/exclusions ς. 18. Χτο Woodward, A. & Kohli, M., 
Inclusions and Exclusions in European Societies. Routledge, London and New York 2001, ς.6-20  
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ενςωμάτωςθ και τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ.14 Σ David Lockwood κεωρεί ότι θ ςυςτθμζνθ 

ενςωμάτωςθ λειτουργεί μζςω των κεςμϊν και των οργανϊςεων (δθλαδι του κράτουσ, του 

νομικοφ ςυςτιματοσ, των αγορϊν, κα) ενϊ θ κοινωνικι ενςωμάτωςθ αναωζρεται ςτθν 

ζνταξθ νεοειςερχόμενων ατόμων ςε ζνα ςφςτθμα και ςτθ δθμιουργία αμοιβαίων ςχζςεων 

ανάμεςα ςτα άτομα και ςτάςεων για το κοινωνικό ςφςτθμα ςυνολικά.15 Θ ενςωμάτωςθ 

είναι μια δυναμικι διαδικαςία θ οποία τείνει ςτθν απουςία διακρίςεων (οικονομικϊν – 

κοινωνικϊν και πολιτικϊν) μεταξφ των μεταναςτϊν και των γθγενϊν. Σ Ξόντθσ κεωρεί ότι 

αυτι θ ενςωμάτωςθ είναι «διαωοροποιθμζνθ» με τθν ζννοια ότι εξαρτάται από τα 

οικονομικά χαρακτθριςτικά του μετανάςτθ.16 Θ ζννοια τθσ ενςωμάτωςθσ κατανοείται ωσ «θ 

διαδικαςία τθσ ζνταξθσ των μεταναςτϊν ςτουσ βαςικοφσ κεςμοφσ, ςχζςεισ και κζςεισ τθσ 

Ξοινωνίασ υποδοχισ. Για τουσ μετανάςτεσ ςθμαίνει μια διαδικαςία εκμάκθςθσ ενόσ νζου 

πολιτιςμοφ, πρόςλθψθσ δικαιωμάτων, απόκτθςθσ κζςθσ, οικοδόμθςθσ προςωπικϊν 

ςχζςεων με τα μζλθ τθσ κοινωνίασ υποδοχισ και ανάπτυξθσ  ϊςτε να ταυτίηονται με 

αυτοφσ. Για τθν κοινωνία υποδοχισ ενςωμάτωςθ ςθμαίνει το άνοιγμα των κεςμϊν, θ 

παραχϊρθςθ ίςων ευκαιριϊν ςτουσ μετανάςτεσ και θ αποδοχι δθμοςίωσ τθσ ενςωμάτωςθσ 

ςτθν κοινωνία.»17 

Χτθν ζρευνα τθσ μετανάςτευςθσ πολλζσ ωορζσ χρθςιμοποιείται ο όροσ ενςωμάτωςθ 

ταυτόςθμα με άλλουσ όρουσ και γι αυτό το λόγο ςτθν κοινωνιολογικι βιβλιογραωία 

επιχειροφνται απόπειρεσ διαςαωθνίςεων τθσ ζννοιασ.18 O H. Esser προτείνει τζςςερισ 

βαςικζσ μορωζσ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ: τθν πολιτιςμικι (culturation), τοποκζτθςθ 

(placement), τθν αλλθλεπίδραςθ (interaction) και τθν ταυτοποίθςθ (identification).19 Σ 

Heckmann, αναωερόμενοσ ςε αυτζσ τισ μορωζσ και τουσ μθχανιςμοφσ τθσ ενςωμάτωςθσ 

του Esser ςτο πλαίςιο τθσ μετανάςτευςθσ, ςυνδζει τθν τοποκζτθςθ με τθ δομικι 

ενςωμάτωςθ, δθλαδι τθν πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ και το status των βαςικϊν κεςμϊν τθσ 

κοινωνίασ, τθν αλλθλεπίδραςθ με τθν αλλθλεπιδροφςα ενςωμάτωςθ (αποδοχι και ζνταξθ 

των μεταναςτϊν/προςωφγων ςτθ ςωαίρα των πρωτογενϊν ςχζςεων και δικτφων), τον 
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Heckmann, F. (Ed.)(2005): Integration and integration policies: IMISCOE network feasibility study. 
Bamberg: europäisches forum für migrationsstudien (efms) Institut an der Universität Bamberg .URN: 
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βλ. Archer, M. (1996), Social Integration and System Integration: Developing the distinction, 
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εκπολιτιςμό με τθν πολιτιςτικι ενςωμάτωςθ, δθλαδι τισ διαδικαςίεσ αλλαγισ των 

γνωςτικϊν και ςυμπεριωορικϊν ςτοιχείων και ςτάςεων των ατόμων και το ταυτοποιθτικό 

που αναωζρεται ςτο επίπεδο του υποκειμζνου και εμωανίηεται ςτα αιςκιματα του ανικειν 

και τθσ ταυτότθτασ με ομάδεσ.20 Χφμωωνα λοιπόν με τον Esser, υποςτθρίηει ο Heckman ότι 

πρζπει να διακρίνουμε τρία ςτοιχεία: 1) τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν ςτα 

ςυςτιματα τθσ κοινωνίασ υποδοχισ, 2) τισ επιπτϊςεισ αυτισ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ 

ςτισ κοινωνικζσ δομζσ τθσ κοινωνικισ υποδοχισ, 3) τισ επιπτϊςεισ τθσ κοινωνικισ 

ενςωμάτωςθσ (μερικι ι μθ) ςτθν ςυςτθμζνθ ενςωμάτωςθ τθσ κοινωνίασ υποδοχισ.21  

Υολλζσ κοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ ςυνδζουν τθν ζννοια τθσ 

κοινωνικισ ζνταξθσ με τθν ζννοια των κοινωνικϊν ιεραρχιϊν. Σ Pocock ιδθ από το 1950 

υποςτιριξε ότι οι διαδικαςίεσ τθσ ζνταξθσ και του αποκλειςμοφ υπιρξαν πάντα 

χαρακτθριςτικά όλων των μορωϊν ιεραρχιϊν.22 Θ κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ 

περιλαμβάνει τισ ςχζςεισ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ςε επίπεδο κοινωνικισ 

ζνταξθσ/αποκλειςμοφ ςτθν κοινωνία υποδοχισ, τθ ςυμμετοχι ςε ςυλλόγουσ και ςωματεία, 

κακϊσ και πολιτιςτικά και κρθςκευτικά ηθτιματα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ γλϊςςασ.23 

Υαράλλθλα, αναωορικά με το ηιτθμα τθσ ενςωμάτωςθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

αναγνωρίηεται ότι θ ζνταξθ είναι μια μακροχρόνια διαδικαςία, και είναι απαραίτθτο να 

εξετάηεται θ απόδοςθ των παιδιϊν των μεταναςτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ 

υποδοχισ.24 Θ ζνταξθ αποτελεί λοιπόν ςθμαντικι διαδικαςία και αναωζρεται  ςτθ 

διαδικαςία αποδοχισ του πρόςωυγα/μετανάςτθ από τθν κοινωνία υποδοχισ, θ οποία 

ςυμβάλλει ςτθν ομαλι ςυμμετοχι του ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι αλλά και ςτθν 

αποδοχι των αρχϊν και των κανόνων τθσ κοινωνίασ από τον μετανάςτθ.25 Ωπάρχει λοιπόν 

μια αμωίδρομθ ςχζςθ. 

Σριςμζνοι κεωρθτικοί υποςτιριξαν ότι θ ζννοια τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ ςυνδζεται με 

τθν ανάλυςθ του Durkheim ςτθ διάκριςθ που κάνει για τθν οργανικι και μθχανικι 
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αλλθλεγγφθ.26 Υαρά τθν κριτικι ςτισ απόψεισ αυτζσ και τθν επιχειρθματολογία των 

διαωορετικϊν προςεγγίςεων, θ κοινωνιολογικι προςζγγιςθ των εννοιϊν και θ πρόςλθψθ 

του κοινωνικοφ κόςμου ωσ παραλλαγζσ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ ι του αποκλειςμοφ 

υποςτθρίηεται από αρκετοφσ κεωρθτικοφσ. 

III. Κοινωνικόσ αποκλειςμόσ 

Σ κοινωνικόσ αποκλειςμόσ είναι ζνα ωαινόμενο πολυδιάςτατο, θ δε πρόςλθψθ τθσ 

ζννοιασ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ εξελίςςεται διαχρονικά. Ξοινωνικόσ αποκλειςμόσ 

κεωρείται θ μθ ιςότιμθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε δικαιϊματα, πόρουσ και προνόμια με τα 

άλλα μζλθ τθσ κοινωνίασ.27  Επίςθσ θ ζννοια του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει τθ 

παρεμπόδιςθ χριςθσ κοινωνικϊν και δθμόςιων αγακϊν, π.χ. υγεία, εκπαίδευςθ, 

πολιτιςμόσ, κ.ά. Ζνα άλλο ηιτθμα που τίκεται ςτο πλαίςιο αυτό είναι ότι οριςμζνεσ ομάδεσ 

ζχουν περιςςότερεσ δυνατότθτεσ ςτισ χριςεισ αυτϊν των δικαιωμάτων ενϊ άλλοι 

αποκλείονται άμεςα ι ζμμεςα. 

Επιπρόςκετα ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ ςχετίηεται με τα προβλιματα που αναωφονται 

όταν ςε μια χϊρα υπάρχουν ομάδεσ για τισ οποίεσ δεν ιςχφουν τα ίδια δικαιϊματα. Σι 

Άγγλοι ιδθ από τον 18ο αι. αναωζρκθκαν ςτα αςτικά δικαιϊματα και τον 19ο ςτα πολιτικά 

(19οσ αι.) ενϊ τα κοινωνικά δικαιϊματα αποτζλεςαν αντικείμενο προςταςίασ τον 20ο αι. 

Χφμωωνα με τον T.H. Marshall (1950) αυτά τα δικαιϊματα αντιςτοιχοφν ςτουσ κεςμοφσ που 

ςχετίηονται με το ςφςτθμα κοινωνικισ πρόνοιασ και με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Θ 

ςτζρθςθ βαςικϊν κοινωνικϊν δικαιωμάτων (δικαιϊματα κοινωνικισ προςταςίασ, 

κοινωνικισ αςωάλειασ, εκπαίδευςθσ, εργαςίασ, υγείασ, κ.α) και ο αποκλειςμόσ από τθν 

παραγωγι, διάκεςθ και αναδιανομι πόρων κα μποροφςε να κεωρθκεί ότι εκωράηει 

ενοιολογικά τον κοινωνικό αποκλειςμό ςιμερα. Πια μορωι εκδιλωςθσ του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ είναι οι ανιςότθτεσ ςτθν εκπαίδευςθ οι οποίεσ ταυτόχρονα είναι και 

προςδιοριςτικοί παράγοντεσ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Ζτςι ςτον κατάλογο των 

κοινωνικϊν δεικτϊν του ΣΣΧΑ ςυμπεριλαμβάνονται ο αναλωαβθτιςμόσ, θ ολοκλιρωςθ τθσ 

υποχρεωτικισ-βαςικισ εκπαίδευςθσ και το επίπεδο εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Χτθ ςυηιτθςθ 

για τον κοινωνικό αποκλειςμό γίνεται αναωορά ςτα κοινωνικά δικαιϊματα θ οποία βαςικά 

προζρχεται από το ζργο του Marshall για τα κακικοντα και τα δικαιϊματα του πολίτθ.28  

Πια άλλθ προςζγγιςθ για τον κοινωνικό αποκλειςμό, είναι αυτι τθσ Levitas θ οποία 

υποςτθρίηει ότι ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ εξετάηεται ςε τρία επίπεδα: πρϊτον τθσ 
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κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, δεφτερον τθσ θκικισ ςυγκρότθςθσ, των αξιϊν και των 

ςυμπεριωορϊν και τρίτον ςτο πλαίςιο τθσ αμειβόμενθσ εργαςίασ.29  

Αναωορικά με τθν αντιμετϊπιςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν ευρωπαϊκι 

κοινότθτα εκδόκθκε το ψιωιςμα του Χυμβουλίου του 1989 για «τθν καταπολζμθςθ του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ».30 Επίςθσ το 1992 το Χυμβοφλιο υπουργϊν υιοκζτθςε τθ 

Χφςταςθ Χυμβουλίου για επαρκείσ πόρουσ και κοινωνικι βοικεια «Counsil 

Recommendation on Sufficient Resources and Social Assistance” ωσ εργαλείο για τθν 

καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθσ ωτϊχειασ.31 Θ ςφςταςθ αναωζρει τθν 

αναγνϊριςθ από τα κράτθ-μζλθ του βαςικοφ δικαιϊματοσ του ατόμου ςε «Ξοινωνικοφσ 

Υόρουσ και Ξοινωνικζσ Υαροχζσ ϊςτε να ηει με τρόπο ςφμωωνο με τθν ανκρϊπινθ 

αξιοπρζπεια ωσ μζροσ μιασ περιεκτικισ και ςυνεποφσ εκςτρατείασ καταπολζμθςθσ του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ…».32 

IV. Πολυπολιτιςμικότητα και Διαπολιτιςμικότητα 

Σ όροσ διαπολιτιςμικότθτα ςτο ευρωπαϊκό πλαίςιο ζχει ωσ ςθμείο αναωοράσ το ατομικό 

κοινωνικό υποκείμενο. Χτθ δε εκπαίδευςθ αωορά ςτθν ιςότθτα των ευκαιριϊν και ςτθν 

ζνταξθ των παιδιϊν των μεταναςτϊν ι των άλλων ομάδων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ κεςμοφσ 

και ςτισ μακθςιακζσ διαδικαςίεσ. Θ Διαπολιτιςμικι Ψυχολογία  ςυνζβαλε ςτθ μελζτθ του 

επιπολιτιςμοφ και των διεργαςιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ επαωισ ατόμων ι ομάδων από 

διαωορετικά πολιτιςμικά περιβάλλοντα.33 Πάλιςτα ο Berry αναλφει τισ τζςςερισ 

ςτρατθγικζσ επιπολιτιςμοφ, δθλαδι τθν εναρμόνιςθ, τθν αωομοίωςθ, το διαχωριςμό και 

τθν περικωριοποίθςθ.    

Σ όροσ πολυπολιτιςμικότθττα ςθμαίνει ότι υπάρχουν πολιτιςμικά ετερογενείσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ. Θ πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν κοινωνιολογικι ανάλυςθ αναωζρεται και 

ςτα δφο επίπεδα οργάνωςθσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, δθλαδι το επίπεδο τθσ κοινωνικισ και 
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τθσ ςυςτθμικισ ενςωμάτωςθσ.34 Θ ςυηιτθςθ για τθν πολυπολιτιςμικότθτα ζχει 

αντικαταςτακεί από τθν άποψθ του διαπολιτιςμικοφ προτφπου, το οποίο προτείνει μα 

«κοινωνία τθσ ςυμπερίλθψθσ» και όχι τθν φπαρξθ παράλλθλων, κλειςτϊν και ανεξάρτθτων 

πολιτιςμικζσ ομάδεσ.35 

 

1.2 Θεωρίεσ  

 

Χτο κεωάλαιο αυτό κα αναωερκϊ κυρίωσ ςτισ κεωρίεσ που ςχετίηονται με τθν ζνταξθ 

των προςωφγων/μεταναςτϊν ςτθν εκπαίδευςθ. Σι περιςςότεροι μελετθτζσ ςυμωωνοφν ότι 

δφο είναι οι βαςικοί τρόποι κοινωνικισ ζνταξθσ, αυτι τθσ αωομοίωςθσ και του 

πλουραλιςμοφ. Αωομοίωςθ είναι «θ διαδικαςία αλλθλοδιείςδυςθσ και ςυγχϊνευςθσ κατά 

τθν οποία τα πρόςωπα και οι ομάδεσ αποκτοφν τισ μνιμεσ, αιςκιματα και τισ ςυνικειεσ 

μιασ άλλθσ πολιτιςμικισ ομάδασ.36 Θ διάςταςθ τθσ αωομοίωςθσ ζχει δυο βαςικζσ 

διακρίςεισ, είναι αυτι που λαοί και πολιτιςτικζσ ομάδεσ, οι οποίοι βρίςκονται και 

κοινωνικοποιοφνται ςτον ίδιο γεωγραωικό χϊρο και δθμιουργοφν ζνα νζο πολιτιςμό και 

αυτι που ο λιγότεροσ ιςχυρόσ πλθκυςμόσ αωομοιϊνεται από τον ιςχυρό.37 Θ 

«αωομοιωτικι» προςζγγιςθ ςτθν εκπαίδευςθ και οι ςχετικζσ πολιτικζσ ιταν κυρίαρχεσ ς’ 

όλα τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα διότι κεωρικθκε ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται θ 

ζνταξθ του μετανάςτθ ςτθν κοινωνία και ςτθν αγορά εργαςίασ και επομζνωσ θ ανοδικι 

κοινωνικι κινθτικότθτά του.38  

Σ πλουραλιςμόσ από τθν άλλθ αναωζρεται ςτισ ομάδεσ που δεν μποροφν να 

αωομοιωκοφν και διατθροφν τα βαςικά ςτοιχεία του πολιτιςμοφ τουσ. Χτον πλουραλιςμό 

παρατθροφνται διαβακμίςεισ ανάλογα με το είδοσ και το βακμό τθσ ενςωμάτωςθσ και 

χωρίηεται ςε ιςότιμο πλουραλιςμό, τθ διατιρθςθ δθλαδι όλων των πολιτιςτικϊν ςτοιχείων, 

όπωσ γλϊςςα, ζκιμα, ικθ ενϊ παράλλθλα ζχουν τθ δυνατότθτα τθσ ιςοτιμίασ και τθσ 
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ιςότθτασ απζναντι ςτουσ κεςμοφσ και ο ανιςότιμοσ πλουραλιςμόσ, όπου ο ιςχυρόσ είναι 

αυτόσ που ορίηει τθν ςυμμετοχι των άλλων ομάδων ςτο ςφςτθμα.39   

Χφμωωνα με τθ νεοκλαςικι κεωρία θ μετανάςτευςθ εξθγείται με όρουσ διαωορϊν ςτθν 

προςωορά και ηιτθςθ εργαςίασ. Αυτό αποτελεί τθν μακρο-ανάλυςθ τθσ νεοκλαςικισ 

κεωρίασ, ενϊ οι μικρο-αναλφςεισ βαςίηονται ςτθν ζννοια του ανκρϊπινου και οικονομικοφ 

κεωαλαίου δθλαδι θ μετανάςτευςθ εξθγείται με όρουσ απόδοςθσ των ατομικϊν 

ικανοτιτων και των τεχνικϊν γνϊςεων. Χτθ κεωρία του ανκρϊπινου κεωαλαίου, θ 

εκπαίδευςθ αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και οι 

οικονομολόγοι Becker και Mincer ιταν αυτοί που ςυνζδεςαν τθν εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ με τθν αφξθςθ του ειςοδιματοσ.40 Βζβαια αυτό δεν ςθμαίνει ότι θ εκπαίδευςθ 

αποτελεί το μοναδικό παράγοντα οικονομικισ ανάπτυξθσ, που μπορεί να προςδιορίςει τθν 

αφξθςθ του ειςοδιματοσ. Θ κεωρία του ανκρϊπινου κεωαλαίου κεωρεί ότι εκτόσ από τουσ 

οικονομικοφσ παράγοντεσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κοινωνικοί, ψυχολογικοί και 

περιβαλλοντολογικοί παράγοντεσ. Χτθν ανωτζρω κεωρία ο υπολογιςμόσ του κόςτουσ-

οωζλουσ γίνεται με βάςθ τθν ορκολογικι αρχι. Χτθ κεωρία των νζων οικονομικϊν τθσ 

μετανάςτευςθσ, των μζςων τθσ δεκαετίασ του 1980, θ μονάδα ανάλυςθσ μεταωζρεται από 

το άτομο ςτο νοικοκυριό και ωσ εκ τοφτου οι ςτρατθγικζσ προςδιορίηονται από παράγοντεσ 

που ζχουν ςχζςθ με τθν ζννοια τθσ οικογζνειασ με τθ  μορωι που επικρατεί ςε κάκε χϊρα.41 

Σι κεωρίεσ του ανκρϊπινου κεωαλαίου και οι κεωρίεσ κοινωνικισ ζνταξθσ μποροφν να 

ςυνδυαςτοφν για να αναδείξουν τθν αναγκαιότθτα που υπάρχει ϊςτε να ενταχκοφν οι 

πρόςωυγεσ και οι μετανάςτεσ ςτισ κοινωνίεσ και τισ κοινωνικζσ δομζσ. 

Θ ςυμπεριωορικι προςζγγιςθ ερευνά τισ ψυχολογικζσ διαδικαςίεσ που επθρεάηουν το 

άτομο ςτθν απόωαςθ του για τθ μετανάςτευςθ. Για το κζμα αυτό χρθςιμοποιεί δφο 

βαςικζσ ζννοιεσ μελζτθσ: τθν τοπικι χρθςιμότθτα και το άγχοσ.42 Υροςπακεί δθλαδι να 

αναδείξει πωσ εκλαμβάνει το άτομο αυτό τον τόπο από τον οποίο ωεφγει ι τον τόπο 

υποδοχισ του. 

Χφμωωνα με τισ Παρξιςτικζσ και τισ νζο-μαρξιςτικζσ αναλφςεισ θ μετανάςτευςθ 

κατανοείται ςε ςχζςθ με τον καπιταλιςτικό τρόπο παραγωγισ και χαρακτθρίηονται από 
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ζναν ιςτορικό και δομικό ντετερμινιςμό.43 Θ κεωρία τθσ κατατμθμζνθσ αγοράσ εργαςίασ, θ 

οποία αναπτφχκθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970, κεωρεί ότι θ διεκνισ μετανάςτευςθ 

οωείλεται ςτθν ανάγκθ των οικονομικά ανεπτυγμζνων χωρϊν για εργαςία των μεταναςτϊν. 

Επομζνωσ, θ ανάγκθ για αλλοδαπι εργατικι δφναμθ είναι αυτι που αποτελεί κφριο 

παράγοντα για τθ μετανάςτευςθ και θ διεκνισ οικονομικι μετανάςτευςθ οωείλεται ςτθ 

ηιτθςθ που υπάρχει ιδιαίτερα για αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ. Λςχυρίηονται δε ότι 

υπάρχουν τζςςερα ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τισ κοινωνίεσ και οικονομίεσ των 

αναπτυγμζνων χωρϊν: ο δομικόσ πλθκωριςμόσ, τα κίνθτρα, ο οικονομικόσ δυιςμόσ και τα 

χαρακτθριςτικά τθσ αγοράσ εργαςίασ.44    

Χφμωωνα με τθν προςζγγιςθ του λειτουργιςμοφ, θ εκπαίδευςθ και θ εκπαιδευτικι 

πολιτικι είναι αυτι που οδθγεί ςτθν κοινωνικι ζνταξθ διαωορετικϊν ομάδων και τθν 

κοινωνικοποίθςθ των ατόμων και άρα χρθςιμοποιείται θ ζννοια τθσ αωομοίωςθσ.45 Ψα 

ςχολεία και οι εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ που εωαρμόηονται ζχουν το ρόλο τθσ διαβίβαςθσ 

των πολιτιςμικϊν προτφπων και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Χφμωωνα με τον Ziechner 

και τον Kendera (2009), θ παραδοςιακι ωιλελεφκερθ και θ νεοωιλελεφκερθ ατηζντα για τθν 

εκπαίδευςθ ςυνδζεται με μια παγκόςμιου τφπου εκδοχι τθσ εκπαίδευςθσ.46  

Χφμωωνα με τισ ανκρωπιςτικζσ προςεγγίςεισ, θ κάκε περίπτωςθ είναι ξεχωριςτι και 

προβάλλονται τα ατομικά κίνθτρα του κάκε μετανάςτθ,  χρθςιμοποιοφνται δε ςυνεντεφξεισ 

και καταςκευι βιογραωιϊν προκειμζνου να δθμιουργθκεί ςυνομιλία με τθν κοινωνία.47 Σι 

μεταμοντζρνοι κοινωνιολόγοι και ανκρωπολόγοι αναδεικνφουν τθν ζννοια τθσ 

διαωορετικότθτασ και του πλαιςίου, αςχολοφνται με τισ κοινοτικζσ ςπουδζσ, μελετοφν τθν 

εςωτερικι δομι και τα κοινωνικά δίκτυα των μεταναςτϊν. Θ δθμιουργία κοινωνικϊν 

ςχζςεων και κοινωνικϊν δικτφων απαςχολεί τουσ κεωρθτικοφσ κυρίωσ ωσ προσ τισ ομάδεσ 

με τισ οποίεσ τισ αποκτοφν, ενϊ όπωσ αναωζρει ζκκεςθ του ΣΣΧΑ το ςθμαντικότερο 

εμπόδιο ςτθν ζνταξθ τουσ είναι θ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ.48  

Σι μελετθτζσ προκειμζνου να διερευνιςουν τουσ κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ και 

πολιτικοφσ παράγοντεσ που διαμορωϊνουν τθν μεταναςτευτικι πολιτικι, προτείνουν τρεισ 
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κατθγορίεσ, οι οποίεσ βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ των πολιτικϊν για τθ μετανάςτευςθ. Αυτζσ 

είναι: οι οικονομικζσ ςυνκικεσ, οι κοινωνικζσ αξίεσ και θ ιδεολογία, και θ Υολιτικι 

Σικονομία και οι Κεςμοί των Φιλελευκζρων κρατϊν.49 Σι πολιτικζσ κεωρίεσ αςχολοφνται 

με το ωαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ και τθ διαμόρωωςθ πολιτικισ, ενϊ οι οικονομικζσ 

κεωρίεσ τονίηουν τισ αδυναμίεσ και τισ δυςκολίεσ των μεταναςτϊν και των μειονοτιτων 

ςτισ προθγμζνεσ αγορζσ και αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ και αναδεικνφουν τθν ανάγκθ για 

πρόςκετθ προςταςία των ομάδων αυτϊν ενϊ παράλλθλα ςυνδζονται και με κακεμία από 

τισ παραπάνω κατθγορίεσ. Σι κεωρίεσ Δικαιοςφνθσ και Φιλελευκεριςμοφ κακϊσ και άλλεσ 

πολιτικζσ κεωρίεσ μελετοφν τισ κοινωνικζσ αξίεσ και τθν ιδεολογία και οι δφο ςτόχο ζχουν 

τθν δυνατότθτα απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ.50 Σι ωιλελεφκεροι κεςμοί και θ 

πολιτικι οικονομία είναι το αντικείμενο μελζτθσ τθσ πολιτικισ γεωγραωίασ, τθσ οργάνωςθσ 

ομάδων ςυμωερόντων κακϊσ και του ζκνουσ κράτουσ και εξθγεί τθν επιρροι και τθν 

κατανομι τθσ εξουςίασ.51 

Θ νεοωιλελεφκερθ προςζγγιςθ τθσ παγκόςμιασ εκπαίδευςθσ ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτισ ιδζεσ 

τθσ οικονομικισ προόδου και τθσ παγκόςμιασ ανταγωνιςτικότθτασ και θ παραδοςιακι 

ωιλελεφκερθ τάςςεται υπζρ τθσ προϊκθςθσ τθσ ευρφτερθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ μεταξφ των μακθτϊν ενϊ τουσ επιτρζπει τθν αλλθλεπίδραςθ και των δφο 

πολιτιςμϊν.52 

Ζνα ωιλοςοωικό-γνωςιολογικό ρεφμα που επθρζαςε ιδιαίτερα διάωορουσ τομείσ 

ανάμεςα ςτουσ οποίουσ και θ εκπαίδευςθ είναι ο κονςτρουκτιβιςμόσ, ο οποίοσ είναι ζνα 

ευρφτερο κεωρθτικό ι μεκοδολογικό πλαίςιο.53 Θ ςχζςθ του μάλιςτα με τθν εκπαίδευςθ 

είναι ιδιαίτερθ, αωοφ βαςικζσ του ζννοιεσ είναι θ γνϊςθ και θ μάκθςθ. Θ επίδραςθ του 

κονςτρουκτιβιςμοφ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ αλλά και ςτθν εκπαίδευςθ αναγνωρίηεται 

από τουσ αςχολοφμενουσ με τον τομζα αυτό. Σ κονςτρουκτιβιςμόσ  αναωζρεται ςτθν 

παραδοχι ότι οι κοινωνικζσ νόρμεσ και τα πλαίςια είναι καταςκευζσ και 

επαναπροςδιορίηονται μζςω τθσ μόνιμθσ αλλθλεπίδραςθσ, ενϊ κεωροφν ότι τα κοινωνικά, 

πολιτικά και οικονομικά πλαίςια είναι αυτά που κακορίηουν τισ απόψεισ των δρϊντων 
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υποκειμζνων.54 Γενικά ο κονςτρουκτιβιςμόσ κεωρεί ότι οι ςτακερζσ αλλθλεπιδράςεισ 

καταςκευάηονται μζςω των κοινωνικϊν κανόνων και πλαιςίων και ότι θ πραγματικότθτα 

βαςίηεται ςε αυτά. Σι κονςτρουκτιβιςτικζσ προςεγγίςεισ ζχουν διάωορεσ μορωζσ, όπωσ θ 

κοινωνιολογικι κεςμικι προςζγγιςθ, θ ριηοςπαςτικι κεςμικι, οι προςεγγίςεισ που 

εδράηονται ςτθν κοινωνικοποίθςθ και τθ μάκθςθ και ςτον κονςτρουκτιβιςμό που ζχει ωσ 

επίκεντρο τθ δράςθ (act-centered).55 Αναωορικά με τθ Δθμόςια Υολιτικι, οι προςεγγίςεισ 

αυτζσ εςτιάηουν ςτθν κοινωνικι καταςκευι των εννοιολογικϊν πλαιςίων, ςτισ οποίεσ 

βαςίηεται θ δθμιουργία πολιτικϊν και ωσ εκ τοφτου οι κεωρθτικοί υποςτθρίηουν ότι αυτζσ 

οι προςεγγίςεισ είναι χριςιμεσ ςτθν εξιγθςθ των πολιτικϊν αποτελεςμάτων. Σι 

προςεγγίςεισ αυτζσ ςτισ Ευρωπαϊκζσ Χπουδζσ δθμιοφργθςαν πλαίςια ανάλυςθσ των 

δθμόςιων πολιτικϊν ςτθν ΕΕ και των ςτρατθγικϊν ςτθ διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ 

πολιτικϊν.56  

Σι αλλαγζσ που ζχουν επζλκει ςτθ ελλθνικι κοινωνία και θ νζα πραγματικότθτα τθσ 

πολυπολιτιςμικότθτασ δθμιουργεί ανάγκεσ για ζνταξθ των μακθτϊν ςτθν εκπαίδευςθ. Θ 

διαδικαςία αωομοίωςθσ και ζνταξθσ των γνϊςεων αποτελεί τθ βάςθ για τθν ανακάλυψθ 

τθσ γνϊςθσ ςφμωωνα με τον Piaget.57 Θ μάκθςθ δε επθρεάηεται από το περιβάλλον, το 

πολιτιςτικό και κοινωνικό, αωοφ οι αλλθλεπιδράςεισ με τουσ άλλουσ είναι κακοριςτικζσ για 

τθν γνωςτικι ανάπτυξθ. Σ Vygotsky, ωσ κοινωνικόσ κονςτρουκτιβιςτισ υποςτθρίηει ότι θ 

γνϊςθ καταςκευάηεται κοινωνικά και όχι εγκεωαλικά και ατομικά όπωσ υποςτθρίηεται από 

τον γενικό κονςτρουκτιβιςμό.58 Σι δφο αυτζσ τάςεισ ςτο πλαίςιο του κονςτρουκτιβιςμοφ 

προτείνουν τόςο τθν ατομικι όςο και τθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ. Θ εκπαίδευςθ 

ζχοντασ ςτόχο τθν εκμάκθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων είναι θ περίοδοσ που αναπτφςςονται 

βαςικζσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ όπωσ ςυγκεκριμζνεσ νοθτικζσ πράξεισ, λογικι ταξινόμθςθ 

και μετα-γνϊςθ. 

Άλλθ μια κεωρία είναι θ κεωρία των κοινωνικϊν δικτφων, θ οποία υποςτθρίηει ότι τα 

κοινωνικά δίκτυα διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο τόςο ςτισ ευρφτερεσ κοινωνικζσ 

διαδικαςίεσ όςο και ςτθ μετανάςτευςθ. Tα κοινωνικά δίκτυα αποτελοφν «κοινωνικό 

κεωάλαιο» των ατόμων, ζναν όρο που χρθςιμοποίθςε ο Bourdieu και ςθμαίνει το ςφνολο 
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των χαρακτθριςτικϊν του ατόμου.59 O όροσ χρθςιμοποιικθκε ςυμπλθρωματικά των όρων 

«ανκρϊπινο», «πολιτιςμικό» και «οικονομικό» κεωάλαιο. Σι περιςςότεροι οριςμοί του 

κοινωνικοφ κεωαλαίου ςυμωωνοφν ςτθ διατφπωςθ των χαρακτθριςτικϊν του. Ενδεικτικά 

αναωζρω τον οριςμό Υαγκόςμιασ Ψράπεηασ ο οποίοσ ορίηει ότι το κοινωνικό κεωάλαιο είναι 

«οι κεςμοί, οι ςχζςεισ και οι κανόνεσ που διαμορωϊνουν τθν ποιότθτα και ποςότθτα των 

κοινωνικϊν αλλθλεπιδράςεων.60 Χφμωωνα με τον Granovetter τα κοινωνικά δίκτυα 

αποτελοφν πθγι απόκτθςθσ μζςων και πόρων κακϊσ επίςθσ και άλλων ενιςχφςεων.61 Από 

τουσ κεωρθτικοφσ τονίηεται ότι βαςικά χαρακτθριςτικά όλων των τφπων κοινωνικοφ 

κεωαλαίου είναι οι κοινωνικοί κανόνεσ, τα κοινωνικά δίκτυα και θ ζννοια τθσ 

εμπιςτοςφνθσ.62 Θ ςχετικι βιβλιογραωία τονίηει το ςθμαντικό ρόλο των κοινωνικϊν δικτφων 

και του κοινωνικοφ κεωαλαίου ςτθν ζνταξθ των μεταναςτϊν και ταυτόχρονα ςτθ 

διαμόρωωςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν. Θ διερεφνθςθ του ρόλου των κοινωνικϊν 

δικτφων και του κοινωνικοφ κεωαλαίου ςτθ μεταναςτευτικι ζνταξθ ζχει αποτελζςει δε 

αντικείμενο ζρευνασ διεκνϊσ και ςτθν Ελλάδα. 
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2.1 Ειςαγωγι  

 

  Ψα όργανα τθσ ΕΕ χρθςιμοποιοφν με τρεισ τφπουσ λιψθσ απόωαςθσ: τθν από πάνω 

προσ τα κάτω διαδικαςία, όπου θ ΕΕ επιβάλλει ςτα κράτθ-μζλθ τθν πολιτικι που κα 

ακολουκιςουν, τθν από κάτω προσ τα πάνω διαδικαςία, όπου τα κράτθ μζλθ προβάλλουν 

τισ προτιμιςεισ τουσ ςτθν ΕΕ οι οποίεσ και γίνονται νόμοι και μια άλλθ τρίτθ διαδικαςία 

που περιλαμβάνει και τισ δφο παραπάνω διαδικαςίεσ.63 

Χτθν περίπτωςθ τθσ εωαρμογισ τθσ πολιτικισ από πάνω προσ τα κάτω αναωερόμαςτε 

ςτθν υψθλι πολιτικι (hard law) όπου τα κεςμικά όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ), 

είναι υπεφκυνα για τθν χάραξθ τθσ πολιτικισ και εκτελοφν τα κακικοντά τουσ, εκδίδοντασ 

διάωορεσ νομικζσ πράξεισ. Σι εν λόγω πράξεισ μπορεί να είναι νομοκετικζσ ι μθ 

νομοκετικζσ. Ψα όργανα τθσ ΕΕ μποροφν να εκδίδουν πζντε είδθ νομικϊν πράξεων: 

κανονιςμό, οδθγία, απόωαςθ, ςφςταςθ και γνϊμθ. Σι κανονιςμοί, οι οδθγίεσ και οι 

αποωάςεισ ςυνιςτοφν δεςμευτικζσ νομικζσ πράξεισ, ενϊ μθ δεςμευτικζσ είναι οι ςυςτάςεισ 

και οι γνϊμεσ. Σι κανονιςμοί και οι οδθγίεσ αποτελοφν αποωάςεισ των κεντρικϊν κεςμικϊν 

οργάνων και επιβάλλονται από πάνω προσ τα κάτω, δθλαδι τα κράτθ μζλθ ζχουν τθν 

υποχρζωςθ να τα ςυμπεριλάβουν ςτα ςυντάγματα τουσ. Θ πολιτικι που ανάγεται από 

επίπεδο κράτουσ ςτο επίπεδο τθσ Ζνωςθσ είναι θ λεγόμενθ χαμθλι πολιτικι (soft law) και 

εμπεριζχει τισ ςυςτάςεισ και τισ γνϊμεσ.  

Από τθ Χυνκικθ του Πάαςτριχτ και μετά, ςυμπεριλιωκθκε και ζνασ άλλοσ τρόποσ 

διακυβζρνθςθσ και ςυντονιςμοφ, θ ανοιχτι μζκοδοσ ςυντονιςμοφ θ οποία εωαρμόηεται ςε 

τομείσ χαμθλισ πολιτικισ όπωσ τθν κοινωνικι πολιτικι, τθν απαςχόλθςθ, το περιβάλλον, 

τθν εκπαίδευςθ και τθν ζρευνα.64 Θ ανοιχτι μζκοδοσ ςυντονιςμοφ λειτοφργθςε κυρίωσ 

λόγω των δυςκολιϊν που υπάρχουν από το ςυνταγματικό πλαίςιο τθσ ΕΕ όπωσ επίςθσ και 

τισ αντιςτάςεισ που παρατθρείται ιςτορικά να προβάλλουν τα κράτθ-μζλθ ςε οτιδιποτε 

νζο. Αυτι θ μζκοδοσ λειτοφργθςε ωσ εργαλείο προκειμζνου να ξεπεράςει τουσ 

περιοριςμοφσ αυτοφσ. Χτθν εκπαίδευςθ θ ανοιχτι μζκοδοσ ςυντονιςμοφ παρουςιάηεται ςε 
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ευρωπαϊκό επίπεδο με τον κακοριςμό των ςτόχων, οι οποίοι κα κεςπιςτοφν νομοκετικά 

από τα ίδια τα κράτθ.65  

Θ Ευρωπαϊκι Ξοινωνικι Υολιτικι είναι από τουσ τομείσ που εξελίςςονται ςε πολφ 

αργοφσ ρυκμοφσ κυρίωσ λόγω των διαωορετικϊν ρυκμίςεων κοινωνικισ πρόνοιασ ςτα 

κράτθ-μζλθ, κακϊσ και τθν ζλλειψθ πολιτικισ βοφλθςθσ για να πραγματοποιθκεί ςφγκλιςθ 

τθσ κοινωνικισ πολιτικισ.66 

Χε περιόδουσ κρίςθσ, παρατθρείται να χρθςιμοποιείται κυρίωσ θ κυκλικι πολιτικι, θ 

οποία  περιλαμβάνει διαδικαςίεσ όπωσ θ καταςκευι, θ διάχυςθ και θ κεςμοκζτθςθ των 

τυπικϊν και άτυπων κανόνων, διαδικαςιϊν, παραδειγμάτων πολιτικισ, ςτυλ, κοινϊν 

πεποικιςεων και  προτφπων που ορίηονται και ενοποιοφνται ςτθ διαδικαςία χάραξθσ τθσ 

δθμόςιασ πολιτικισ και τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ, και οι οποίεσ ενςωματϊνονται ςτον εγχϊριο 

γίγνεςκαι, ςτθν ταυτότθτα, τισ πολιτικζσ δομζσ και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ.67  

Θ δθμόςια πολιτικι τθσ ΕΕ βαςίηεται ςτισ αποωάςεισ που παίρνει είτε αυτζσ ζχουν 

δεςμευτικι ιςχφ είτε όχι. Υαρόλα αυτά ακόμα και οι ομιλίεσ των αντιπροςϊπων τθσ ι και θ 

ςυνομιλίεσ μεταξφ οργάνων καταδεικνφουν τθν πρόκεςθ που ζχει θ Ζνωςθ επάνω ςε 

διάωορα ηθτιματα.  

Θ Soysal αναωορικά με τισ πολιτικζσ ενςωμάτωςθσ των χωρϊν υποδοχισ διακρίνει 

τζςςερα μοντζλα ιδιότθτασ του μζλουσ, που κακορίηονται από το ποιοσ διαχειρίηεται τθν 

εξουςία ςτθν πολιτεία και από τθν ςυγκεντρωτικι ι αποκεντρωμζνθ οργάνωςθ τθσ 

πολιτείασ. Αυτά είναι το κορπορατιςτικό, το ωιλελεφκερο, το κρατιςτικό και το 

αποςπαςματικό (Corporatist, liberal, statist, fragmental).68 Χτο πρϊτο θ ιδιότθτα του μζλουσ 

ςχετίηεται με τθ ςυμμετοχι ςε ςυλλόγουσ, ςτο δεφτερο το άτομο είναι κφριοσ μοχλόσ 

δράςθσ και ωορζασ εξουςίασ, ςτο κρατικιςτικό το κράτοσ είναι το διοικθτικό κζντρο και ςτο 

τζταρτο οι «αρχετυπικζσ ομάδεσ» ζχουν ζντονθ παρουςία δθμόςια ηωι.  
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2.2 ΕΕ και Κοινωνικι Ζνταξθ: Ιςτορικι Αναδρομι 

 

Σι θγζτεσ των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, από το τζλοσ του B’ Υαγκοςμίου Υολζμου και μετά, 

προςπάκθςαν να δθμιουργιςουν μια ενιαία Ευρωπαϊκι κοινότθτα ςτθν οποία όλα τα 

κράτθ-μζλθ κα διζπονται από κοινζσ αξίεσ και ςτόχουσ τόςο ςε οικονομικό όςο και ςε 

κοινωνικοπολιτικό επίπεδο.  

Ψα αρχικά τθσ ζγγραωα δεν αναωζρονται ςε ηθτιματα αποκλειςμοφ και ζνταξθσ ωσ 

ζννοιεσ ξεχωριςτζσ που αωοροφν διάωορουσ τομείσ. Σι αναωορζσ ςε ςχζςθ με αυτά τα 

ηθτιματα αωοροφν ςτον τομζα των εργαςιακϊν ςχζςεων. Ψο 1989 ςυςτάκθκε ο Χάρτθσ των 

Κεμελιωδϊν Ξοινωνικϊν Δικαιωμάτων των Εργαηομζνων, το οποίο αποτελεί ζνα από τα 

πρϊτα Ευρωπαϊκά ζγγραωα που αναωερόταν ςε ηθτιματα κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, ςτθν 

προςταςία των εργαςιακϊν δικαιωμάτων και τονίηει τθν δυςκολία πρόςβαςθσ των ατόμων 

ςτθν αγορά εργαςίασ. Από τα τζλθ του 1992 και ζπειτα από μια περίοδο μεγάλων 

ιςτορικϊν αλλαγϊν, κυρίωσ λόγω τθσ κατάρρευςθσ του υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ κακϊσ και 

τθσ επανζνωςθσ τθσ Γερμανίασ παρατθρικθκαν ςθμαντικζσ γεωγραωικζσ μετακινιςεισ. Ψθν 

περίοδο αυτι ξεκίνθςαν ςυηθτιςεισ, ςε επίπεδο κεςμϊν, για το μζλλον τθσ Ευρϊπθσ.69 Θ ΕΕ 

είχε περάςει από τθν ψυχροπολεμικι περίοδο ςτθν επόμενι τθσ ωάςθ. Ιδθ από το 1989, 

με τθν επανζνωςθ τθσ Γερμανίασ και τθν πτϊςθ του τείχουσ του Βερολίνου, είχε διαωανεί θ 

ανάγκθ αυτι, μιασ και το Ανατολικό Βερολίνο προςαρτικθκε με γριγορεσ διαδικαςίεσ ςτθν 

Ξοινότθτα. Ζπρεπε λοιπόν άμεςα να αποωαςιςτεί τι είδουσ Ευρϊπθ ικελαν τα κράτθ-μζλθ 

και οι θγζτεσ τουσ αλλά και να πετφχει τθ γριγορθ κοινωνικι ζνταξθ των 

ανατολικοευρωπαίων.70 Αμζςωσ θ Ευρωπαϊκι Ξοινότθτα δζχτθκε αιτιςεισ ζνταξθσ των 

χϊρων που είχαν αποςπαςτεί από τθν Γιουγκοςλαβία και τθν ΕΧΧΔ. Θ Επιτροπι εξζδωςε 

ανακοίνωςθ με τίτλο «Υροσ μια Ευρϊπθ τθσ αλλθλεγγφθσ, εντατικοποίθςθ τθσ 

καταπολζμθςθσ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, προϊκθςθ τθσ ζνταξθσ» με ςκοπό τθν 

ενίςχυςθ τθσ ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθ ωφςθ και τον επείγοντα χαρακτιρα του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ ςτθν Ευρϊπθ.71 Θ Οευκι Βίβλοσ “a way forward for the Union” που 

δθμοςιεφκθκε τον Λοφλιο του 1994 «για τθν κοινωνικι πολιτικι» επικεντρϊκθκε ςε μζτρα 

που ςχετίηονται με τθν αγορά εργαςίασ, ενϊ περιελάμβανε ζνα κεωάλαιο για τθν κοινωνικι 
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πολιτικι και τθν κοινωνικι προςταςία.72 Πετά το 1994 και κυρίωσ με τθ δθμοςίευςθ τθσ 

Οευκισ Βίβλου “the challenges and ways forward into the 21st century” για τθν ανάπτυξθ, 

τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν απαςχόλθςθ, θ απαςχολθςιμότθτα, και θ δθμιουργία 

κζςεων εργαςίασ κυριάρχθςε ςτθν κοινωνικι ατηζντα.73 

Θ Χυνκικθ του Άμςτερνταμ, που υπογράωτθκε το 1997, αποτζλεςε τθν πρϊτθ 

ουςιαςτικι εναςχόλθςθ τθσ ΕΕ με το ηιτθμα τθσ μετανάςτευςθσ. Ψζκθκαν ςε ιςχφ τα 

ηθτιματα του αςφλου, τθσ διάβαςθσ των ςυνόρων και τθσ μετανάςτευςθσ, τα οποία ζγιναν 

κεντρικισ ςθμαςίασ πολιτικά κζματα για τθν ΕΕ και μεταωζρκθκαν από τον τρίτο πυλϊνα 

ςτον πρϊτο. Πε αυτόν τον τρόπο επιςωραγίςτθκε ο κοινοτικόσ χαρακτιρασ αυτϊν των 

τομζων τθσ πολιτικισ, που είναι δεςμευτικόσ ςε επίπεδο ΕΕ.74 Θ Χυνκικθ του Άμςτερνταμ 

επζβαλε ζνα πενταετζσ χρονοδιάγραμμα με καταλθκτικι προκεςμία τθν 1θ Παΐου 2004 για 

τθν υιοκζτθςθ δζςμθσ ςυγκεκριμζνων μζτρων, με ςτόχο τθν εγκακίδρυςθ ενόσ χϊρου 

ελευκερίασ, αςωάλειασ και δικαιοςφνθσ.75 Υαράλλθλα, ςτα πλαίςια τθσ ςυνκικθσ αυτισ 

δθμιουργικθκε ζνα πλαίςιο κανονιςμϊν και αξιϊν, ο Χάρτθσ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων, ο 

οποίοσ όμωσ δεν είχε δεςμευτικι ιςχφ. Σ Χάρτθσ αυτόσ περιγράωει τισ αρχζσ και τισ αξίεσ 

που πρζπει να ςζβονται τα κράτθ που ανικουν ςτθν Ξοινότθτα, ανάμεςα ςτισ οποίεσ είναι 

και θ ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, αλλθλεγγφθ κλπ. 

Θ Χυνκικθ, τθσ Οιςαβόνασ, ζωερε αλλαγζσ ωσ προσ τθν κοινωνικι πολιτικι ςτα εξισ 

ςθμεία: 

 Χφμωωνα με το άρκρο 78, το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο μαηί με το Χυμβοφλιο είναι 

υπεφκυνα να προωκοφν τθν ανάπτυξθ ενόσ κοινοφ ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ αςφλου ι 

ενιαίου κακεςτϊτοσ επικουρικισ προςταςίασ και κοινοφ ςυςτιματοσ για τθν 

προςωρινι προςταςία των εκτοπιςμζνων προςϊπων ςε περιπτϊςεισ μαηικισ 

ειςροισ.76  
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 Χφμωωνα με το άρκρο 79 (4)77  τθσ ςυνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ, θ αρμοδιότθτα για 

τθν ζνταξθ ζγκειται κατά κφριο λόγο ςτα κράτθ μζλθ, ενϊ θ ΕΕ μπορεί να κεςπίηει 

μζτρα για τθν παροχι κινιτρων και τθ ςτιριξθ των κρατϊν-μελϊν για τθν προϊκθςθ 

τθσ ζνταξθσ των υπθκόων τρίτων χωρϊν που διαμζνουν νόμιμα ςτο ζδαωοσ τουσ 

κακϊσ επίςθσ και να ςυμβάλλει ςτθ ςτιριξθ, τθν ενκάρρυνςθ και το ςυντονιςμό των 

δράςεων και των πολιτικϊν των κρατϊν μελϊν ςτον τομζα αυτό. Χτόχοσ τθσ ζνωςθσ 

είναι θ δθμιουργία κοινισ μεταναςτευτικισ πολιτικισ που κα διαχειρίηεται 

αποτελεςματικά τισ μεταναςτευτικζσ ροζσ, κα εξαςωαλίςει τθ δίκαιθ μεταχείριςθ των 

υπθκόων τρίτων χωρϊν που διαμζνουν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ, κα προλαμβάνει 

τθν παράνομθ μετανάςτευςθ και κα καταπολεμιςει τθν εμπορία ανκρϊπων.78 

Υαράλλθλα, θ Ζνωςθ μπορεί να ςυνάπτει ςυμωωνίεσ με τρίτεσ χϊρεσ για τθν 

επανειςδοχι ςτισ χϊρεσ καταγωγισ ι προζλευςθσ των υπθκόων τρίτων χωρϊν που δεν 

πλθροφν τουσ όρουσ ςτο ζδαωοσ κράτουσ μζλουσ. 

 Χφμωωνα με το άρκρο 80 τθσ Χυνκικθσ Οειτουργίασ τθσ ΕΕ, θ ΕΕ δθμιουργεί τισ 

πολιτικζσ που αωοροφν ςτουσ ςυνοριακοφσ ελζγχουσ, ςτο άςυλο και ςτθ 

μετανάςτευςθ, οι οποίεσ πρζπει να διζπονται από τισ αρχζσ τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ 

δίκαιθσ κατανομισ ευκυνϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν. Θ Χυνκικθ τθσ Οιςαβόνασ 

κακιζρωςε τθν εωαρμογι τθσ ανοικτισ μεκόδου ςυντονιςμοφ ςε κζματα κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ (Χυμβοφλιο τθσ 2000a Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) και ςτθ δθμιουργία τθσ 

πεποίκθςθσ ότι ο ανταγωνιςμόσ δεν αποκλείει τθν κοινωνικι ςυνοχι αλλά αντίκετα οι 

ζννοιεσ αυτζσ αλλθλοενιςχφονται.79 

Πε τθν αυγι τθσ νζασ χιλιετίασ ςτα επίςθμα ζγγραωα παρατθρείται μια πιο επιςταμζνθ 

εναςχόλθςθ για τθν υποδοχι προςωφγων/μεταναςτϊν κακϊσ και τθν ζνταξθ τουσ ςτισ 

δομζσ. Θ ΕΕ προωκεί κοινζσ πολιτικζσ ςε επίπεδο κρατϊν ςτα πεδία των κεωριςεων, τθσ 

μετανάςτευςθσ, του δικαιϊματοσ αςφλου, του κακεςτϊτοσ των προςωφγων και τθσ 

ζκδοςθσ ενϊ παράλλθλα αποκτά όλα τα απαραίτθτα εργαλεία και ζνα μθχανιςμό άμεςθσ 

προςταςίασ προκειμζνου να μπορζςει να αντιδράςει ςε περίπτωςθ μαηικισ ςυρροισ.80 
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 Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο, Ενοποιθμζνθ Απόδοςθ Ψθσ Χυνκικθσ Για Ψθ λειτουργία Ψθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, C 326/49, Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ ΕΕ. 26.10.2012.  
Χτο https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026el.pdf, ανακτικθκε 20/1/2015. 
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 Moussis, N.,  Access to European Union law, economics, policies,  ο.π. 
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Daly, M., Social Exclusion as Concept and Policy Template in the European Union, ο.π. 
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Σ∆ΘΓΛΑ 2001/55/ΕΞ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 20ισ Λουλίου 2001 ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ 
προδιαγραωζσ παροχισ προςωρινισ προςταςίασ ςε περίπτωςθ μαηικισ ειςροισ εκτοπιςκζντων και 
μζτρα για τθ δίκαιθ κατανομι των βαρϊν μεταξφ κρατϊν μελϊν όςον αωορά τθν υποδοχι και τθν 
αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ υποδοχισ αυτϊν των ατόμων, L212/12, Επίςθμθ Εωθμερίδα των 
Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων 7.8.2001.  

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/asylum/fsj_asylum_intro_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14152_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l14015b_el.htm
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026el.pdf
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Χφμωωνα με τθν Σδθγία 2011/95/ΕΕ81 προβλζπεται θ γενικι υποχρζωςθ ςτα κράτθ-μζλθ να 

διευκολφνουν τθν ζνταξθ των δικαιοφχων διεκνοφσ αμνθςτίασ, οι οποίοι τυγχάνουν ίςθσ 

μεταχείριςθσ με τουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ ςτον τομζα τθσ υγείασ, τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθν αναγνϊριςθ των τίτλων ςπουδϊν αλλοδαπισ. Ψονίηεται 

και θ αναγκαιότθτα να δθμιουργθκοφν μζτρα με ςτόχο τισ ειδικζσ ανάγκεσ των δικαιοφχων 

κακεςτϊτοσ πρόςωυγα ι του κακεςτϊτοσ επικουρικισ προςταςίασ.  

Υαράλλθλα ζχουν δθμιουργθκεί και ωορείσ που επιδιϊκουν τθν εωαρμογι των 

πολιτικϊν που αναωζραμε πιο πάνω. Ψζτοιεσ είναι: 

 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πετανάςτευςθσ (ΕΔΠ), το οποίο ενθμερϊνει τα Ευρωπαϊκά 

κεςμικά όργανα και τα κράτθ μζλθ ςχετικά με τθ μετανάςτευςθ και το άςυλο, 

προκειμζνου να ςτθριχκεί θ χάραξθ τθσ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτουσ τομείσ 

αυτοφσ.82 

 θ Ευρωπαϊκι Ωπθρεςία Ωποςτιριξθσ για το Άςυλο (EASO), θ οποία ςτόχο ζχει να 

προωκιςει τθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ αςφλου (ΞΕΧΑ), να  

ενιςχφςει τθν πρακτικι ςυνεργαςία μεταξφ κρατϊν μελϊν για το άςυλο και να 

παράςχει ι/και να ςυντονίηει τθν παροχι επιχειρθςιακισ ςτιριξθσ προσ τα κράτθ-

μζλθ.83 

 το Ψαμείο Αςφλου, Πετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ που είναι το βαςικό χρθματοδοτικό 

όργανο τθσ πολιτικισ για τθν ζνταξθ και το οποίο δθμιουργικθκε το 2007 αλλά 

πρόςωατα τροποποιικθκε λόγω τθσ προςωυγικισ κρίςθσ και των ελλείψεων που 

παρουςιάςτθκαν.84 

                                                                                                                                                                      
Χτοhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=EL. 
Ανακτικθκε: 15/09/2016. 
81

 ΣΔΘΓΛΑ 2011/95/ΕΕ ΨΣΩ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΛΣΩ ΞΑΛ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 
2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τθν αναγνϊριςθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ι των απατρίδων ωσ 
δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ, για ζνα ενιαίο κακεςτϊσ για τουσ πρόςωυγεσ ι για τα άτομα που 
δικαιοφνται επικουρικι προςταςία και για το περιεχόμενο τθσ παρεχόμενθσ προςταςίασ 
(αναδιατφπωςθ), L 337/9, Επίςθμθ εωθμερίδα τθσ ΕΕ, 20.12.2011. 
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Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ, ΑΥΣΦΑΧΘ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 14θσ Παΐου 2008 για τθ δθμιουργία 
ευρωπαϊκοφ δικτφου μετανάςτευςθσ (2008/381/ΕΞ), L131/7, Επίςθμθ Εωθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν 
Ξοινοτιτων, 21/5/2008.  
Χτοhttp://emn.ypes.gr/images/docs/EMN_DECISION_2008_381/apof.2008-381-
ek_dimiourgi_emn_el.pdf, ανακτικθκε: 15/10/2016. Ξαι ςτο https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en.  
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Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ ΞΑΛ Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ(ΕΕ) αρικ. 439/2010 ΨΣΩ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ 
ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΛΣΩ ΞΑΛ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 19

θσ
 Παΐου 2010 για τθν ίδρυςθ Ευρωπαϊκισ Ωπθρεςίασ 

Ωποςτιριξθσ για το Άςυλο, L 132/11, Επίςθμθ Εωθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, 29/5/2010. 
Χτοhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&from=EL 
ανακτικθκε: 15/10/2016. 
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Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ ΞΑΛ Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ (ΕΕ) αρικ. 516/2014 ΨΣΩ 
ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΛΣΩ ΞΑΛ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθ δθμιουργία του 
Ψαμείου Αςφλου, Πετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, τθν τροποποίθςθ τθσ απόωαςθσ 2008/381/ΕΞ του 

http://emn.sarenet.es/html/index.html
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2.3 Πολιτικι Μετανάςτευςθσ και Πολιτικι Αςφλου 

 

Θ ΕΕ εωαρμόηει δφο διαωορετικοφ τφπου πολιτικζσ, αυτι τθσ Υολιτικισ Αςφλου και τθσ 

Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ. 

Θ τελικι ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν μετανάςτευςθ (Global 

Commission On International Migration, 2005) αναωζρεται ςτα ηθτιματα τθσ ενςωμάτωςθσ 

των μεταναςτϊν, δθλ. τθν πολιτιςμικι διαωοροποίθςθ, τθν κοινωνικι ςυνοχι, τθν 

καταπολζμθςθ των διακρίςεων κ.α. Πετά τθν υιοκζτθςθ του 5ετοφσ προγράμματοσ τθσ 

Χάγθσ το 2004 και τθ Χφνοδο Ξορυωισ του Tampere (1999), θ πολιτικι ενςωμάτωςθσ 

μεταναςτϊν είναι τμιμα τθσ Ξοινισ Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ ενϊ παράλλθλα 

υιοκετικθκε και το κοινό Ευρωπαϊκό Χφςτθμα Αςφλου (CAAS).85  

Θ πολιτικι αςφλου περιλαμβάνει όλεσ τισ δράςεισ που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ 

διάρκεια τθσ αίτθςθσ και τθσ εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ αςφλου. Δθμιουργικθκαν λοιπόν 

αποωάςεισ που περιγράωουν αυτζσ τισ διαδικαςίεσ, όπωσ: θ απόωαςθ 97/340/ΔΕΩ86, ςτθν 

οποία περιλαμβάνονται και περιγράωονται οι διαδικαςίεσ, θ ςυγκζντρωςθ πλθροωοριϊν 

των υπθκόων τρίτων χωρϊν για τον εκοφςιο επαναπατριςμό υπθκόων τρίτων χωρϊν,  τον 

ζλεγχο τθσ εωαρμογισ από τα κράτθ μζλθ των μζτρων που ζχουν λθωκεί ςε κζματα 

αςφλου, θ απόωαςθ 97/420/ΔΕΩ87 που παρουςιάηει τα κριτιρια και τουσ μθχανιςμοφσ για 

τθν εξζταςθ αίτθςθσ αςφλου από υπικοο τρίτθσ χϊρασ. Υαράλλθλα ζχει δθμιουργθκεί ζνα 

θλεκτρονικό ςφςτθμα, το «Eurodac» για τθν καταγραωι των αιτοφντων άςυλο.88 

                                                                                                                                                                      
Χυμβουλίου και τθν κατάργθςθ των αποωάςεων του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου 
αρικ. 573/2007/ΕΞ και αρικ. 575/2007/ΕΞ και τθσ απόωαςθσ 2007/435/ΕΞ του Χυμβουλίου, L 
150/168 Επίςθμθ Εωθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων,  20/5/2014. Χτο 
http://www.minocp.gov.gr/images/stories//2014/prokhrukseis14/23102014-kanon_el.pdf. 
Ανακτικθκε: 15/10/2016. 
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 Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ, ΑΥΣΦΑΧΘ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 26
θσ

 Παΐου 1997 ςχετικά με τθν ανταλλαγι 
πλθροωοριϊν όςον αωορά τθ βοικεια για τον εκοφςιο επαναπατριςμό υπθκόων τρίτων χωρϊν 
(97/340/ΔEY), L147/3 Επίςθμθ Εωθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων 5/6/97.  
Χτοhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997D0340&from=EL. 
Ανακτικθκε: 15/10/2016. 
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 Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ, ΑΥΣΦΑΧΘ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 26
θσ

 Λουνίου 1997 για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
εωαρμογισ των πράξεων που εγκρίνονται ςχετικά με τα κζματα αςφλου (97/420/ΔΕΩ), L 178/6, 
Επίςθμθ Εωθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, 7/7/97.  
Χτοhttp://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997D0420&from=EL, 
ανακτικθκε: 15/10/2016. 
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 Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ ΞΑΛ Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, Ξανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 603/2013 του Ευρωπαϊκοφ 
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 26θσ Λουνίου 2013, ςχετικά με τθ κζςπιςθ του «Eurodac» για 
τθν αντιπαραβολι δακτυλικϊν αποτυπωμάτων για τθν αποτελεςματικι εωαρμογι του κανονιςμοφ 
(ΕΕ) αρικ. 604/2013 για τθ κζςπιςθ των κριτθρίων και μθχανιςμϊν για τον προςδιοριςμό του 
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υποβάλλεται ςε κράτοσ μζλοσ από υπικοο τρίτθσ χϊρασ ι από απάτριδα και ςχετικά με αιτιςεισ τθσ 
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Χτα πλαίςια τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ ζχουν εκδοκεί πλικοσ οδθγιϊν και 

κανονιςμϊν όπωσ: το δικαίωμα οικογενειακισ επανζνωςθσ ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που 

διαμζνουν μόνιμα ςτο ζδαωοσ των κρατϊν μελϊν *Σδθγία 2003/86], άδειεσ διαμονισ 

ενιαίου τφπου για τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν με τεχνικζσ προδιαγραωζσ υψθλοφ 

επιπζδου *Ξανονιςμόσ 1030/2002+, θ ειςδοχι ςπουδαςτϊν ι ερευνθτϊν ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ για διάρκεια μεγαλφτερθ των τριϊν μθνϊν *Σδθγία 2016/801).89 Υαράλλθλα ζχουν 

κυρωκεί και οδθγίεσ με τισ προχποκζςεισ ειςόδου και διαμονισ ςτα κράτθ μζλθ υπθκόων 

κατόχων μπλε κάρτασ τθσ ΕΕ και μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ.90 

Σ κανονιςμόσ του Δουβλίνου (Δουβλίνο 3) είναι ο κφριοσ κανονιςμόσ μαηί με το Eurodac 

για τον κακοριςμό του υπευκφνου ςτισ αιτιςεισ αςφλου με τον «κανόνα τθσ πρϊτθσ 

άωιξθσ» και ςτθ δθμιουργία μιασ βάςθσ δεδομζνων δακτυλικϊν αποτυπωμάτων.91 Σ 

κανονιςμόσ αυτόσ ωάνθκε να ζχει αρκετζσ παραλείψεισ κυρίωσ επειδι όλο το βάροσ τθσ 

πρϊτθσ άωιξθσ το αναλαμβάνουν χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα, θ Πάλτα και θ Λταλία ενϊ 

παράλλθλα παρατθρικθκε και θ δθμιουργία «εχκρικοφ» περιβάλλοντοσ από τα άλλα 

κράτθ-μζλθ όςον αωορά ςτθ μετεγκατάςταςθ των πρόςωυγεσ.  

Βζβαια θ ΕE ζχει επιδείξει ιδιαίτερθ ευαιςκθςία και ζχει αναλάβει πρωτοβουλίεσ για τθν 

ανάπτυξθ κοινϊν πολιτικϊν, προςεγγίςεων και εργαλείων ζνταξθσ ςτα κράτθ μζλθ κακϊσ 

και πολιτικζσ οι οποίεσ ςτόχο ζχουν τθν καταπολζμθςθ του ρατςιςμοφ και τθσ ξενοωοβίασ, 

τθσ ιςότθτασ των ωφλων κακϊσ και τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε δράςεισ που 

βρίςκονται ςε ςυνάωεια με τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ ςε κοινότθτεσ υποδοχισ, ιδίωσ όταν 

ςχεδιάηονται ςτο πλαίςιο διαβοφλευςθσ με τουσ πρόςωυγεσ και μετανάςτεσ.  

Ψζλοσ, θ ΕΕ ωσ μζλοσ τθσ G7 μετείχε με αντιπροςϊπουσ τον Donald Tusk, Υρόεδρο του 

Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου, και τον Jean-Claude Juncker, Υρόεδρο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ, ςτθ ςφνοδο κορυωι ςτθν Λαπωνία ςτισ 26-27 Παΐου 2016, ςτθν οποία οι θγζτεσ 

δεςμεφτθκαν για αφξθςθ τθσ παγκόςμιασ βοικειασ ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ 

των προςωφγων και των κοινοτιτων που τουσ ωιλοξενοφν.92 

 

                                                                                                                                                                      
αντιπαραβολισ με τα δεδομζνα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχζσ επιβολισ του νόμου των κρατϊν 
μελϊν και θ Ευρωπόλ για ςκοποφσ επιβολισ του νόμου και για τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ 
(ΕΕ) αρικ. 1077/2011 ςχετικά με τθν ίδρυςθ Ευρωπαϊκοφ Σργανιςμοφ για τθ Οειτουργικι Διαχείριςθ 
Χυςτθμάτων ΨΥ Πεγάλθσ Ξλίμακασ ςτον Χϊρο Ελευκερίασ, Αςωάλειασ και Δικαιοςφνθσ,  L 180/1 
Επίςθμθ Εωθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, 29/6/2013.  
το URL: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj, ανακτικθκε: 15/10/2016. 
89

 Moussis, N. , Access to European Union law, economics, policies, Σ.π. 
90

 βλ: http://www.eu-bluecard.com/ 
91

 Asderaki F., Markozani E., Migration crisis, from securitization to militarization: Challenges for EU 
and the Eastern Mediterranean Region”, ‘ο.π 
92

 G7 Ise-Shima Leaders’ Declaration,G7 Ise-Shima Summit, 26-27 May 2016. 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/fsj_immigration_intro_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EL:HTML
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33187_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33187_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1030:20080519:EL:PDF
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/immigration_training_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/immigration_training_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/immigration_training_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0801&from=EN
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj
http://www.eu-bluecard.com/
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2.4 Η Πρόςφατθ Προςφυγικι Κρίςθ και οι υνζπειεσ τθσ για τθν ΕΕ  

 

Θ πρόςωατθ προςωυγικι κρίςθ βρικε τθν ΕΕ απροετοίμαςτθ και τθν ανάγκαςε να 

προωκιςει αλλαγζσ και να μεταβάλει τθν ατηζντα τθσ προκειμζνου να λφςει βαςικά κζματα 

αλλά και να προςτατεφςει κεμελιϊδθ ανκρϊπινα δικαιϊματα.  

 

 

 
χιμα 1: Αρικμόσ αιτοφντων άςυλο από το 1985-2015. φνδεςθ με χρονολογίεσ ορόςθμα 

Πθγι: Pew Research Center. Global attitudes and trends. Χτο http://www.pewglobal.org/2016/08/02/ number-

of-refugees-to-europe-surges-to-record -1-3-million-in-2015/pgm_2016-08-02_europe-asylum-01/ 

 

Από το 2014 παρατθρείται μια τεράςτια αφξθςθ των αιτιςεων αςφλου και τθσ ειςόδου 

υπθκόων τρίτων χωρϊν, που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ βρίςκονται ςε εμπόλεμθ ςφρραξθ. Σι 

μαηικότερεσ ειςροζσ αωοροφν Χφριουσ πολίτεσ. Από τθν ζναρξθ τθσ ςυριακισ ςφγκρουςθσ, 

ο αρικμόσ των Χφριων που αιτοφνται άςυλο ςτθν ΕΕ αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. 

Υαρατθρικθκε επίςθσ ότι πζντε χρόνια μετά τθν ζναρξθ του (το 2011 δθλαδι) το 2014 

αυξικθκαν κατά 2,5 ωορζσ περιςςότερο οι αιτιςεισ ενϊ το 2015 υπιρξε μια τριπλάςια 

αφξθςθ και αποτελοφν το 28% του ςυνόλου των αιτοφντων ςτθν ΕΕ, ενϊ υπολογίηεται ότι 

http://www.pewglobal.org/2016/08/02/%20number-of-refugees-to-europe-surges-to-record%20-1-3-million-in-2015/pgm_2016-08-02_europe-asylum-01/
http://www.pewglobal.org/2016/08/02/%20number-of-refugees-to-europe-surges-to-record%20-1-3-million-in-2015/pgm_2016-08-02_europe-asylum-01/
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ςε γειτονικζσ χϊρεσ βρίςκονται 4.600.000 πρόςωυγεσ από τθ Χυρία.93 Πζχρι τισ αρχζσ 

Ροεμβρίου 2015, περιςςότεροι από 790.000 πρόςωυγεσ και μετανάςτεσ κατζωκαςαν ςτθν 

Ευρϊπθ ενϊ το πρϊτο 6μθνο του 2015 αρικμοφνται 445.000 αιτιςεισ αςφλου ςε 38 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.94  

 

 
χιμα 2: Πρϊτθ φορά αιτοφντεσ άςυλο, EU-28, Ιανουάριοσ 2015 – Ιοφνιοσ 2016. 

Πθγι: Eurostat statistics explained. 
 Χτοhttp://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:First_time_asylum_applicants,_EU-
28,_January_2015_%E2%80%93_June_2016.png. Ανάκτθςθ: 15/12/2017 

 

Θ δεφτερθ πλθκυςμιακά ομάδα ςε αρικμό αιτοφντων άςυλο είναι από το 

Αωγανιςτάν, όπου καταγράωονται  196.170 αιτιςεισ, τζςςερισ ωορζσ περιςςότερεσ από ότι 

το 2014, ενϊ τρίτθ είναι οι ιρακινοί πολίτεσ με τον αρικμό να ωτάνει τουσ 130.295 το 2015, 

ζξι ωορζσ πιο πάνω ςε ςχζςθ με το 2014.95 

Χφμωωνα με τισ ίδιεσ εκκζςεισ παρατθρείται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ παιδιϊν που 

χριηουν ανκρωπιςτικισ βοικειασ και ζχουν ανάγκθ για εκπαίδευςθ. Ψα ςτοιχεία του 

UNCHR δείχνουν ότι  το 2016, 13.5 εκ. άνκρωποι ζχουν ανάγκθ ανκρωπιςτικισ βοικειασ (εκ 

των οποίων τα 6 εκ παιδιά) ενϊ 5.7 εκ. παιδιά ζχουν ανάγκθ εκπαίδευςθσ.96 Αντίςτοιχα 

ςφμωωνα με τθν ζκκεςθ του EASO για το 2016, 65.570 αςυνόδευτα παιδιά ειςιλκαν ςτθν 

                                                           
93

UNHCR, Syria Regional Refugee Response, Inter-agency Information Sharing Portal, 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php. Ανάκτθςθ: 15/12/2017 
94

 UNCHR, Global Appeals 2016.  
Χτοhttp://www.unhcr.org/publications/fundraising/564da0e5a/unhcr-global-appeal-2016-
2017europe-regional-summary.html. θμερομθνία ανάκτθςθσ: 7/9/2016 
95

 UNCHR, Global Appeals 2016, ο.π. 
96

 UNCHR, Global Appeals 2016, Σ.π. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:First_time_asylum_applicants,_EU-28,_January_2015_%E2%80%93_June_2016.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:First_time_asylum_applicants,_EU-28,_January_2015_%E2%80%93_June_2016.png
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://www.unhcr.org/publications/fundraising/564da0e5a/unhcr-global-appeal-2016-2017europe-regional-summary.html
http://www.unhcr.org/publications/fundraising/564da0e5a/unhcr-global-appeal-2016-2017europe-regional-summary.html
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Ευρϊπθ από τα οποία το μεγαλφτερο ποςοςτό ιταν ζωθβοι αωγανικισ προζλευςθσ ζνω 

ακολουκοφν οι Χφριοι.97   

Χφμωωνα λοιπόν με αυτά τα ςτοιχεία είναι πολφ ςθμαντικι θ λφςθ του πολφπλευρου 

αυτοφ ηθτιματοσ. Ψθν άνοιξθ του 2015, το Ευρωβαρόμετρο κατζγραψε ότι ςφμωωνα με τθν 

άποψθ του 38% των πολιτϊν το πιο ςθμαντικό ηιτθμα που αντιμετωπίηει θ ΕΕ είναι θ 

μετανάςτευςθ.98  

 

 
 
 
 
  

                                                           
97

EASO (2017), Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2016, European 
Asylum Support Office 
98

 King, R. & Lulle, A. (2016), A Research on Migration: Facing Realities and Maximizing Opportunities. 
A Policy Review, EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Research and Innovation 2016 
Open and inclusive Societies, Luxembourg: Publications Office of the European Union, ς. 10.  
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3.1 Ειςαγωγι 

 
Θ πρόςωατθ προςωυγικι κρίςθ ανάγκαςε τα κεςμικά όργανα τθσ ΕΕ να αναγνωρίςουν 

τθν κατάςταςθ, να αξιολογιςουν τισ διαςτάςεισ τθσ κρίςθσ και να λάβουν ςυγκεκριμζνα 

μζτρα αλλθλεγγφθσ και βοικειασ, κυρίωσ για τισ χϊρεσ υποδοχισ κακϊσ και τουσ 

πρόςωυγεσ/μετανάςτεσ.  

Χτθν κοινι ςυνεδρίαςθ των Ωπουργϊν Εξωτερικϊν και Εςωτερικϊν που 

πραγματοποιικθκε ςτισ 20 Απριλίου 2015, θ Επιτροπι παρουςίαςε ζνα ςυγκεκριμζνο 

ςχζδιο με τισ άμεςεσ δράςεισ που επιβάλλεται να λθωκοφν για να αντιμετωπίςουν τθν 

κρίςθ99, όπωσ θ μετεγκατάςταςθ και θ χρθματοδότθςθ, κυρίωσ ςτθν δε ςτθν Ελλάδα και 

ςτθν Λταλία, τισ χϊρεσ δθλαδι με τισ μεγαλφτερεσ προςωυγικζσ ροζσ. Χε αυτό το πλαίςιο θ 

ΕΕ διζκρινε τισ εργαςίεσ τθσ ςε δυο τομείσ, ςτθν Ευρωπαϊκι Ατηζντα για τθν Αςωάλεια και 

ςτθν Ευρωπαϊκι Ατηζντα για τθ Πετανάςτευςθ που και οι δφο υιοκετικθκαν τθν άνοιξθ 

του 2015 από το Ξοινοβοφλιο ζπειτα από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ. Χχεδόν παράλλθλα 

παρουςιάςτθκε και το Χχζδιο δράςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ 

μεταναςτϊν με δράςεισ που αωοροφν τουσ εμπλεκόμενουσ ωορείσ και το οποίο καλφπτει 

όλεσ τισ ωάςεισ και τα είδθ τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ μεταναςτϊν και όλων των 

μεταναςτευτικϊν οδϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διευκόλυνςθσ των δευτερογενϊν 

μετακινιςεων, τθσ παράνομθσ διαμονισ εντόσ τθσ ΕΕ και τισ διαδικαςίεσ 

επαναπατριςμοφ.100 Χτο ςχζδιο αυτό ςυμωωνικθκε μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ που 

περιζχει προλθπτικζσ δράςεισ ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ και διζλευςθσ με μζτρα κατά του 

λακρεμπορίου, κακϊσ και τον πλιρθ ςεβαςμό των ανκρωπίνων δικαιωμάτων των 

προςωφγων/μεταναςτϊν. Θ εωαρμογι αυτϊν των πολιτικϊν εωαρμόηεται με τθ ςυμμετοχι 

διαωόρων ωορζων και οργανιςμϊν ςε τοπικό, περιωερειακό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, 

κακϊσ και ςε επίπεδο ΕΕ, που ςυντονίηεται από τθν Επιτροπι, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ να 

κζτει τουσ βραχυπρόκεςμουσ και τουσ μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ.  

 

 

 

                                                           
99

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ, Υρόταςθ ΑΥΣΦΑΧΘ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ για τθ κζςπιςθ προςωρινϊν μζτρων 

ςτον τομζα τθσ διεκνοφσ προςταςίασ υπζρ τθσ Λταλίασ και τθσ Ελλάδασ, COM(2015) 286 final 
2015/0125 (NLE) Βρυξζλλεσ, 27.5.2015. Χτο 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EL/1-2015-286-EL-F1-1.PDF. ανάκτθςθ: 
7/5/2016 
100

Ruette, M., Foreword. Χτο Carrera, S. & Guild, El. (2016), Irregular Migration, Trafficking and 
Smuggling Of Human Beings Policy Dilemmas, Brussels: CEPS. 
Χτοhttps://www.ceps.eu/system/files/Irregular%20Migration,%20Trafficking%20and%20Smugglingwi
thCovers.pdf. Ανακτικθκε: 20/01/2017 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EL/1-2015-286-EL-F1-1.PDF
https://www.ceps.eu/system/files/Irregular%20Migration,%20Trafficking%20and%20SmugglingwithCovers.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/Irregular%20Migration,%20Trafficking%20and%20SmugglingwithCovers.pdf
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3.2 Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ που εξειδικεφονται ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 

κοινωνικι ζνταξθ ςτθ τρατθγικι για τθν Ευρϊπθ 2020 

 

Ξατευκυντιριεσ γραμμζσ  

Θ ΕΕ ιδθ από το 2010 είχε κζςει τθ «Χτρατθγικι για τθν Ευρϊπθ 2020», θ οποία 

αναωζρει τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Ευρωπαϊκισ πολιτικισ για τθν ανάπτυξθ και τθν 

απαςχόλθςθ, οι οποίεσ ζχουν ωσ ςτόχο τθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ζνωςθσ. 

Σι ςτόχοι που ζκεςε το Χυμβοφλιο είναι κοινοί για όλα τα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. Σι κατευκυντιριεσ γραμμζσ που αναωζρονται ςτθν κοινωνικι ςυνοχι είναι οι εξισ:   

 «Ξατευκυντιρια γραμμι 8: Δθμιουργία και ανάπτυξθ ειδικευμζνου εργατικοφ 

δυναμικοφ που ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, προϊκθςθ τθσ 

ποιότθτασ των κζςεων εργαςίασ και τθσ δια βίου μάκθςθσ. 

 Ξατευκυντιρια γραμμι 9: Βελτίωςθ των επιδόςεων των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ και αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ.  

 Ξατευκυντιρια γραμμι 10: Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ 

ωτϊχειασ.»101 

Ειδικά θ κατευκυντιρια γραμμι 10 αναωζρεται ςτθν κοινωνικι ςυνοχι, ςτθν 

καταπολζμθςθ των ανιςοτιτων και ςτισ ίςεσ ευκαιρίεσ. Χτα πλαίςια λοιπόν τθσ Χτρατθγικισ 

2020 δθμιουργικθκε ζνα πρόγραμμα με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ ωτϊχειασ και τθν αφξθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ, το οποίο ζχει ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία πρωτοβουλιϊν, που κα εξειδικεφονται 

ςτθν «Ευρωπαϊκι πλατωόρμα για τθν καταπολζμθςθ τθσ ωτϊχειασ και του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ». Χτα πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ αναωζρονται τα διάωορα 

χρθματοδοτικά εργαλεία που χρθςιμοποιθκοφν, όπωσ το EURES, θ Ξοινωνικι 

Επιχειρθματικότθτα και το Progress. Ψο Progress ειδικά ςτθρίηει δράςεισ για τθν ενίςχυςθ 

τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ κοινωνικισ προςταςίασ, τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθ μείωςθ και 

πρόλθψθ τθσ ωτϊχειασ κακϊσ και τθ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν εργαςίασ.102 Χφμωωνα με 

τον κανονιςμό αρικ. 1296/2013 το Χυμβοφλιο και το Ξοινοβοφλιο δθμιοφργθςε ζνα 

πρόγραμμα για τθν απαςχόλθςθ και τθν κοινωνικι καινοτομία («EaSI») που ιταν θ 

τροποποίθςθ τθσ απόωαςθσ αρικ. 283/2010/EE για τθ δθμιουργία Ευρωπαϊκοφ 

                                                           
101

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ΕΩΦΩΥΘ 2020 Χτρατθγικι για ζξυπνθ, διατθριςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ 
ανάπτυξθ, COM(2010) 2020, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 3.3.2010, ςτο http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020, ανακτικθκε 10/10/2016. 
102

 Βρυξζλλεσ, 27.4.2010, SEC(2010) 488 τελικό, ΧΩΧΨΑΧΘ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 27.4.2010 ςχετικά με 
τουσ γενικοφσ προςανατολιςμοφσ των οικονομικϊν πολιτικϊν των κρατϊν μελϊν και τθσ Ζνωςθσ 
Πζροσ Λ των ολοκλθρωμζνων κατευκυντιριων γραμμϊν για τθν Ευρϊπθ 2020 {COM(2010) 193 
τελικό-. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020
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Πθχανιςμοφ Πικροχρθματοδοτιςεων Progress για τθν απαςχόλθςθ και τθν κοινωνικι 

ζνταξθ.103 

 

3.3 Εκπαίδευςθ και Κοινωνικι Ζνταξθ 

 

Θ Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδόκθκε το 1950 και 

επικυρϊκθκε από τα 28 κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, τα οποία αποτελοφν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ 

Χφμβαςθσ αυτισ. Αυτι θ Χφμβαςθ τα υποχρεϊνει τα μζρθ τθροφν, να ςζβονται και να 

προςτατεφουν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, όπωσ αυτά καταγράωονται ειδικότερα ςτο  

άρκρο 14 αναωζρεται ότι «1. κάκε πρόςωπο ζχει δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν 

πρόςβαςθ ςτθν επαγγελματικι και ςυνεχι εκπαίδευςθ και 2. το δικαίωμα αυτό 

περιλαμβάνει τθν ευχζρεια  δωρεάν παρακολοφκθςθσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ».104  

Χτθν Ξοινι ζκκεςθ του Χυμβουλίου και τθσ Επιτροπισ για το 2015, ςχετικά με τθν 

εωαρμογι του Χτρατθγικοφ Υλαιςίου για τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ (ΕΞ 2020) τζκθκαν οι νζεσ προτεραιότθτεσ όπου θ 

εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ παίηουν πρωτεφοντα ρόλο ςτισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ.105 Θ 

εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ ςυμβάλουν ςτθν πρόλθψθ τθσ ωτϊχειασ και του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ, ςτθ διαςωάλιςθ των ανκρϊπινων αξιϊν και των όλων των αξιϊν που 

ςχετίηονται με τθν ιδιότθτα του πολίτθ και ςτθν αντιμετϊπιςθ κάκε μορωισ διάκριςθσ.   

Σι νζοι τομείσ προτεραιότθτασ είναι οι εξισ: 

 «Ξατάλλθλεσ και υψθλισ ποιότθτασ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που αποκτϊνται 

μζςω τθσ διά βίου μάκθςθσ, με ζμωαςθ ςτα μακθςιακά αποτελζςματα και με ςτόχο τθν 

απαςχολθςιμότθτα, τθν καινοτομία, τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτα κοινά και τθν ευθμερία 

του πολίτθ. 

 Εκπαίδευςθ χωρίσ αποκλειςμοφσ, ιςότθτα, ιςοτιμία, αποωυγι διακρίςεων και προαγωγι 

των ικανοτιτων που ςχετίηονται με τθν ιδιότθτα του πολίτθ. 
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Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο και το Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ, ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ (ΕΕ) αρικ. 1296/2013 ΨΣΩ 
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 Ανοικτι και καινοτόμοσ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, κυρίωσ πλιρωσ εντεταγμζνθ ςτθν 

ψθωιακι εποχι. 

 Ευρεία υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν, των εκπαιδευτϊν, των διευκυντϊν ςχολείων και 

του λοιποφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. 

 Διαωάνεια και αναγνϊριςθ των δεξιοτιτων και των επαγγελματικϊν προςόντων με 

ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ μάκθςθσ και τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ. 

 Βιϊςιμεσ επενδφςεισ, ποιότθτα και αποτελεςματικότθτα των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ 

και κατάρτιςθσ»106. 

Χτθν ζκκεςθ αυτι γίνεται αναωορά ςτο γεγονόσ ότι θ μετανάςτευςθ ατόμων με 

διαωορετικό υπόβακρο αποτελεί πρόκλθςθ για τον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

κατάρτιςθσ και τουσ ςχετικοφσ ωορείσ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Είναι αναγκαία λοιπόν θ 

ζνταξι αυτϊν που κα παραμείνουν εντόσ ΕΕ ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

και αποτελεί ζνα ςθμαντικό βιμα προσ τθν κοινωνικι ζνταξθ, τθν απαςχολθςιμότθτα, τθν 

επαγγελματικι, τθν προςωπικι ολοκλιρωςθ κακϊσ και τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτα κοινά.107 

Θ εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ ι των γλωςςϊν τθσ χϊρασ υποδοχισ είναι το απαραίτθτο 

εργαλείο που οδθγεί ςτθν ζνταξθ και αποτελεί πρϊτθ προτεραιότθτα.108 Υαράλλθλα είναι 

πολφ ςθμαντικι θ απόκτθςθ διαπολιτιςμικϊν δεξιοτιτων τόςο από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

και τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ όςο και από τουσ εκπαιδευόμενουσ και τουσ 

γονείσ τουσ προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ πολιτιςμικι πολυμορωία ςτο μακθςιακό 

περιβάλλον. Χφμωωνα με τθν ζκκεςθ αυτι είναι αναγκαία και θ πλιρθσ ςτιριξθ των 

δράςεων ζνταξθσ από τα κράτθ-μελι μζςω τθσ διάδοςθσ των ορκϊν πρακτικϊν. 

Σι υπουργοί τθσ ΕΕ, ςε απάντθςθ ςτισ τρομοκρατικζσ επικζςεισ ςτθν Γαλλία και τθ 

Γερμανία το 2015 ςτο Υαρίςι ςυμωϊνθςαν ότι είναι αναγκαίο109: 

 να διαςωαλιςκεί ότι τα παιδιά και οι νζοι αποκτοφν διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ και 

ικανότθτεσ που ςχετίηονται με τθν ιδιότθτα του πολίτθ 

 να ενιςχυκεί θ κριτικι ςκζψθ και θ παιδεία για τα μζςα 

 να ενιςχυκεί θ εκπαίδευςθ των μειονεκτοφντων παιδιϊν 

 να προαχκεί ο διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ 
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Επίςθσ, θ ΕΕ ζχει αναωερκεί αρκετζσ ωορζσ μζςα από ψθωίςματα, δθλϊςεισ κακϊσ και 

ςυμπεράςματα ςυμβουλίων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ τθσ 

νεολαίασ. Αν και οι δθλϊςεισ και τα ςυμπεράςματα αυτά δεν αποτελοφν επίςθμουσ νόμουσ 

δείχνουν τθν κζλθςθ των Ευρωπαίων θγετϊν να τονίςουν τθν αναγκαιότθτα για περαιτζρω 

εκπαίδευςθ θ οποία κα οδθγιςει εν τζλει ςτθν κοινωνικι ςυνοχι.  

Περικά από αυτά είναι:  

α) Ψο ψιωιςμα του Χυμβουλίου και των αντιπροςϊπων των κυβερνιςεων των κρατϊν 

μελϊν ςχετικά με τισ κοινωνικομορωωτικζσ δραςτθριότθτεσ για τουσ νζουσ.110 Χε αυτό 

αναωζρεται ότι οι νζοι ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν αγορά εργαςίασ, 

ςτθν ενεργό ςυμμετοχι ςτα κοινά, ςτθν κοινωνικι ζνταξθ και αλλθλεγγφθ και δίνεται 

ζμωαςθ ςε τομείσ, όπωσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, θ πολιτιςτικι πολυμορωία, κα. 

β) Θ διλωςθ των μελϊν του Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου, μετά τθν άτυπθ ςφνοδο τθσ 12θσ 

Φεβρουαρίου 2015, όπου αναωζρεται ότι θ εκπαίδευςθ και θ κοινωνικι ζνταξθ ζχουν 

μεγίςτθ ςθμαςία για τθν πρόλθψθ τθσ ριηοςπαςτικοποίθςθσ.111 

γ) Σι υπουργοί  Υαιδείασ τθσ ΕΕ κατά τθν άτυπθ ςφνοδό τουσ ςτισ 17 Παρτίου 2015 ςτο 

Υαρίςι, τόνιςαν ότι κα ςυνεχίςουν να καταβάλουν προςπάκειεσ για τθν πρόλθψθ και 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ περικωριοποίθςθσ, τθσ μιςαλλοδοξίασ, του ρατςιςμοφ και τθσ 

ριηοςπαςτικοποίθςθσ και κα ενιςχφςουν τθ δθμιουργία ίςων ευκαιριϊν για όλουσ. 

δ) Ψα ςυμπεράςματα του Χυμβουλίου ςχετικά με τθν ενίςχυςθ των κοινωνικομορωωτικϊν 

δραςτθριοτιτων για τουσ νζουσ με ςτόχο τθν εξαςωάλιςθ κοινωνιϊν με μεγαλφτερθ 

ςυνοχι.112 Χτα ςυμπεράςματα αυτά τονίηεται θ ςθμαςία των κοινωνικομορωωτικϊν 

δραςτθριοτιτων για τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ, τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ, 

τθν προϊκθςθ των αξιϊν τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ πολιτιςμικισ πολυμορωίασ, τθσ 

ενεργοφ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά, κακϊσ και τθ δθμιουργία περιβαλλόντων 

ιςότθτασ με βάςθ το ςεβαςμό και τθν ανοχι. Ξαλεί τα κράτθ-μζλθ κακϊσ και τθν 

Επιτροπι να δϊςουν μεγαλφτερθ βάςθ ςε κοινωνικομορωωτικζσ δραςτθριότθτεσ για 

τουσ νζουσ και να εξετάςουν ηθτιματα που αωοροφν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ 
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ικανότθτεσ που αποκτικθκαν μζςω μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ ςτον τομζα τθσ 

νεολαίασ.113 

ε) Ψα ςυμπεράςματα του Χυμβουλίου για τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του 

πολιτιςμοφ όςον αωορά ςτθ ςυνεργαςία για τθν ανάπτυξθ.114 Ψονίηεται ότι πρζπει να 

αναπτυχκεί μια πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ, θ οποία να περιλαμβάνει τθν ειςαγωγι 

τθσ πολιτιςτικισ διάςταςθσ ςτα αναπτυξιακά προγράμματα και τθν ςτιριξθ των 

πολιτιςτικϊν ωορζων ςε μακροχρόνια βάςθ και όχι με μεμονωμζνεσ παρεμβάςεισ. 

Υαράλλθλα, τονίηεται θ αναγκαιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ενκάρρυνςθ του 

πλουραλιςμοφ, τθσ απαγόρευςθσ των διακρίςεων, τθσ ανοχισ, τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ 

αλλθλεγγφθσ και τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. Χε αυτό το πλαίςιο το 

Χυμβοφλιο καλεί για ςυηιτθςθ προκειμζνου να τεκεί ςτθν ατηζντα για τθν κεματολογία 

του 2030. 

η) Θ κοινι Ατηζντα που αποωαςίςτθκε από τουσ Ωπουργοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε 

κζματα αςτικισ πολιτικισ για τισ αςτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ, τισ 30 Παΐου 2016. Χφμωωνα 

με αυτι τθν Ατηζντα οι υπουργοί ςυμωϊνθςαν να είναι πιο ενεργοί ςτθν νομοκετικι 

διαδικαςία τθσ ΕΕ και θ κεματολογία του εςτιάηει ςε 12 ενότθτεσ ανάμεςα ςτισ οποίεσ 

βρίςκεται και θ ζνταξθ των προςωφγων μεταναςτϊν.115 Χφμωωνα με το ενθμερωτικό 

δελτίο που εξζδωςαν για τθν ζνταξθ των προςωφγων/μεταναςτϊν, θ γνϊςθ τθσ 

γλϊςςασ κακϊσ και τθσ κοινωνίασ είναι υποχρεωτικζσ για τθν ζνταξθ και τθ ςυμμετοχι 

των προςωφγων/μεταναςτϊν ςτθν αγορά εργαςίασ και θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ 

αποτελεί πολφ βαςικι προχπόκεςθ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.116 Χτα πλαίςια τθσ 

κοινισ Ατηζντασ δθμιουργικθκαν ςυνεργαςίεσ ανάμεςα ςτα αςτικά κζντρα κακϊσ και με 

οργανιςμοφσ και επιτροπζσ τθσ ΕΕ και προκθρφχτθκε και ζνα πρόγραμμα που ςτόχο ζχει 

τθν διάχυςθ των καλϊν πρακτικϊν ενϊ ςε επίπεδο ζνταξθσ προςωφγων/μεταναςτϊν 

εςτιάηει γριγορθ πρόςβαςθ ςε μακιματα γλϊςςασ, ανάπτυξθ των ταλζντων, προϊκθςθ 

τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ, εκπαίδευςθ για τα παιδιά. 
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3.4 χζδιο Δράςθσ για τθν Ενςωμάτωςθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν117 

 

Θ ΕΕ, όπωσ ιδθ ζχει αναωερκεί, αναγνϊριςε άμεςα το πρόβλθμα τθσ προςωυγικισ 

κρίςθσ και ςτισ 13 Παΐου 2015 θ Επιτροπι παρουςίαςε ζνα Χχζδιο Χτρατθγικισ για τθ 

μεταναςτευτικι πολιτικι ςτο οποίο τονίηεται ότι πρζπει να ςχεδιαςτοφν ορκζσ και 

αποτελεςματικζσ πολιτικζσ ζνταξθσ και να υποςτθριχτοφν οι ενζργειεσ των εκνικϊν 

κυβερνιςεων, των τοπικϊν αρχϊν και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν μζςω κονδυλίων που κα 

παρζχονται από το Ψαμείο Αςφλου, Πετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (ΨΑΠΕ), το Ευρωπαϊκό 

Ψαμείο Υεριωερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ) και τθν Ευρωπαϊκι Ξεντρικι Ψράπεηα (ΕΞΨ).118 Θ 

αναγκαιότθτα για πιο αποτελεςματικζσ πολιτικζσ είχε ιδθ τονιςτεί και ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ατηζντα για τθ Πετανάςτευςθ το 2012.119 Αυτό το Χχζδιο Δράςθσ είναι το πιο 

ολοκλθρωμζνο ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ τθσ προςωυγικισ κρίςθσ που ζχει παρουςιάςει μζχρι 

ςτιγμισ θ Ζνωςθ. Αν και ακόμα κινείται ςε γενικζσ γραμμζσ, μζςα ςε αυτό περιγράωονται οι 

ςτόχοι που πρζπει να πετφχουν τα κράτθ υποδοχισ ςε ςχζςθ με τουσ 

πρόςωυγεσ/μετανάςτεσ. Επίςθσ αναωζρονται τα εργαλεία που είναι αναγκαία για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν. Επιπλζον, αποωαςίςτθκε θ αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ για τα 

ζτθ 2016 και 2017, τόςο ςτα κράτθ υποδοχισ όςο και ςε μθ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ με 

ςτόχο τθν δθμιουργία μζτρων για τθν διαχείριςθ τθσ κρίςθσ.120  

Χτο πλαίςιο του διαλόγου για τθν κζςπιςθ Χχεδίου Δράςθσ ςυηθτικθκε το κζμα τθσ 

ζνταξθσ των προςωφγων κυρίωσ με ςτόχο τθ δθμιουργία κοινισ ενταξιακισ πολιτικισ. Ψο 

ςχζδιο αναπτφςςει ζνα κοινό πλαίςιο πολιτικισ που κα βοθκιςει τα κράτθ-μζλθ να 

αντιμετωπίςουν τθν κρίςθ και παράλλθλα περιγράωει τθν πολιτικι, τθν επιχειρθςιακι και 

τθν οικονομικι ςτιριξθ που κα παρζχει θ Επιτροπι για να ςτθρίξει ςτισ προςπάκειζσ αυτζσ. 

Επίςθσ, τονίηει ότι τα παιδιά βρίςκονται ςε μεγαλφτερο κίνδυνο ωτωχοποίθςθσ.  
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Τπωσ επιςιμανε θ Επιτροπι ςτθν ανακοίνωςι που εξζδωςε τθν 7θ Απριλίου 2016, οι 

οικονομικζσ και κοινωνικζσ πολιτικζσ των κρατϊν-μελϊν κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τθν 

πρόςωατθ ειςροι μεταναςτϊν/προςωφγων από τρίτεσ χϊρεσ, προκειμζνου να 

ικανοποιιςουν όλεσ τισ βαςικζσ και άμεςεσ ανάγκεσ τουσ και να προωκιςουν τθν ζνταξι 

τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και κατ’ επζκταςθ ςτθν κοινωνία. Αυτό κα αποτελζςει πρόκλθςθ 

για πολλά κράτθ μζλθ, αλλά με τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ κα πραγματοποιθκεί γριγορθ και 

επιτυχισ ζνταξθ. Σι ατομικζσ ανάγκεσ ζνταξθσ ποικίλλουν ςε μεγάλο βακμό ανάλογα με 

τουσ λόγουσ, τθν αναμενόμενθ διάρκεια τθσ διαμονισ και τισ ικανότθτζσ τουσ, το επίπεδο 

εκπαίδευςθσ και τθν εργαςιακι εμπειρία.  Λδιαίτερα οι υψθλισ εξειδίκευςθσ υπικοοι 

τρίτων χωρϊν κα επωωελθκοφν από τθν υποςτιριξθ ζνταξθσ από τουσ εργοδότεσ τουσ, με 

μακιματα εκμάκθςθσ γλϊςςασ κ.ά. Σι νεοαωιχκζντεσ πρόςωυγεσ ςφμωωνα με όλεσ τισ 

εκκζςεισ αντιμετωπίηουν ςυγκεκριμζνα προβλιματα όπωσ θ τραυματικι εμπειρία που 

ζηθςαν, θ ζλλειψθ εγγράωων όπωσ θ τεκμθρίωςθ προςόντων, θ χρονοβόρα διαδικαςία πριν 

και κατά τθ διάρκεια τθσ αίτθςθσ αςφλου, τα πολιτιςτικά και γλωςςικά εμπόδια κακϊσ και 

τον κίνδυνο του ςτιγματιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν εργαςία. Σι δράςεισ που κα 

δθμιουργθκοφν για τθν υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ των υπθκόων τρίτων χωρϊν δεν πρζπει, να 

είναι εισ βάροσ των μζτρων προσ όωελοσ άλλων ευάλωτων ι μειονεκτουςϊν ομάδων ι 

μειονοτιτων. Θ ζνταξθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν πρζπει να αποτελεί αναπόςπαςτο 

μζροσ των προςπακειϊν για τον εκςυγχρονιςμό τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ αγοράσ εργαςίασ, 

των πολιτικϊν για τθν υγεία και τθν ιςότθτα, ζτςι ϊςτε να προςωζρουν ίςεσ ευκαιρίεσ 

χωρίσ αποκλειςμοφσ ςε όλουσ ςυμμετοχισ ςτθν κοινωνία και τθν οικονομία.  

Θ «Ατηζντα για νζεσ δεξιότθτεσ» για τθν Ευρϊπθ ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ του 

ανκρϊπινου κεωαλαίου και τθσ απαςχολθςιμότθτασ ςτθν Ευρϊπθ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ΕΕ ςυνολικά. Κα δθμιουργθκοφν ειδικά μζτρα 

προκειμζνου να δθμιουργθκοφν οι ςυνκικεσ ενςωμάτωςθσ ςυγκεκριμζνων ομάδων 

μεταναςτϊν από τρίτεσ χϊρεσ, αν ζχουν ωτάςει πρόςωατα και πρόκειται να μείνουν αλλά 

και για αυτοφσ που ζχουν ζρκει ςτθν ΕΕ εδϊ και κάποια χρόνια. Ψο ςχζδιο αναωζρει ότι θ 

εμπειρία δείχνει ότι οι πολιτικζσ ζνταξθσ λειτουργοφν καλφτερα όταν ζχουν ςχεδιαςτεί για 

τθν εξαςωάλιςθ ςυςτθμάτων που διευκολφνουν τθ ςυμμετοχι και ενδυνάμωςθ όλων των 

ατόμων ςτθν κοινωνία. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ζνταξθ κα πρζπει να είναι ολοκλθρωμζνθ και οι 

πολιτικζσ να μθν εμμζνουν μόνο ςτθ ςυμμετοχι των ατόμων ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν 
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εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ. Θ ενςωμάτωςθ είναι πιο αποτελεςματικι 

όταν αντιλαμβάνεςαι τι ςθμαίνει να ηεισ εντόσ των ευρωπαϊκϊν κοινωνιϊν.121 

Χφμωωνα με αυτό το Χχζδιο Δράςθσ ορίηονται και οι βαςικζσ πολιτικζσ και τα εργαλεία 

για να υποςτθρίξουν τθν ζνταξθ εντόσ των ορίων τθσ ΕΕ. Υροκειμζνου να εξαςωαλιςκεί μια 

επιτυχισ ζνταξθ πρζπει να πραγματοποιθκεί ςε διάωορουσ τομείσ, όπωσ εκπαίδευςθ, 

αγορά εργαςίασ, επιχειρθματικότθτα, πολιτιςμό, κ.α. Σι προτεραιότθτεσ και τα εργαλεία 

που κα βοθκιςουν ςτθν ενςωμάτωςθ είναι τα εξισ:122
  

1. Πζτρα πριν τθν αναχϊρθςθ/πριν από άωιξθ ςτθν χϊρα υποδοχισ.  

Ψα μζτρα είναι επωωελι για τθν προετοιμαςία τθσ επανεγκατάςταςθσ των προςωφγων. 

Για τουσ εν λόγω υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, ιδίωσ εκείνουσ που ζρχονται για εργαςία ι 

για οικογενειακοφσ λόγουσ, αλλά και για τουσ πρόςωυγεσ που πρζπει να 

επανεγκαταςτακοφν, θ εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ μπορεί να επιταχφνει τθν ζνταξθ ςτο 

μελλοντικό τουσ περιβάλλον. Επειδι αυτό δεν ζχει καταςτεί δυνατόν, θ Επιτροπι κα 

ςυνεργαςτεί με τα κράτθ μζλθ προκειμζνου να ενιςχφςουν τθ ςυνεργαςία με 

επιλεγμζνεσ τρίτεσ χϊρεσ για να εκπλθρϊςουν τισ δεςμεφςεισ του ςχεδίου δράςθσ που 

υπογράωτθκε ςτθ Χφνοδο Ξορυωισ τθσ Βαλζτα για τθ μετανάςτευςθ.123 Για τθν 

εγκατάςταςθ των προςωφγων, ςτόχοσ είναι να γνωρίηουν τα δικαιϊματά τουσ και τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ,  να μάκουν τθ γλϊςςα και να αποκτιςουν άλλεσ δεξιότθτεσ που 

μποροφν να τουσ βοθκιςουν να επιτφχουν ςτο νζο περιβάλλον για να διευκολυνκεί θ 

ζνταξι τουσ. Χε αυτό κα βοθκιςει θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ και των online εργαλείων, 

όπωσ για παράδειγμα εωαρμογζσ του τθλεωϊνου (applications), που κα ενθμερϊνει 

τουσ νεοαωιχκζντεσ αιτοφντεσ άςυλο για τα δικαιϊματά τουσ και για τθν κοινωνία 

υποδοχισ κακϊσ και να τουσ παρζχουν βαςικι γλωςςικι κατάρτιςθ ι πολφ πρακτικζσ 

πλθροωορίεσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Ψα μζτρα πριν από τθν άωιξθ 

Κα βοθκιςουν ςτθν προετοιμαςία κοινότθτεσ υποδοχισ για τθν άωιξθ των υπθκόων 

τρίτων χωρϊν, ςυμβάλλοντασ ςτθν οικοδόμθςθ ςυμπάκειασ και κατανόθςθσ για να 

ξεπεραςτοφν οι προκαταλιψεισ και τθν προωκθκεί μια ωιλόξενθσ ςτάςθ. Υολλά κράτθ-

μζλθ οργανϊνουν ιδθ δράςεισ που ενθμερϊνουν τουσ πρόςωυγεσ για όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ κινιςεισ που πρζπει να κάνουν. Για παράδειγμα, το Δίκτυο SHARE, που 
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χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτοχεφει ςτθ ςφνδεςθ τθσ ευρωπαϊκισ 

περιωζρειασ, τισ τοπικζσ αρχζσ και τουσ εταίρουσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που 

ςυμμετζχουν ςτθν επανεγκατάςταςθ των προςωφγων και τθν ζνταξθ και ζχει αναπτφξει 

το "Share City Curriculum”, μια εργαλειοκικθ για τθν υποδοχι, τθν υποςτιριξθ και 

ενδυνάμωςθ των προςωφγων. Επίςθσ, ο Σργανιςμόσ τθσ Ζνωςθσ για το Άςυλο προωκεί 

τισ καλζσ πρακτικζσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν. 

2. Θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ είναι από τα πιο ςθμαντικά εργαλεία για τθν ζνταξθ των 

προςωφγων/μεταναςτϊν. Θ πρόςβαςθ ςτισ εκπαιδευτικζσ δομζσ κα πρζπει να 

διαςωαλιςτεί και να προωκθκεί όςο το δυνατόν πιο άμεςα. Θ απόκτθςθ βαςικϊν 

δεξιοτιτων αποτελεί τo κεμζλιο λίκο για τθν περαιτζρω μάκθςθ και κα βοθκιςει ςτθν 

είςοδο ςτθν απαςχόλθςθ και τθν κοινωνικι ζνταξθ ενϊ θ εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ τθσ 

χϊρασ προοριςμοφ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν να 

επιτφχουν τθ διαδικαςία ζνταξθσ τουσ. Ψα προγράμματα εκμάκθςθσ τθσ γλϊςςασ 

υποδοχισ κα πρζπει να παρζχονται όςο το δυνατόν νωρίτερα μετά τθν άωιξι τουσ, να 

είναι προςαρμοςμζνα ςτισ γλωςςικζσ ανάγκεσ του κάκε ατόμου και να ςυνδυάηουν τθν 

εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν με τθν εκμάκθςθ άλλων δεξιοτιτων και ικανοτιτων ι τθν 

εργαςιακι εμπειρία. Ψονίηετε ότι πρζπει να καταβλθκεί ιδιαίτερθ προςπάκεια για να 

εξαςωαλιςτεί ότι θ ιςότθτα ςτθν πρόςβαςθ των μακθμάτων αυτϊν τόςο ςτισ γυναίκεσ 

όςο και τουσ άνδρεσ. Χτο Χχζδιο Δράςθσ αναωζρει τθν αναγκαιότθτα τθσ κακολικισ 

εκπαίδευςθσ ςε όλα τα παιδιά ανεξάρτθτα από τισ καταβολζσ ι το υπόβακρο τουσ και. 

δίνεται ιδιαίτερθ ζμωαςθ ςτισ δεξιότθτεσ που πρζπει να ζχουν οι εκπαιδευτικοί. Θ 

εκπαίδευςθ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν και 

μπορεί να ενιςχφςει τθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν αμοιβαία κατανόθςθ μεταξφ των 

υπθκόων τρίτων χωρϊν και των κοινωνιϊν υποδοχισ. Θ άτυπθ μάκθςθ (π.χ. ςε 

οργανϊςεισ νεολαίασ, του πολιτιςμοφ και του ακλθτιςμοφ) ζχει επίςθσ ζνα ςθμαντικό 

ρόλο ςτθ ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ των ςχολείων ι ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. 

Χτα πλαίςια αυτοφ του Χχεδίου, θ Επιτροπι κα αναλάβει τισ παρακάτω δράςεισ: 

i. Διαδικτυακά μακιματα αξιολόγθςθσ και εκμάκθςθσ γλωςςϊν για τουσ 

νεοαωιχκζντεσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, ιδίωσ των προςωφγων, μζςω του Erasmus 

(100.000 άδειεσ για online μακιματα ξζνων γλωςςϊν διακζςιμεσ ςτουσ πρόςωυγεσ 

για περίοδο τριϊν ετϊν). 
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ii. Ωποςτιριξθ ομαδικϊν δραςτθριοτιτων όπωσ τάξεισ υποδοχισ, μακιματα 

δεξιοτιτων και γλωςςϊν για αςυνόδευτα παιδιά, διαπολιτιςμικι ευαιςκθτοποίθςθ, 

αναγνϊριςθ ακαδθμαϊκϊν προςόντων και είςοδοσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

iii. Χτιριξθ ςχολικϊν περιβαλλόντων ςτθν προϊκθςθ αποκλειςτικισ εκπαίδευςθσ και 

αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν των μεταναςτϊν μζςα από τθν διαδικτυακι πλατωόρμα 

School Education Gateway. 

iv. Ξατάργθςθ των εμποδίων ςτθ ςυμμετοχι των κοριτςιϊν και αγοριϊν τρίτων χωρϊν 

ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ μζςω τθσ ανάπτυξθσ του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου 

ποιότθτασ για τθν European Quality Framework for Early Childhood Education and 

Care (ECEC). 

v. Χτιριξθ τθσ αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων των ανειδίκευτων και χαμθλισ ειδίκευςθσ 

ατόμων ςτο πλαίςιο τθσ Ατηζντασ νζων δεξιοτιτων για τθν Ευρϊπθ (New Skills 

Agenda for Europe). 

Υροκειμζνου να ενιςχυκοφν οι πολιτικζσ ζνταξθσ τα Ξράτθ μζλθ ενκαρρφνονται να 

αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν και του προςωπικοφ του ςχολείου με τισ 

δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθ διαχείριςθ τθσ ποικιλομορωίασ και τθν προϊκθςθ 

τθσ πρόςλθψθσ των εκπαιδευτικϊν με μεταναςτευτικό υπόβακρο κακϊσ και τθν 

προϊκθςθ και υποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν των μεταναςτϊν ςτθν 

προςχολικι εκπαίδευςθ και ωροντίδα. 

3. Ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςία. 

4. Υρόςβαςθ ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ όπωσ ςτζγαςθ, κ.α. 

5. Ενεργόσ ςυμμετοχι και κοινωνικι ζνταξθ. Χφμωωνα με τα ςχζδιο αυτό είναι αναγκαία θ 

ςυμμετοχι των πολιτϊν τρίτων χωρϊν τόςο ςτθ δθμιουργία όςο και ςτθν εωαρμογι των 

πολιτικϊν ζνταξθσ. Αυτι θ παράμετροσ κρίνεται ςθμαντικι από τθν ΕΕ διότι κεωρεί ότι 

κα οδθγιςει ςε καλφτερα αποτελζςματα. Είναι ςθμαντικι μια ολόπλευρθ ενςωμάτωςθ 

θ οποία δεν κα περιλαμβάνει μόνο τθν γνϊςθ τθσ γλϊςςασ υποδοχισ και τθν 

επιτυχθμζνθ είςοδο ςτθν αγορά εργαςίασ αλλά και τθν πραγματικι ζνταξθ ςτθν 

κοινωνία και τθν ενεργό ςυμμετοχι του δρϊντοσ. Υαράλλθλα ςφμωωνα με αυτό το 

ςχζδιο δράςθσ δίνεται ειδικι ςθμαςία ςτθν δθμιουργία τθσ διόραςθσ μζςω 

πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων. Είναι ςθμαντικό να προωκθκεί μια 

κουλτοφρα υποδοχισ αλλά και αποδοχισ μζςα από τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ κα 

προωκιςουν τον διάλογο μεταξφ των πολιτϊν τθσ κοινωνίασ υποδοχισ και των υπθκόων 

τρίτων χωρϊν. Χε αυτό κα ςυνδράμουν ςθμαντικοί πολιτιςτικοί και ακλθτικοί 

οργανιςμοί οι οποίοι κα αναλάβουν δράςεισ ςτα κζντρα ωιλοξενίασ. Θ ΕΕ πρζπει να 
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δθμιουργιςει νόμουσ και δράςεισ που να προςτατεφουν τουσ πολίτεσ αυτοφσ κακϊσ και 

να προςπακιςει να καταπολεμιςει τισ διακρίςεισ, τον ρατςιςμό και τθν ξενοωοβία Γι 

αυτό το λόγο πρζπει θ ΕΕ να προωκιςει τθ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα όργανα και τα 

κράτθ μζλθ για τθν καλφτερθ εωαρμογι των πολιτικϊν.  

  

Ψο Χχζδιο Δράςθσ όπωσ περιγράψαμε αποτελεί ζνα αρκετά λεπτομερζσ ςχζδιο για τθν 

ζνταξθ των προςωφγων/μεταναςτϊν το οποίο περιγράωει όλεσ τισ διαδικαςίεσ από τθν 

αίτθςθ του αςφλου ωσ και τθν ζνταξθ ςτισ δομζσ του κράτουσ που πρόκειται να ηιςει. 

Βζβαια ςτα αρχικά ςτάδια το ςχζδιο αυτό είναι πιο εμπεριςτατωμζνο και πιο λεπτομερζσ, 

όπωσ πολφ χαρακτθριςτικά αναωζρεται προςωζρονται μακιματα γλϊςςασ online κακϊσ 

και όλεσ οι πρϊτεσ λεπτομζρειεσ για τθ χϊρα υποδοχισ ενϊ θ διαδικαςίεσ για τθν ζνταξθ 

είναι λιγότερο ςυγκεκριμζνεσ. Θ προςπάκεια ζνταξθσ είναι μια διαδικαςία ςυνεχισ και 

πρζπει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα να αναδείξει και τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα γίνει 

ζνταξθ ςτισ δομζσ, κυρίωσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ για να μπορζςουν να 

νοιϊςουν ωσ μζλοσ ενόσ ευρφτερου ςυνόλου.  

 

υμπεραςματικζσ παρατθριςεισ 

Ψο Χχζδιο Δράςθσ για τθν εγκατάςταςθ υπθκόων τρίτων χωρϊν αποτελεί το πιο 

ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα που ζχει παρουςιαςτεί από τθν Ζνωςθ προκειμζνου να 

επιτευχκεί θ ζνταξθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ςτισ Ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ υποδοχισ. 

Αυτό το ςχζδιο δθμιουργικθκε λόγω των αναγκϊν που προζκυψαν από τθν προςωυγικι 

κρίςθ. Δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ μιασ εκπαιδευτικισ πολιτικισ που εςτιάηει ςτισ 

ανάγκεσ των ατόμων αυτϊν κακϊσ και ςτθν πιο ομαλι ζνταξθσ τουσ ςτισ κοινωνίεσ 

υποδοχισ. Υεριγράωονται οι καλφτεροι δυνατοί τρόποι που μπορεί να γίνει θ ζνταξθ 

κυρίωσ με τθ χριςθ τθσ εκπαίδευςθσ ωσ βαςικό εργαλείο ζνταξθσ. Επίςθσ, είναι ςθμαντικι 

και θ προςπάκεια δθμιουργίασ ευνοϊκοφ κλίματοσ από τισ ίδιεσ τισ κοινωνίεσ, για τισ οποίεσ 

προβλζπει τθ δθμιουργία προγραμμάτων, δράςεων και ςχεδίων που κα βοθκιςουν ςτθν 

αποδοχι των προςωφγων/μεταναςτϊν. Χε αυτό το Χχζδιο Δράςθσ αναωζρεται για πρϊτθ 

ωορά αναλυτικά θ χριςθ πολιτιςτικϊν εργαλείων για τθν ζνταξθ ςτισ κοινωνίεσ υποδοχισ. 

Θ πρόκεςθ τθσ ΕΕ να αντιμετωπίςει όλα τα ηθτιματα που μπορεί να προκφψουν από τθν 

προςωυγικι κρίςθ εμωανίηεται και ςτισ αποωάςεισ τισ οποίεσ αναλφςαμε παραπάνω. 

Ψζτοια ηθτιματα είναι αυτά του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, τθσ μιςαλλοδοξίασ, τθσ 

ξενοωοβίασ. Σι αποωάςεισ αυτζσ εςτιάηουν ςτθν κοινωνικι ζνταξθ και πόςο μπορεί θ 

εκπαίδευςθ να αποτελζςει βαςικό ςυντελεςτι ςε αυτι τθ διαδικαςία. Υροτείνεται λοιπόν 
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μια πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτθν ζνταξθ των προςωφγων/μεταναςτϊν όπου θ 

εκπαίδευςθ και ο πολιτιςμόσ είναι τα βαςικά εργαλεία ζνταξθσ. Θ ςτρατθγικι άλλωςτε 

2020 δίνει ζμωαςθ ςτθν κοινωνικι ζνταξθ και ςτθν βελτίωςθ των ςυςτθμάτων 

εκπαίδευςθσ. Θ αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ είναι αναγκαία ςε διάωορουσ τομείσ για να 

μπορζςουν οι χϊρεσ να ανταπεξζλκουν ςτισ οικονομικζσ προκλιςεισ που κα προκφψουν.   

Θ προςωυγικι κρίςθ ζκεςε νζεσ βάςεισ ςε κζματα που προυπιρχαν αλλά δεν είχαν 

ςυηθτθκεί ςε βάκοσ, όπωσ θ κοινωνικι ζνταξθ. Τλεσ οι κινιςεισ και οι αποωάςεισ τθσ ΕΕ 

δείχνουν τθν πρόκεςθ τθσ να χρθςιμοποιθκεί θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ ωσ βαςικό 

εργαλείο για τθν κοινωνικι ζνταξθ.    
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Κεφάλαιο 4 

 

Σο κζατρο ωσ εργαλείο ςτισ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ 
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4.1 Ειςαγωγι  

 

Φιλόςοωοι και κεωρθτικοί από τα τζλθ του 19ου αιϊνα και τισ αρχζσ του 20ου είχαν 

αναγνωρίςει τθ ςθμαςία τθσ τζχνθσ ςτθ διαδικαςία τθσ κοινωνικοποίθςθσ και τθσ 

εκπαίδευςθσ. Σ Dewey ςτο ζργο του art as experience (1934) υποςτθρίηει ότι θ αιςκθτικι 

εμπειρία αναπτφςςει τθν ωανταςία και είναι ςθμαντικό ςτοιχείο ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία.124 Χιμερα, θ τζχνθ, εκτόσ από τθν ζνταξι τθσ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν ωσ 

ξεχωριςτό μάκθμα, χρθςιμοποιείται και ωσ εργαλείο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.125 

Χφμωωνα με τον Lane (2009), οι ςφγχρονοι κεωρθτικοί τθσ εκπαίδευςθσ απορρίπτουν τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία ωσ το μόνο μζςο κατανόθςθσ και μεταωοράσ γνϊςθσ ενϊ τθν 

ορίηουν ωσ μια ςυμμετοχικι δραςτθριότθτα, θ οποία είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν 

κοινότθτα και το κοινοτικό πλαίςιο.126  

Θ εξζταςθ των διαωορετικϊν προτφπων ανκρϊπινθσ ςυμπεριωοράσ και εκπαίδευςθσ 

ςτισ διάωορεσ κοινωνίεσ και πολιτιςμοφσ αποτελεί διακεματικό αντικείμενο και πολλοί 

κλάδοι, όπωσ θ Γλωςςολογία, θ Ξοινωνικι Ψυχολογία, θ Υαιδαγωγικι, θ Ξοινωνιολογία 

κ.α., ζχουν αςχολθκεί με τα γενικά αλλά και με τα ειδικά ηθτιματα που αωοροφν ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ Brown αναωζρει ότι θ «εκπαιδευτικι Ξοινωνιολογία 

ενδιαωζρεται για τθν επίδραςθ του ςυνολικοφ πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο, και 

μζςω του οποίου, αποκτάται και οργανϊνεται θ εμπειρία».127 Χτόχοσ τθσ διδακτικισ είναι θ 

οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και θ ςωςτι επιλογι των μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν 

τάξθ. Θ χριςθ εργαλείων τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ είναι απόρροια τθσ κεωρίασ τθσ 

«Διδακτικισ του Ενεργοφ», θ οποία αποτελεί εξζλιξθ τθσ «Γνωςτικισ Ψυχολογίασ» και του 

«Ξονςτρουκτιβιςμοφ».128 Σ δάςκαλοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ζχει ωσ εωόδια όλα τα 

απαραίτθτα εργαλεία και μεκόδουσ διδαςκαλίασ για να ικανοποιιςει τον κφριο αποδζκτθ, 

που είναι ο μακθτισ. Χτισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ κεωρίεσ ο κάκε μακθτισ είναι ξεχωριςτόσ 

και θ διδαςκαλία ςτθρίηεται ςτθν ικανότθτα που ζχει ο δάςκαλοσ να προκαλζςει το 
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Dewey, J. (1980), Art as Experience, USA: The Penguin Group, ς.285. 
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Zor, A. & Tepecik, A. (2015), New Approaches in art education and the use of technology, Global 
Journal Of Arts Education. 5(1), 01--‐09. 
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Sefton-Green, J. & Soep, E. (2007), Creative Media Cultures: Making and Learning Beyond the 
School. I., Bresler (ed.) (2007). International Handbook of Research in Arts Education, Netherlands: 
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 Brown, F. (1947), Educational Sociology. New York: Prentice-Halls, ς. 35, 36. 
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Ξοςςυβάκθ, Φ. (2005), Εναλλακτικι Διδακτικι. Προτάςεισ για τθ μετάβαςθ από τθ Διδακτικι του 
Αντικειμζνου ςτθ Διδακτικι του Ενεργοφ Αντικειμζνου και ςτθν Γνωςτικι Ψυχολογία, Ακινα: 
Gutenberg, ς. 67. 
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ενδιαωζρον των μακθτϊν του κακϊσ και ςτθν ενεργθτικότθτα αυτϊν ςτθν διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ.129  

Σι διάωορεσ δραςτθριότθτεσ τζχνθσ ςε πρόςωυγεσ ζχουν καταωζρει να ζχουν καλά 

αποτελζςματα ςε επίπεδο ενθμζρωςθσ αλλά και ενίςχυςθσ των ςχζςεων μεταξφ των 

κεςμικϊν οργάνων, τισ κοινότθτεσ και τουσ ωορείσ χάραξθσ πολιτικισ. Θ επιτυχία τζτοιων 

δραςτθριοτιτων  τεχνϊν ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ τουσ και τον ςχεδιαςμό και άλλων 

τζτοιων προγραμμάτων.130  

Χφμωωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που διεξιγαγε θ Shirley Brice Heath, 

κακθγιτρια ςτο Υανεπιςτιμιο του Χτάνωορντ, οι νζοι που αςχολοφνται και ςυμμετζχουν 

προγράμματα τεχνϊν παρουςίαςαν βελτίωςθ ςτθ ςτάςθ απζναντι ςτο ςχολείο, τον 

αυτοςεβαςμό, κα.131 Θ αυξανόμενθ επζκταςθ και ανάπτυξθ των τεχνϊν και των 

δραςτθριοτιτων των προςωφγων βαςίηεται ςτα ουςιαςτικά αποτελζςματα των μζχρι τϊρα 

προγραμμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν τθν υπζρβαςθ των γλωςςικϊν ωραγμϊν και των 

δεξιοτιτων, κακϊσ τθ ςυμβολι τθσ ςτθν διαμόρωωςθ ςχζςεων μεταξφ τθσ κοινωνίασ 

υποδοχισ και των προςωφγων/μεταναςτϊν και τθν καταπολζμθςθ των ςτερεοτφπων κακϊσ 

και ςτθν ψυχικι και ςωματικι υγεία των ςυμμετεχόντων. 132 

Θ τζχνθ και κυρίωσ οι μζκοδοι που προςωζρει το κζατρο, μπορεί να ςυμβάλλουν ςτθν 

κοινωνικοποίθςθ και τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, που όπωσ 

ζχουμε αναωζρει και ςτο προθγοφμενο κεωάλαιο αποτελεί ζναν από τουσ κφριουσ ςτόχουσ 

τθσ ΕΕ.   
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Ξολιάδθσ, Εμ. (1997), Θεωρίεσ Μάκθςθσ και Εκπαιδευτικι Πράξθ, Γ. Γνωςτικζσ κεωρίεσ, Ακινα: 
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4.2 Σο Θζατρο ωσ αναγκαίο εργαλείο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ιδιαίτερα 

ςτθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ 

 

1. Σο θζατρο ωσ εργαλείο κοινωνικοποίηςησ και ζνταξησ 

Θ τζχνθ αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Πζςω αυτισ 

δφναται να αναπτυχκοφν ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ του παιδιοφ όπωσ θ διαίςκθςθ, θ 

δθμιουργικότθτα, θ καλαιςκθςία, θ ευαιςκθςία κακϊσ και διάωορεσ άλλεσ ικανότθτεσ, οι 

οποίεσ οδθγοφν ςτθ ςωςτι διαπαιδαγϊγθςθ και ανάπτυξθ του.133 Είναι πολφ βαςικό ζνα 

παιδί να δεχτεί αυτά τα ερεκίςματα, από τθν αρχι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Υαράλλθλα, θ τζχνθ αναπτφςςει τθν κοινωνικότθτα του ατόμου, το μακαίνει να λειτουργεί 

ςυνεργατικά προκειμζνου να επιτφχει ζνα ςτόχο, να αντιλαμβάνεται τθ διαωορετικότθτα 

αλλά και να κατανοεί διαωορετικζσ ςυμπεριωορζσ και τάςεισ.134 Θ τζχνθ, όταν χρθςιμεφει 

ωσ εργαλείο μάκθςθσ, βοθκά ςτθν ανάπτυξθ τθσ παρατθρθτικότθτασ, τθσ αναλυτικισ και 

κριτικισ ςκζψθσ και τθσ αξιολόγθςθσ ενϊ οδθγεί και ςτθν αυτογνωςία.135 Σ Ξοινωνικόσ 

Ψυχολόγοσ και Ξοινωνιολόγοσ  George Herbert Mead ιδθ είχε τονίςει τθ ςθμαςία τθσ αυτό-

αντίλθψθσ και τθν αλλθλεπίδραςθ του εαυτοφ με τουσ άλλουσ ςτθ διαδικαςία τθσ 

κοινωνικοποίθςθσ, κακϊσ επίςθσ τθ ςθμαςία τθσ γλϊςςασ και τθσ ςυμβολικισ επικοινωνίασ 

ςτθ διαδικαςία ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ.136 Ψόςο ο Mead  όςο και ο Charles Horton 

Cooley είχαν κεωριςει τον άνκρωπο ωσ «κοινωνικι ενότθτα» και θ ανάπτυξθ τθσ 

κοινωνικισ προςωπικότθτασ βαςίηεται ςε αυτι τθν άποψθ.137  

Δίδεται μεγάλθ ςθμαςία τόςο ςτο περιεχόμενο τθσ γνϊςθσ όςο και ςτουσ τρόπουσ και 

τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν.138 Σ Gardner, ςθμαντικόσ κεωρθτικόσ τθσ Ρζασ 

Υαιδαγωγικισ, πρότεινε ωσ κφριο ςτόχο τθσ εκπαίδευςθσ τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του 

ατόμου και τθν αξία τθσ τζχνθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.139140 
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Επίςθσ, υπάρχουν κεωρθτικοί, βαςιηόμενοι κατά κφριο λόγο ςτθν ςχολι του Βερολίνου 

και ιδιαίτερα ςτθ μορωολογικι ψυχολογία, που προτείνουν μια ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ.141 Χφμωωνα με τον Peter Struck (1996), οι πρακτικζσ που χρθςιμοποιοφνται 

ςτθν διδαςκαλία μπορεί να ζχουν ςυλλογικό χαρακτιρα όπωσ είναι τα παιχνίδια ρόλων που 

ενιςχφουν τον ψυχοκινθτικό κόςμο των παιδιϊν αλλά και θ χριςθ τθσ μουςικισ, τθσ 

λογοτεχνίασ μζςω τθσ αωιγθςθσ κακϊσ και των εικαςτικϊν τεχνϊν.142 Θ τζχνθ άλλωςτε, 

μπορεί να αποτελζςει και εργαλείο για τθν διδαςκαλία και κατανόθςθ διάωορων κεμάτων, 

όπωσ οικολογία, πολυπολιτιςμικότθτα, διαωορετικότθτα, κ.α., ζννοιεσ οι οποίεσ 

ςυμβάλλουν ςτθν ενταξιακι διαδικαςία των προςωφγων.143 Ψα παιδιά μακαίνουν να 

αναπτφςςουν τθν ευαιςκθςία τουσ αλλά και να κατανοοφν τθν ανάγκθ των προςωφγων να 

ενταχκοφν ςε ζνα κοινωνικό πλαίςιο. Ψο κζατρο επίςθσ ζχει τθν δυνατότθτα να  

αναπτφςςει τθν κοινωνικότθτα του ατόμου, το μακαίνει να λειτουργεί ςυνεργατικά 

προκειμζνου να επιτφχει ζνα ςτόχο κακϊσ και να αντιλαμβάνεται τθ διαωορετικότθτα και 

να κατανοεί ςυμπεριωορζσ και τάςεισ.144 Θ τζχνθ είναι από τθ ωφςθ τθσ Υολυπολιτιςμικι 

και επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ αρχικά να εξετάςουν τον πολιτιςμό τουσ αλλά και να 

αιςκανκοφν ωσ μζροσ ενόσ μεγαλφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου, να καλλιεργιςουν και να 

διευρφνουν τισ προοπτικζσ τουσ.145 

2. Σο θζατρο ωσ μζςο εκμάθηςησ τησ γλώςςασ 

Θ τζχνθ βοθκά ςτθν καλλιζργεια τθσ ςυναιςκθματικισ ευωυΐασ των παιδιϊν ενϊ 

παράλλθλα βοθκά τθν παιδαγωγικι διαδικαςία και κυρίωσ ςτα μακθματικά και ςτθν 

εκμάκθςθ γλωςςϊν.146 Τςον αωορά ςτθν εκμάκθςθ γλωςςϊν, με τθν οποία αςχολοφμαςτε 

ςτθν παροφςα εργαςία, θ τζχνθ μπορεί να λειτουργιςει ωσ χριςιμο εργαλείο μάκθςθσ – 

τόςο ςε παιδαγωγικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο καλφτερθσ και αποδοτικότερθσ 

διδαςκαλίασ – για διάωορουσ λόγουσ και με διάωορουσ τρόπουσ, οι οποίοι και αναλφονται 

ςτθ ςυνζχεια. 
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Θ Ξοινωνικι Ψυχολογία δζχεται ότι δεν υπάρχουν διαωορζσ ςτισ διαδικαςίεσ και τουσ 

μθχανιςμοφσ μάκθςθσ των διαωόρων τφπων ςυμπεριωοράσ. Ωσ εκ τοφτου, θ διαδικαςία 

τθσ μάκθςθσ χαρακτθρίηεται από τθν “ενότθτα”.147 Ζτςι λοιπόν, δεν υπάρχει ζνδειξθ ότι ςτθ 

μάκθςθ δεφτερθσ γλϊςςασ θ διαδικαςία είναι διαωορετικι από αυτι τθσ πρϊτθσ γλϊςςασ. 

Θ Γενικι κοινωνικό-ψυχολογικι κεωρία τθσ μάκθςθσ δζχεται επίςθσ ότι θ αυτό-αντίλθψθ 

είναι ςθμαντικό ςτοιχείο ςτθ ςυνολικι διαδικαςία τθσ κοινωνικοποίθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ 

τθσ προςωπικότθτασ.  

Χτισ ΘΥΑ κυρίωσ μετά το Β Υαγκόςμιο Υόλεμο αναπτφχκθκε ιδιαίτερο ενδιαωζρον για τθ 

διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ, ωσ ξζνθσ Γλϊςςασ, τόςο από κεωρθτικοφσ όςο και από 

εωαρμοςμζνουσ γλωςςολόγουσ, γεγονόσ το οποίο είχε ωσ ςυνζπεια τθν ανάπτυξθ 

ςυγκεκριμζνων προςεγγίςεων. Θ προωορικό-ακουςτικι μζκοδοσ, κυρίωσ αμερικάνικθσ 

προςζγγιςθσ, βαςίςτθκε ςτισ κεωρίεσ του Δομιςμοφ και του Χυμπεριωοριςμοφ των κλάδων 

τθσ Γλωςςολογίασ και τθσ Ξοινωνικισ Ψυχολογίασ.148 Σ δομιςμόσ, ςε αντίκεςθ με τισ 

παραδοςιακζσ προςεγγίςεισ, κεωρεί ότι τα δομικά ςτοιχεία τθσ γλϊςςασ και οι κανόνεσ 

ςφνδεςισ τουσ αποτελοφν τθ βάςθ για τθν απόκτθςθ τθσ γλϊςςασ. Σ Charles Fries (1945), 

αςχολοφμενοσ με το κζμα τθσ διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ, ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ, 

εωάρμοςε τισ αρχζσ του δομιςμοφ και υποςτιριξε ότι θ «δομι τθσ γλϊςςασ είναι το κφριο 

ςτοιχείο για τθν εκμάκθςθ τθσ».149 Θ Χυμπεριωορικι κεωρία, θ οποία αναπτφχκθκε ςτισ 

ΘΥΑ τθν ίδια περίοδο, αν και επθρζαςε ςθμαντικά τθ μεκοδολογία και τισ διδακτικζσ 

πρακτικζσ επί ςειρά ετϊν, ζγινε αντικείμενο κριτικισ όπωσ και θ δομικι κεωρία. Σ 

Χυμπεριωοριςμόσ αποτελεί μια ευρφτερθ κεωρία που επθρζαςε όχι μόνο τθν ατομικι αλλά 

και τθν κοινωνικι ψυχολογία. Βαςίηεται ςτισ αρχζσ του ωωελιμιςμοφ και του 

ορκολογιςμοφ.150 

Σ Noam Chomsky (1957) υπιρξε ο κφριοσ εκωραςτισ αυτισ τθσ κριτικισ, θ οποία 

επθρζαςε ςειρά κεωρθτικϊν, που αςχολικθκαν με κζματα κεωρθτικά κυρίωσ αλλά και με 

τθ διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ. Σ Chomsky και το κεωρθτικό του πλαίςιο επθρζαςε 

                                                           
147

Ρτοφλια, Α. (2012), Δθμιουργικι Μάκθςθ μζςα από τθν Σζχνθ: Μια πρόταςθ διδαςκαλίασ ςτθν 
Ιςτορία. Χτα Πρακτικά του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Εφαρμοςμζνθσ Παιδαγωγικισ και Εκπαίδευςθσ 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλινιο υνζδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012.  
τοhttp://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/87_Ntoulia.pdf.Άνακτικθκε: 
20/10/2015 
148

Timasheff, N. S. & Theodorson, G. A. (2000), Λςτορία των Ξοινωνιολογικϊν Κεωριϊν, Ψςαοφςθσ 
(μτω.), Ακινα: Gutenberg,  
149

Schmidt, V. (2005), Democracy in Europe: The Impact of European Integration, Perspectives on 
Politics, American Political Science Association: 3 (4), pp. 761-779.  
Χτο http://www.jstor.org/stable/3688179. ανακτικθκε: 10/5/2016. 
150

Ρίνα-Υαηαρηι, Ε. (2012), Κοινωνιολογία:  Θ Μελζτθ και Κατανόθςθ τθν Ανκρώπινων Κοινωνιών. 
Ακινα: Αυτοζκδοςθ, 184, 185. 

http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/87_Ntoulia.pdf
http://www.biblionet.gr/author/22320/N._S._Timasheff
http://www.biblionet.gr/author/22319/G._A._Theodorson
http://www.jstor.org/stable/3688179


62 
 

ςθμαντικά τθν γλωςςολογία επί ςειρά ετϊν και αποτζλεςε τθ βάςθ για περαιτζρω 

κεωρθτικζσ αμωιςβθτιςεισ.  

Χτθ ςυνζχεια αναπτφχκθκαν νζεσ προςεγγίςεισ. Πια από αυτζσ είναι θ «επικοινωνιακι 

προςζγγιςθ» τθσ γλϊςςασ (Candlin, Widowson), ςφμωωνα με τθν οποία οι επικοινωνιακζσ 

λειτουργίεσ τθσ γλϊςςασ αποτελοφν τθ βάςθ για τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ 

γλϊςςασ. Αυτι θ προςζγγιςθ αποτζλεςε τθ βάςθ για ζνα νζο μοντζλο διδαςκαλίασ τθσ 

γλϊςςασ, το οποίο βαςίηεται ςτθν επικοινωνιακι δεξιότθτα, θ οποία ζχει γλωςςικι και 

εξωγλωςςικι διάςταςθ.151 Χε αυτι τθν προςζγγιςθ εκτόσ από τθν διδαςκαλία τθσ 

γλωςςικισ δεξιότθτασ απαιτείται και θ επικοινωνιακι διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ. 

Ψο κζατρο είναι θ μορωι τζχνθσ που εμπεριζχει και προωκεί τθν ενεργό ςυμμετοχι του 

δρϊντοσ. Θ χριςθ του ςϊματοσ, θ ζκωραςθ αλλά και θ αίςκθςθ του παιχνιδιοφ, που 

περιλαμβάνεται ςτον αυτοςχεδιαςμό και ςτα παιχνίδια ρόλων βοθκοφν τθν βιωματικι 

μάκθςθ και ενιςχφουν τισ λεκτικζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ των μακθτευομζνων ςε μια 

γλϊςςα, θ οποία δεν είναι θ μθτρικι τουσ.152 

Υαράλλθλα, τα κεατρικά κείμενα ενιςχφουν τθ γλωςςικι καλλιζργεια, αναπτφςςουν τισ 

τεχνικζσ τθσ ςφνταξθσ και τθν γραμματικι δεινότθτα, ενϊ βοθκοφν και ςτον εμπλουτιςμό 

του λεξιλογίου. Χφμωωνα με τον Bolton, θ κεατρικι αγωγι είναι θ μζκοδοσ που ενδείκνυται 

για τθ διδαςκαλία τθσ γραωισ και ανάγνωςθσ.153 Θ ανάγνωςθ κειμζνων ςτο μάκθμα και θ 

χριςθ ζτοιμων ςεναρίων με ςτόχο τθν αναπαράςταςθ μιασ δράςθσ αλλά και θ αωιγθςθ 

δεν αποτελεί μια νζα καινοτόμο μζκοδο αλλά υπιρχε ιδθ από τθν δεκαετία του ’70.154  

Θ χριςθ του «ρόλου» ςτθν εκμάκθςθ μιασ γλϊςςασ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμβάλλει 

ςτθν ςωςτι κατανόθςθ τόςο μιασ πρόταςθσ όςο και των όρων και των εννοιϊν που 

υπάρχουν ςτο κείμενο. Θ τοποκζτθςθ των μακθτϊν ςε μια δράςθ βοθκάει τόςο ςτθν 

οπτικοποίθςθ όςο και τθν ςωματοποίθςθ μιασ κατάςταςθσ. Πε αυτόν τον τρόπο οι 

μακθτζσ μακαίνουν καλφτερα και πιο ουςιαςτικά μια γλϊςςα, αντιλαμβάνονται μια 

κατάςταςθ ι δεδομζνθ ςυνκικθ, αλλά και εντάςςουν τθν εκάςτοτε κατάςταςθ ςτον 

κατάλλθλο χωροχρόνο.155 Θ κατάςταςθ αυτι μπορεί να αωορά μια κακθμερινι δράςθ, 

όπωσ π.χ. μια ςυνομιλία με τον παντοπϊλθ για αγορά λαχανικϊν ι τθν προςομοίωςθ μιασ 
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γνωριμίασ ςτο μετρό και τθν δθμιουργία μιασ ωιλικισ ι επικετικισ ςυηιτθςθσ. Χφμωωνα με 

τον Landy (2001), ο ρόλοσ είναι «κάτι περιςςότερο από μια ιςχυρι μεταωορά, θ οποία 

επεξθγεί τθν κακθμερινι ηωι με όρουσ που αντλοφνται από τθν κεατρικι»156. Άρα, 

ςφμωωνα και με αυτι τθν παρατιρθςθ, τα παιχνίδια ρόλων είναι ίςωσ μια από τισ πιο 

βαςικζσ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε μια τάξθ γλϊςςασ, 

αωοφ αναπτφςςουν τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ των παιδιϊν, ενϊ ο τρόποσ με τον οποίο 

επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ είναι απόλυτα ομαλόσ, μιασ και το παιχνίδι είναι ο βαςικόσ τρόποσ 

διαςκζδαςθσ των παιδιϊν157.   

 

4.3 Πολιτικζσ τθσ ΕΕ για το κζατρο ωσ εργαλείο κοινωνικισ ζνταξθσ  

 

1. Σα Θεμελιώδη Δικαιώματα ςτην τζχνη και την εκπαίδευςη 

Θ ΕΕ και τα κράτθ μζλθ τθσ ζχουν υπογράψει τθ ςφμβαςθ τθσ Unesco του 2005 για τθν 

προςταςία και τθν προϊκθςθ τθσ πολυμορωίασ τθσ πολιτιςτικισ ζκωραςθσ και, άρα 

δεςμεφονται να υπακοφουν τα άρκρα τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ, θ οποία αναωζρει και τονίηει 

τθν αναγκαιότθτα του πολιτιςμοφ ωσ ςτρατθγικό ςτοιχείο ςτθ διαμόρωωςθ των 

αναπτυξιακϊν πολιτικϊν κακϊσ και ότι είναι αναγκαία θ προςταςία τθσ πολιτιςτικισ 

πολυμορωίασ. τομζων. Θ ΕΕ ζχει δεςμευτεί τθσ να υπεραςπιςτεί κάκε ανκρωπίνου 

δικαιϊματοσ, είτε αςτικοφ είτε πολιτικοφ, οικονομικοφ, κοινωνικοφ ι πολιτιςτικοφ και ζχει 

καλζςει όλα τα κράτθ να εωαρμόςουν τισ διατάξεισ τθσ Σικουμενικισ Διακιρυξθσ των 

Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου κακϊσ και να επικυρϊςουν και να εωαρμόςουν τισ 

κεμελιϊδεισ διεκνείσ ςυνκικεσ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα -περιλαμβανομζνων των 

βαςικϊν εργαςιακϊν ςυμβάςεων και τισ περιωερειακζσ πράξεισ περί ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων.158 Χφμωωνα λοιπόν με το ζγγραωο αυτό αναγνωρίηονται πλιρωσ τα 

οικουμενικά δικαιϊματα του ατόμου και θ διεκνισ διακιρυξθ για τα δικαιϊματα του 

παιδιοφ όπωσ ζχουν προαναωερκεί.  Χφμωωνα με διάωορα άρκρα τθσ Διακιρυξθσ των 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και τθσ Διεκνοφσ ςυνδιάςκεψθσ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ 

όλα τα παιδιά ζχουν δικαίωμα ςτθν τζχνθ και το παιχνίδι για αναπτφξουν μια 

ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα. Ψα άρκρα που κα αναωζρω παρακάτω τονίηουν τθν 
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αναγκαιότθτα τθσ τζχνθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και τθν κοινωνικι τθσ διάςταςθ: 

ςτο άρκρο 22159 αναωζρεται ότι όλα τα μζλθ μια κοινωνίασ ζχουν οικονομικά, κοινωνικά 

και πολιτιςτικά δικαιωμάτων που είναι απαραίτθτα για τθν αξιοπρζπεια και τθν ελεφκερθ 

ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ του. Χτο άρκρο 26, δίνεται ζμωαςθ ςτθν ςτόχευςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ που είναι αναγκαία για τθν πλιρθ ανάπτυξθ τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ 

και τθν ενδυνάμωςθ του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των κεμελιωδϊν 

ελευκεριϊν. Θ εκπαίδευςθ πρζπει να ενιςχφει τθ κατανόθςθ, τθν ανεκτικότθτα και τουσ 

ωιλικοφσ δεςμοφσ ανάμεςα ςτα ζκνθ, τισ ωυλζσ ι τισ κρθςκευτικζσ ομάδεσ και να προωκεί 

περαιτζρω τισ δραςτθριότθτεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ. Χτο 

άρκρο 27 τονίηεται ότι κακζνασ ζχει το δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ ςυμμετοχισ ςτθν 

πολιτιςτικι ηωι τθσ κοινωνίασ και τθν απόλαυςθ τθσ τζχνθσ. 

Υαράλλθλα θ Χυνδιάςκεψθ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ (1989)160 αναωζρεται ςτθ 

ςτόχευςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθν προϊκθςθ πολιτιςτικϊν δράςεων και ίςων ευκαιριϊν. 

Ψο άρκρο 29 αναωζρει ότι θ εκπαίδευςθ πρζπει να ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ τθσ παιδικισ 

προςωπικότθτασ, των ταλζντων κακϊσ και των  ψυχικϊν και ςωματικϊν ικανοτιτων  ςτο 

μζγιςτο των δυνατοτιτων. Ψο άρκρο 31 τονίηει ότι τα ςυμβαλλόμενα κράτθ πρζπει να 

αναγνωρίηουν και προάγουν το δικαίωμα του παιδιοφ να ςυμμετζχει πλιρωσ ςτθν 

πολιτιςτικι και καλλιτεχνικι ηωι και πρζπει να ενκαρρφνουν τθν προςωορά κατάλλθλων 

και ίςων ευκαιριϊν για πολιτιςτικζσ, καλλιτεχνικζσ, ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ και ςτον 

ελεφκερο χρόνο. 

Χφμωωνα λοιπόν με τθν επικφρωςθ των διακθρφξεων αυτϊν, θ ΕΕ τονίηει τθν 

αναγκαιότθτα και υποχρεϊνεται να προςτατεφει το δικαίωμα όλων των ατόμων ςτον 

πολιτιςμό. Θ εκπαίδευςθ πρζπει να χρθςιμοποιεί τον πολιτιςμό για τθν πλιρθ ανάπτυξθ 

των παιδιϊν. 

 

2. Πολιτικζσ ζνταξησ  που χρηςιμοποιοφν ωσ εργαλείο το θζατρο ςτην εκπαίδευςη 

Θ ΕΕ ζχει αναπτφξει πολιτικζσ που τονίηουν τθν αναγκαιότθτα του κεάτρου ςτθν 

εκπαίδευςθ, ενϊ παράλλθλα και ςτο νζο ςχζδιο δράςθσ για τθν ζνταξθ των προςωφγων 

αναωζρουν διάωορεσ δράςεισ που ζχουν ωσ βαςικό εργαλείο τθν τζχνθ. Τπωσ είδαμε ςτο 

προθγοφμενο κεωάλαιο θ εκπαίδευςθ αποτελεί βαςικό εργαλείο κοινωνικισ ζνταξθσ των 

προςωφγων/μεταναςτϊν Χφμωωνα με τθν ζκκεςθ του 2009 κακϊσ και τθν ζκκεςθ τθσ 
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Ευρυδίκθσ για τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ςτθν Ευρϊπθ είναι ωανερό ότι ςτα 

περιςςότερα κράτθ τθσ ΕΕ το κζατρο αποτελεί βαςικό μάκθμα ενϊ παράλλθλα 

χρθςιμοποιείται και ωσ εργαλείο ςτισ εκπαιδευτικι διαδικαςία (βλ ςχιμα 3α & 3β). 

  

χιμα 3α: Ώρεσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων τζχνθσ ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. 

Πθγι: European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. Recommended Annual Instruction Time in Full-time 

Compulsory Education in Europe 2015/16. Eurydice – Facts and Figures. Luxembourg: Publications 
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χιμα 3β: Ώρεσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων τζχνθσ ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. 

Πθγι: European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. Recommended Annual Instruction Time in Full-time 

Compulsory Education in Europe 2015/16. Eurydice – Facts and Figures. Luxembourg: Publications 

 



67 
 

 

χιμα 4: Σα μακιματα τζχνθσ ςτο πρόγραμμα μακθμάτων ςτισ διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. 

Πθγι: European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. Recommended Annual Instruction Time in Full-time 

Compulsory Education in Europe 2015/16. Eurydice – Facts and Figures. Luxembourg: Publications 

 

Σι κοινωνίεσ υποδοχισ κακϊσ και όλεσ οι κοινωνίεσ που υποδζχονται 

πρόςωυγεσ/μετανάςτεσ πρζπει να προςαρμόςουν τα εκπαιδευτικά τουσ ςυςτιματα για να 

γίνει πιο αποτελεςματικι ζνταξθ. Σ ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

ςπουδϊν πρζπει να ςτοχεφει ςτθν καταπολζμθςθ τθσ άνιςθσ μεταχείριςθσ. Πετά το τζλοσ 

τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ, τα παιδιά μειονεκτοφντων κοινωνικά ομάδων ι μειονοτιτων 

πρζπει να ζχουν καλλιεργιςει τουλάχιςτον τθ λεκτικι τουσ ικανότθτα ςτθν γλϊςςα 

υποδοχισ για να μπορζςουν να ειςζλκουν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Αυτό κεωρείται 

ςχεδόν αδφνατο, λόγω τθσ ζλλειψθσ αποτελεςματικϊν εργαλείων γνϊςθσ τα οποία 

μποροφν να οδθγιςουν ςε καλφτερα αποτελζςματα.161 

Χφμωωνα με τισ πολιτικζσ που ζχει αποωαςίςει να εωαρμόςει θ ΕΕ, κυρίωσ μετά από τθν 

πρόςωατθ προςωυγικι κρίςθ θ ζνταξθ των υπθκόων των τρίτων χωρϊν είναι κακοριςτικισ 

ςθμαςίασ. Χτισ αποωάςεισ αναωζρονται και κάποια εργαλεία, όπωσ θ τζχνθ, όμωσ 

                                                           
161

Nicaise, I. (2012), A Smart Social Inclusion Policy for the EU: the role of education and training, 
European Journal of Education, Vol. 47(2).  
Χτο http://www.cesruc.org/uploads/soft/130305/11303051Z311.pdf. Ανακτικθκε 10/11/2016. 
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επιγραμματικά. Σι πολιτικζσ αυτζσ με τθν πάροδο του χρόνου κακϊσ και τθν διάδοςθ των 

καλϊν πρακτικϊν κα αποκτοφν πιο λεπτομερι περιγραωι. Ακόμα είναι ςε πρωτόλειο 

ςτάδιο μιασ και είναι πιο ςθμαντικι θ διαχείριςθ τθσ κρίςθσ και θ μετεγκατάςταςθ των 

προςωφγων/μεταναςτϊν. Υιο ςυγκεκριμζνα, θ ΕΕ αναωζρεται ςτα εξισ ζγγραωα ςτθν 

αναγκαιότθτα και το ρόλο του πολιτιςμοφ και ειδικά του κεάτρου ςε διαδικαςίεσ ζνταξθσ 

ςυγκεκριμζνων ομάδων: 

 Χφμωωνα με τθν Ζκκεςθ του 2005 ςχετικά με το ρόλο του πολιτιςμοφ ςτθν μείωςθ τθσ 

ωτϊχειασ και τθν αποωυγι του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ θ ςυμμετοχι ςε πολιτιςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ και κυρίωσ θ ςυμμετοχι των νζων ςτο δράμα και το κζατρο μπορεί να 

είναι πολφ ςθμαντικό εργαλείο για τθν προϊκθςθ τθσ αποτελεςματικισ κοινωνικισ 

ζνταξθσ.162 Αυτό ςυμβαίνει γιατί οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ αναπτφςςουν τισ δεξιότθτεσ 

και τθν αυτοπεποίκθςθ. Πποροφν να ενιςχφςουν τθν εμπιςτοςφνθ τουσ και να 

αναπτφξουν ομαδικι εργαςία και τισ διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ κακϊσ και άλλεσ 

γενικζσ μεταβιβάςιμεσ δεξιότθτεσ.163 Υροωκείται θ ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και τθσ 

ταυτότθτασ αωοφ θ ςυμμετοχι ςε πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ οδθγεί ςε μεγαλφτερθ 

αυτοπεποίκθςθ και υψθλότερθ αυτοεκτίμθςθ, ςτθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν 

κοινωνία και ςτθν αγορά εργαςίασ και κακορίηει μια αίςκθςθ ταυτότθτασ για πολλζσ 

ομάδεσ που διατρζχουν κίνδυνο αποκλειςμοφ όπωσ μειονεκτοφντεσ νζουσ, άτομα με 

αναπθρία και εκνοτικζσ ομάδεσ.164 Βοθκά ςτθν πολιτιςτικι πολυμορωία και 

καταπολεμά τισ διακρίςεισ. Ψζλοσ δθμιουργοφνται ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ, όπωσ 

τοπικά προγράμματα για να ενκαρρφνει τθν απαςχόλθςθ ςτισ δθμιουργικζσ 

βιομθχανίεσ.165 

 Θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ τθσ ΕΕ δθμοςίευςε μια Ζκκεςθ το 2015 όπου 

αςχολικθκε με τθν πολυγλωςςία ςτισ τάξεισ. Χε αυτι τθν ζκκεςθ λοιπόν αςχολικθκε 

με τα  κλειδιά που χρθςιμοποιοφνται προκειμζνου να βοθκιςουν  τα πολφγλωςςα 

παιδιά.166 Ζνα από αυτά είναι θ ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ (τυπικι, μθ τυπικι και 

άτυπθ) ςτο ςχολείο και ζξω από το ςχολείο με τθν ενιςχυτικι βοικεια ςτθν εκμάκθςθ 
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 European Commission, Employment and Social Affairs, Community Action Programme on Social 
Exclusion, The role of culture in preventing and reducing poverty and social exclusion, European 
Union, Brussels. Χτο http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/ 
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education_culture/repository/languages/library/studies/multilingual-classroom_en.pdf. Ανακτικθκε: 
29/11/2016. 
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γλωςςϊν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκμάκθςθσ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ) αλλά και τθν 

κακοδιγθςθ κατά τθ διάρκεια δραςτθριοτιτων. Ζνα άλλο κλειδί είναι θ δθμιουργία  

γενικϊν τάξεων με τθν υποςτιριξθ από ειδικοφσ και με τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν 

τισ ικανότθτεσ και τθν εμπειρία για να προςαρμόςουν τθ διδαςκαλία ςτθν τάξθ, ςε 

παιδιά τα οποία δεν ζχουν το ίδιο επίπεδο ςτθ γλϊςςα167. Επίςθσ είναι αναγκαία θ 

υποςτιριξθ των γονζων τουσ και θ ανάπτυξθ των γλωςςικϊν ικανοτιτων των ιδίων.  

 Χφμωωνα με τισ τροπολογίεσ που προτάκθκαν από τθν Επιτροπι Απαςχόλθςθσ και 

Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων και ψθωίςτθκαν από το  Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο168, οι 

πρόςωυγεσ με προοπτικι παραμονισ πρζπει να λαμβάνουν ολοκλθρωμζνθ γενικι και 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ ενϊ θ γλωςςικι εκπαίδευςθ κα παρζχεται ιδθ από τα 

κζντρα ωιλοξενίασ. Θ επιτροπι ενκαρρφνει τθ δθμιουργία προπαραςκευαςτικϊν 

τάξεων, ςτισ οποίεσ τα παιδιά κα διδάςκονται καταρχάσ τθ γλϊςςα και ζπειτα τα 

πολιτιςτικά ζκιμα και τισ αξίεσ τθσ χϊρασ υποδοχισ.169 Χφμωωνα με το άρκρο 14β «όλα 

τα παιδιά πρόςφυγεσ πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ κακώσ και εντατικά 

μακιματα εκμάκθςθσ γλώςςασ»170. Χτο άρκρο 23α θ Επιτροπι ηθτά να ιςχφει θ 

υποχρεωτικι εκπαίδευςθ των χωρϊν υποδοχισ ενϊ ςτο άρκρο 26 τονίηεται ότι είναι 

βαςικό να ξεπεραςτεί το ηιτθμα γλϊςςασ και προτείνει  πραγματοποίθςθ δράςεων που 

κα προωκιςουν τθν γνωριμία των διαωορετικϊν πολιτιςμϊν για να αποωευχκεί θ 

διάδοςθ τθσ ξενοωοβίασ και του ρατςιςμοφ.171 Ψο κζατρο είναι βαςικό για τθ 

δθμιουργία των δράςεων αυτϊν και μπορεί να αποτελζςει το κακοριςτικό εργαλείο ςτθ 

δθμιουργία αυτϊν των δράςεων.  

 Χτθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Υολιτιςμοφ και Υαιδείασ ςτθν Επιτροπι Απαςχόλθςθσ 

και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων ςχετικά με τουσ πρόςωυγεσ για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ 

και ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ υπογραμμίηεται θ ανάγκθ για τθν ομαλι μετάβαςθ 

από τισ εκπαιδευτικζσ εγκαταςτάςεισ των προςωυγικϊν καταυλιςμϊν ςτα εκπαιδευτικά 

ςυςτιματα των κρατϊν-μελϊν.172  Ψα κράτθ-μζλθ πρζπει να διευκολφνουν τθν εγγραωι 

των προςωφγων ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ. Χε αυτι τθν γνωμοδότθςθ  θ 
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Επιτροπι τονίηει τθν ανάγκθ υποβολισ προτάςεων για πολιτιςτικά, εκπαιδευτικά και 

ακλθτικά προγράμματα και να ενιςχυκεί θ κινθτικότθτα των νζων, που αποςκοποφν 

ςτον διαπολιτιςμικό διάλογο, τθν πολιτιςτικι και κοινωνικι ζνταξθ και τθν 

ενςωμάτωςθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Δθμιουργικι Ευρϊπθ και Erasmus+. 

Γίνεται λοιπόν ςυγκεκριμζνθ αναωορά ςτθ δθμιουργία δράςεων ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ εργαςίασ 2015-2018 για τον πολιτιςμό και τονίηεται ο ρόλοσ που 

διαδραματίηει ο πολιτιςμόσ, οι τζχνεσ και ο διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ ςτθν ζνταξθ των 

μεταναςτϊν/προςωφγων.173 Θ τζχνθ μπορεί να λειτουργιςει ωσ εργαλείο ζνταξθσ ενϊ 

επίςθσ και είναι αναγκαία θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε καλλιτεχνικζσ 

δραςτθριότθτεσ.174  

Χε αυτι λοιπόν τθ γνωμοδότθςθ δίνεται ζμωαςθ ςτθν ζνταξθ των 

προςωφγων/μεταναςτϊν και τθν ζναρξθ του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου μζςω των 

τεχνϊν. Θ Επιτροπι δθμιοφργθςε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων θ οποία πρόκειται να 

δθμοςιεφςει ζνα εγχειρίδιο καλϊν πρακτικϊν ζωσ το τζλοσ του 2017.175 

 Πε βάςθ όλα τα παραπάνω δθμιουργικθκε το Χχζδιο δράςθσ για τθν ζνταξθ των 

υπθκόων τρίτων χωρϊν, το οποίο και αναλφςαμε ςτο κεωάλαιο 3.3 ςτο οποίο γίνεται 

ιδιαίτερθ αναωορά ςτθ χριςθ τθσ τζχνθσ ωσ εργαλείο ςτα προγράμματα που κα 

δθμιουργθκοφν. Υροτείνεται λοιπόν θ δθμιουργία προγραμμάτων που κα 

χρθςιμοποιοφν τθν τζχνθ ωσ εργαλείο μάκθςθσ και ζνταξθσ και τα οποία κα ζχουν ωσ 

ςτόχο:176   

1. Ρα προωκιςουν τον διάλογο, τθν πολιτιςμικι διαωορετικότθτα και τισ Ευρωπαϊκζσ 

αξίεσ. Ψα προγράμματα αυτά κα χρθςιμοποιοφν ωσ εργαλεία τθν τζχνθ, το ςινεμά 

και τον πολιτιςμό culture (Creative Europe) 

2. Ρα προωκιςουν τθν κοινωνικι ζνταξθ 

3. Ρα δθμιουργικουν εργαλειοκικεσ και εγχειρίδια για επαγγελματίεσ που κα 

οδθγιςουν ςτθν πολιτιςτικι ενςυνείδθςθ και ζκωραςθ κακϊσ και κα προωκοφν τον 

διαπολιτιςμικό διάλογο, τθν ενεργό ςυμμετοχι των υπθκόων τρίτων χωρϊν ςτθν 

πολιτικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι ηωι και τον ακλθτιςμό ςτισ κοινωνίεσ υποδοχισ 

και θ ςυμβολι τθσ εργαςίασ των νζων.  
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4. Ρα προωκιςουν τθ ςυμμετοχι ςτθν πολιτικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι ηωι και τον 

ακλθτιςμό και τθν κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ κατάρτιςθσ και τθσ 

νεολαίασ, θ οποία κα βοθκιςει ςτθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ των 

διακρίςεων, τθσ  βίασ, του ρατςιςμοφ και τθσ ξενοωοβίασ και τθν προϊκθςθ τθσ 

καλφτερθσ κατανόθςθσ μεταξφ των κοινοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

κρθςκευτικϊν κοινοτιτων.177 

 

Τπωσ αναωζραμε ςτο εν λόγω κεωάλαιο θ τζχνθ και τα κεατρικά εργαλεία είναι 

αναγκαία για τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν αποωυγι του αποκλειςμου και τθσ ξενοωοβίασ 

και θ ςυμμετοχι ςε πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ οδθγεί ςε ςυμμετοχικότθτα αλλά και τθν 

αίςκθςθ τθσ ταυτότθτασ. Θ προςωυγικι κρίςθ οδιγθςε τα όργανα τθσ ΕΕ να τονίςουν τθν 

αναγκαιότθτα τθσ τζχνθσ και των εργαλείων τθσ ςτισ δομζσ εκπαίδευςθσ αλλά και ςτθν 

άτυπθ μάκθςθ. Χφμωωνα με τα επίςθμα ζγγραωα τθσ ΕΕ θ τζχνθ μπορεί να αποτελζςει 

βαςικό εργαλείο ζνταξθσ και γι αφτο το λόγο προτείνεται και θ δθμιουργία δράςεων με 

βάςθ το κζατρο και τθν τζχνθ. 

  

υμπεραςματικζσ Παρατθριςεισ 

Ζχει λοιπόν καταςτεί ςαωζσ ότι θ ΕΕ ζχει αρχίςει να εντάςςει ςτισ αποωάςεισ τθσ τθν 

χριςθ του κεάτρου ωσ απαραίτθτου εργαλείου ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν ζνταξθ των 

προςωφγων/μεταναςτϊν. Αυτι θ αλλαγι προκλικθκε λόγω τθσ προςωυγικισ κρίςθσ θ 

οποία ανζδειξε τθν ανάγκθ για δθμιουργία εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που κα 

προωκιςουν τθν ζνταξθ των παιδιϊν ςτισ κοινωνίεσ υποδοχισ. Θ διεκνισ εμπειρία αλλά 

και οι ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ μζκοδοι τονίηουν τθν αναγκαιότθτα τθσ τζχνθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ. Ψο κζατρο άλλωςτε ςφμωωνα με τθ διεκνι βιβλιογραωία είναι απαραίτθτο 

εργαλείο ςτθν εκπαίδευςθ και ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα των χωρϊν. Ψο κζατρο 

βοθκά ςτθ κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν, τθν κατανόθςθ του διαωορετικοφ και λειτουργεί 

ενιςχυτικά ςτθν εκμάκθςθ μιασ δεφτερθσ γλϊςςασ κυρίωσ με τθ βοικεια των εργαλζιων 

που διακζτει. 

 Σ πολιτιςμόσ και το παιχνίδι αποτελοφν κυρίαρχα δικαιϊματα του παιδιοφ και πρζπει 

να εξαςωαλίηονται. Χτα ζγγραωα τθσ ΕΕ τονίηεται θ αναγκαιότθτα του πολιτιςμοφ ωσ μζςο 

για τθν μείωςθ τθσ ωτϊχειασ και τθν αποωυγι του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ενϊ κρίνεται 

ςθμαντικι και θ ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ που ζχουν ωσ βάςθ το κζατρο ςτθ 
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διαδικαςία τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. Ψο κζατρο παράλλθλα μπορεί να χρθςιμεφςει ωσ μζςο 

εκμάκθςθσ τθσ γλϊςςασ. Υροκειμζνου να ενταχκεί κάποιοσ ςτθ χϊρα υποδοχισ είναι 

βαςικό να γνωρίςει και τθ γλϊςςα τθσ. Ψα παιχνίδια ρόλων, το παιχνίδι και θ βιωματικι 

μάκθςθ μποροφν να κάνουν το μάκθμα πιο ενδιαωζρον, κατανοθτό, να βοθκιςουν ςτθν 

ανάπτυξθ λεκτικϊν δεξιοτιτων, κ.α. Υαράλλθλα το κζατρο βοθκά ςτθν κοινωνικοποίθςθ 

των ατόμων και ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ διαωορετικότθτασ τουσ.      
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Κεφάλαιο 5 

 

Σο κζατρο ωσ εργαλείο ςτισ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ ζνταξθσ μεταναςτϊν/  
προςφφγων ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ 
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5.1 Ειςαγωγι 

 

Χε οριςμζνεσ χϊρεσ, όπωσ κυρίωσ θ Σλλανδία και θ Χουθδία, ιδθ από τθ δεκαετία του 

1970 είχαν δθμιουργθκεί εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτικζσ για δίγλωςςθ 

διδαςκαλία (και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ προζλευςθσ) και ςφμωωνα με μια ζρευνα του 

Ευρυδίκθ οι εν λόγω χϊρεσ προτείνουν τθν διδαςκαλία ςε παιδιά προςωφγων/μεταναςτϊν 

ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα.178 Θ Γενικι Διεφκυνςθ για τθν Εκπαίδευςθ και τον Υολιτιςμό τθσ 

ΕΕ παρουςίαςε το 2015 ζκκεςθ με κζμα τθ βοικεια που προςωζρει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 

τα ςχολεία, θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και θ εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτουσ 

νεοαωιχκζντεσ πρόςωυγεσ ςτθν Ευρϊπθ αναλφοντασ τισ προκλιςεισ και καταμετρϊντασ 

ιδζεσ και εμπνευςμζνεσ πρακτικζσ.179 Χτθν ζκκεςθ λοιπόν παρουςιάηονται καλζσ πρακτικζσ 

με καλά αποτελζςματα τόςο από τα κράτθ μζλθ όςο και προγράμματα ευρωπαϊκά, κυρίωσ 

για τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ. τζτοιεσ είναι:  

 κωτία: “Early Integration of Migrants” (EIM), είναι θ ςτρατθγικι που υιοκζτθςε θ 

Χκωτία για το 2015 (ESOL Strategy 2015-2020). Αυτι αωορά αποκλειςτικά ςτθν 

εκμάκθςθ αγγλικϊν ςε άτομα με άλλθ μθτρικι γλϊςςα και ζχει ωσ ςτόχο τθν ζνταξθ 

προςωφγων ςε ςχολεία και ινςτιτοφτα κατάρτιςθσ.180 

 Αγγλία: Ψο EAL LEARNERS είναι το πρόγραμμά που ζχει υιοκετθκεί για τθν διδαςκαλία 

των αγγλικϊν ωσ δφτερθσ γλϊςςασ.181 Χτο μάκθμα γλϊςςασ χρθςιμοποιείται το κζατρο 

ωσ εργαλείο είτε μζςω τθσ χριςθσ παιχνιδιϊν ρόλων, που βοθκοφν ςτθν καλφτερθ 

κατανόθςθ τθσ γλϊςςασ -πωσ χρθςιμοποιείται ςτθν πραγματικι ηωι και αποτελεί μια 

ευκαιρία για αρχάριουσ μακθτζσ να επικοινωνοφν με τουσ άλλουσ.182 Υαράλλθλα 

αναωζρονται και διάωοροι τρόποι που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εργαλείο: όπωσ 

π.χ αυτοςχεδιαςμόσ ςε ηεφγθ, δθμιουργία ςκετσ με όλθ τθν τάξθ, πάγωμα καρζ (ποιοσ 

είμαι και τι κάνω), κ.α. Επίςθσ, το 2006 δθμιουργικθκε το πρόγραμμα «focus» από το 
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Dirk, J. (2013), The Educational integration of migrants. What is the role of sending society actors 
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γραωείο ενθμζρωςθσ για το άςυλο και τουσ πρόςωυγεσ, που προωκεί το διάλογο και 

τθν κατανόθςθ ανάμεςα ςτουσ νζουσ τθσ κοινότθτασ και ςτουσ νζουσ που αναηθτοφν 

άςυλο μζςω τθσ χριςθσ του κινθματογράωου.183 

 Ιταλία184: α) Ψο Instituto Istruzione Superiore Giovanni da Castiglione, ζνα 

δευτεροβάκμιο ςχολείο -με παιδιά κυρίωσ από τθν Αλβανία, τθ Φουμανία, τθ Χερβία, τθ 

Βουλγαρία, το Υακιςτάν, τθν Ξίνα- ζχει οργανϊςει πρόγραμμα ταχφρυκμων μακθμάτων 

ςε μικρζσ ομάδεσ ατόμων. β) Ψο Liceo Aristotele, ζνα δευτεροβάκμιο ςχολείο γενικισ 

εκπαίδευςθσ που απευκφνεται ςε πρόςωυγεσ και ζχει ςτόχο να πετφχει τθν καλφτερθ 

ζνταξθ των παιδιϊν αυτϊν και να προωκιςει τθν πολυπολιτιςμικότθτα.  

 Κφπροσ: Ψο High gate, ζνα ιδιωτικό ςχολείο ςτθ Οευκωςία –με πρόςωυγεσ κυρίωσ από 

τθ Οιβφθ- χρθςιμοποιεί αραβο-αγγλόωωνουσ δαςκάλουσ που παραδίδουν ταχφρυκμα 

μακιματα γλϊςςασ κακϊσ και το δθμόςιο δθμοτικό τθσ Ψαμαςςοφ όπου δάςκαλοι 

παραδίδουν μακιματα γλϊςςασ κακϊσ και εκπαιδευτικά προγράμματα ςτον ντόπιο 

πλθκυςμό για τθν ευαιςκθτοποίθςθ του ςε κζματα μετανάςτευςθσ.185 

 λοβενία: Near you-Non Formal Multimedia Learning Program είναι ζνα πρόγραμμα 

που υλοποιείται ςε πολλζσ πολείσ και ςχεδιάςτθκε για ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ με 

ςκοπό να καταρτιςτοφν ςτθν ανάπτυξθ πολιτιςτικϊν προιόντων. 

 Χτα παρακάτω υποκεωάλαια κα αναωζρω και κα περιγράψω ςυνοπτικά  παραδείγματα 

ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο αλλά και ςε επίπεδο ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων που 

χρθςιμοποιοφν το κζατρο ωσ εργαλείο ζνταξθσ, κυρίωσ αυτά που χρθςιμοποιοφν εργαλεία 

κεατρικά. 

 

5.2 Η χριςθ του κεάτρου ςε επίπεδο εκνικό και τοπικό 

  

 Ηνωμζνο Βαςίλειο: EAL (English as an additional Language) and ESOL (English for 

Speakers of Other Languages). Χτο πλαίςιο τθσ γλωςςικισ εκπάιδευςθσ το EAL 

αναωζρεται ςτθν εκπαίδευςθ νζων ατόμων ςτα ςχολικά περιβάλλοντα ενϊ το ESOL 

ςτθν γλωςςικι εκπαίδευςθ ενθλίκων. Αυτι αωορά αποκλειςτικά ςτθν εκμάκθςθ 

αγγλικϊν ςε άτομα με άλλθ μθτρικι γλϊςςα και ζχει ωσ ςτόχο τθν ζνταξθ προςωφγων 
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ςε ςχολεία και ινςτιτοφτα κατάρτιςθσ.186 Λδιαίτερα αναωερόμαςτε ςτθ ςτρατθγικι 

“NEXUS ESOL” και το “SOL-act” τθσ Χκωτίασ για τθν ενςωμάτωςθ των 

προςωφγων/μεταναςτϊν. Ψο πρόγραμμα αυτό για να μπορζςει να επιτφχει τουσ 

ςκοποφσ του χρθςιμοποίθςε διάωορεσ ςυμμετοχικζσ τεχνικζσ, ανάμεςα ςτισ οποίεσ 

είναι οι τεχνικζσ δράματοσ. Πια από αυτζσ είναι το Forum theatre, μια μζκοδοσ που 

αναπτφχκθκε από τον A. Boal και χρθςιμοποιείται για να δραματοποιιςει προβλιματα 

που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ και μετά ςυλλογικά να βρουν δυνατζσ λφςεισ.187 Ψα 

παιδιά ωτιάχνουν μικρά κεατρικά διαδραςτικά ζργα. Χτο πλαίςιο των παραςτάςεων 

μποροφν τα παιδιά να διακόψουν τθν παράςταςθ και να ςυηθτιςουν τθ δράςθ. Εκτόσ 

από το Forum theatre χρθςιμοποιείται και θ ακινθςία (tableau) ωσ κεατρικι τεχνικι. 

Πε τθ χριςθ του δράματοσ γίνεται κατανοθτό πωσ εκωαηόμαςτε ςτθν πραγματικι ηωι 

και αποτελεί μια ευκαιρία για αρχάριουσ μακθτζσ να επικοινωνοφν με τουσ άλλουσ.188 

Επίςθσ μια άλλθ τεχνικι είναι μζςω τθσ χριςθσ του κινθματογράωου.189  

 Πορτογαλλία: Ψο Partis, είναι ζνα χρθματοδοτικό πρόγραμμα ςτο πλαίςιο του 

ιδρφματοσ Gulbenkian που ζχει ςχεδιαςτεί για να ενιςχφςει δράςεισ που 

χρθςιμοποιοφν τισ διάωορεσ μορωζσ τζχνθσ ωσ εργαλεία κοινωνικισ ζνταξθσ των 

ατόμων ςε μια κοινωνία. Δφο πρωτοβουλίεσ που υλοποιικθκαν από το Υορτογαλλικό 

Χυμβοφλιο Υροωφγων είναι το Υρόςωυγεσ και Κζατρο και Υρόςωυγεσ και Ψζχνθ. Ψο 

Υρόςωυγεσ και Κζατρο ζχει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ εκμάκθςθσ τθσ γλϊςςασ 

χρθςιμοποιϊντασ το κζατρο ωσ εργαλείο. Ψο πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε ςε δφο ωάςεισ: θ 

πρϊτθ που αωοροφςε το κζατρο ιταν το 2014-2016.    

 Φινλανδία: α) Χτο δευτεροβάκμιο ςχολείο Laanila προωκοφνται διάωορεσ πρακτικζσ 

όπωσ προγράμματα ωιλίασ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και ομάδεσ νεαρϊν προςωφγων, τα 

οποία περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ που ςυμβάλλουν ςτθν γνωριμία των ατόμων, 

τθσ κουλτοφρασ τουσ, επίςθσ ακλθτικά παιχνίδια κ.ά.190 Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί 

μζροσ ενόσ μακιματοσ επιλογισ που ονομάηεται Υολίτθσ του κόςμου. β) Χτθν πόλθ 

Ξοκόλα λειτουργεί ζνα πρόγραμμα όπου το κζατρο αποτελεί το κφριο εργαλείο για 

δθμιουργία δραςτθριοτιτων και πρότηεκτ που αναωζρονται ςτθν ιςότθτα και ςτα 
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ανκρϊπινα δικαιϊματα και ζχουν ωσ αποδζκτεσ παιδιά διαωορετικϊν υπόβακρων, 

όπωσ π.χ. ζωθβουσ πρόςωυγεσ κ.ά.191 

 Λετονία: το πρόγραμμα FLEXid που παρουςιάςτθκε το 2001 είναι ζνα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με ςτόχο τθν ανάπτυξθ των διαπολιτιςμικϊν δεξιοτιτων, τθν επικοινωνία 

και τθν ολοκλιρωςθ που κα βοθκιςει ςτθν καλφτερθ ςυνφπαρξθ μεταξφ διαωορετικϊν 

ομάδων ςε ςχολεία και κοινότθτεσ και κα αποτρζψει τισ ενδεχόμενεσ ςυγκροφςεισ.192 

Ψα παιδιά μεταξφ των θλικιϊν 12-18 ακολουκοφν ζνα διετζσ πρόγραμμα, όπου ςτο 

πρϊτο ζτοσ αναπτφςςονται κζματα όπωσ ο ρατςιςμόσ, ξενοωοβία, ταυτότθτα, ζνταξθ, 

πολυπολιτιςμικότθτα, ανεργία, κα. και ςτο δεφτερο αςχολοφνται με κζματα ωφλου, 

ιςτορίασ, γλϊςςασ, κ.ά.193 Χρθςιμοποιοφνται διάωορεσ διαδραςτικζσ μζκοδοι, όπωσ 

παιχνίδι ρόλων, μελζτθ περίπτωςθσ, ομαδικζσ εργαςίεσ.    

 Ιταλία: Ψο λφκειο A. Bertolucci ςτθν Υάρμα ζχει εντάξει ςτο πρόγραμμά του τθν 

παρακολοφκθςθ παραςτάςεων με κζμα τουσ πρόςωυγεσ και τθ μετανάςτευςθ.194 

 Γερμανία: α) Θ όπερα του Βερολίνου δθμιοφργθςε ζνα πρόγραμμα εκπαιδευτικό για 

πρόςωυγεσ, το Wilkommensklassen. Ψο πρόγραμμα αυτό βαςίηεται ςε κεατρικζσ 

μεκόδουσ.195 β) Θ πρωτοβουλία με τίτλο “Das Kannst du Deiner Oma Erzahlen” (Υεσ το 

ςτθ γιαγιά ςου), το οποίο υπάρχει ςε διάωορεσ χϊρεσ που ζχουν ωσ ςτόχο τουσ νζουσ 

πρόςωυγεσ/μετανάςτεσ κακϊσ και άτομα που είναι κοινωνικά αποκλειςμζνα. Αυτζσ οι 

πρωτοβουλίεσ χρθςιμοποιοφν διάωορεσ τεχνικζσ όπωσ το δράμα, το χορό, τθν αωιγθςθ 

και ςτόχοσ τουσ είναι θ ενςωμάτωςθ και θ διδαςκαλία των μακθτϊν ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα. Θ πρωτοβουλία αυτι πραγματοποιικθκε ςτο Βερολίνο με 

πενιντα νζουσ ανκρϊπουσ, ςτουσ οποίουσ ηθτικθκε να αωθγθκοφν τισ ατομικζσ τουσ 

ιςτορίεσ χρθςιμοποιϊντασ δθμιουργικά μζςα. Αυτζσ δε τισ ιςτορίεσ εκ των υςτζρων τισ 

παρουςίαςαν ςε ςχολεία και ςε κατοίκουσ τθσ περιοχισ.196  
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Τπωσ βλζπουμε το Θνωμζνο Βαςίλειο και ιδιαιτζρωσ ζχει ιδθ δθμιουργιςει μια 

κεντρικι ςτρατθγικι για τθν εκμάκθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε μθ αγγλόωωνουσ 

ομλοφντεσ και ιδιαιτζρωσ ςε πρόςωυγεσ. Χε αυτό το πρόγραμμα αναωζρεται το κζατρο ωσ 

βαςικό εργαλείο, και χρθςιμοποιείται θ τεχνικι και οι αςκιςεισ του Boal. Ψο forum theatre 

είναι θ μζκοδοσ όπου τα παιδιά δθμιουργοφν κεατρικά ζργα με κζματα διάωορα 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν προκειμζνου να βρουν μόνα τουσ δυνατζσ λφςεισ.  

Υαράλλθλα, ςε αρκετά μζλθ-κράτθ τθσ ΕΕ λειτουργοφν ςχολεία που εξειδικεφονται 

ςτθν εκμάκθςθ γλωςςων για παιδιά προςωφγων/μεταναςτϊν. Υολλά από αυτά 

χρθςιμοποιοφν κεατρικά εργαλεία ωσ βαςικι παιδαγωγικι μζκοδο. Βζβαια, αυτά τα 

ςχολεία ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ αποτελοφν εξατομικευμζνεσ προςπάκειεσ και όχι 

ςτρατθγικι από τα ίδια τα κράτθ. Θ ΕΕ προκειμζνου να τονϊςει τζτοιεσ προςπάκειεσ 

προςανατολίηεται ςτθν χρθματοδότθςθ προγραμμάτων που ζχουν ωσ βάςθ το κζατρο, τα 

οποία και κα αναλφςουμε ςτο επόμενο υποκεωάλαιο. 

 

5.3 Η χριςθ του κεάτρου ςε επίπεδο ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 

 

Τπωσ ζχουμε ιδθ αναωζρει εκτόσ από δράςεισ ςε επίπεδο κρατικό και τοπικό υπάρχουν 

και ευρωπαϊκά προγράμματα που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και ςτθ 

δθμιουργία δράςεων που κα οδθγιςουν ςτθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ. Βζβαια τα 

ςχολεία είναι υπεφκυνα για τθ ςυμμετοχι ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα.  

Διάωορα τζτοια προγράμματα είναι:   

 Διάωορα προγράμματα του Erasmus+: 1) μια κατθγορία είναι αυτά που ςτοχεφουν ςτθν 

κατανόθςθ και γνωριμία με άλλουσ πολιτιςμοφσ. Υαράδειγμα αποτελεί το ιταλικό 

πρόγραμμα με τθ ςυμμετοχι παιδιϊν 3-14 από όλο τον κόςμο κακϊσ και προςωφγων 

για τθν κινθτικότθτα και για τθν γνωριμία τθσ ιταλικισ γλϊςςασ και κουλτοφρασ, όπου 

προωκείται θ ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ εξωςχολικζσ όπωσ το κζατρο και ο 

ακλθτιςμόσ. Επίςθσ, το πρόγραμμα του δευτεροβάκμιου ςχολείου που 

ςυνδιοργανϊνεται με τθν Υολωνία, τθν Λςπανία και τθν Ψουρκία με ςτόχο τθν γνωριμία 

των πολιτιςμϊν κακϊσ και το πρόγραμμα του Riga Par Daugava ςχολείο που εςτιάηει ςε 

ηθτιματα προςωφγων και ςε τρόπουσ επίλυςθσ τουσ.197 2) Ψο Erasmus+ προωκεί και 

ζνα πρόγραμμα κινθτικότθτασ με κζμα τθν «Ενίςχυςθ των ςχολείων για μια καλφτερθ 

Ευρϊπθ. Αντιμετωπίηοντασ τθν ενοωοβία με τθν εκπαίδευςθ» με δραςτθριότθτεσ που 

                                                           
197

European Commission, Schools, VET and Adult education helping newly-arrived refugees in Europe, 
Challenges, ideas and inspiring practices, ο.π. 
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κα πραγματοποιοφνται το 2015-2018 και πρόκειται να δθμιουργιςουν εκπαιδευτικό 

υλικό (eBooks, κείμενα, προτάςεισ) για να ενιςχφςουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και 

τθν περιωερειακι ανάπτυξθ.198 3) Χτα πλαίςια του προγράμματοσ Comenius και του 

Erasmus+ δθμιουργικθκαν δραςτθριότθτεσ από τάξεισ του Αμβοφργου για τθ γνωριμία 

με αιτοφντεσ άςυλο ςτθ Βενετία, όπου οι μακθτζσ διζδραςαν με τουσ πρόςωυγεσ, 

βιντεοςκόπθςαν και ςυνεντεφξεισ με αιτοφντεσ άςυλο και ξζνουσ εργάτεσ. Επίςθσ 

μακθτζσ ωιλοξενικθκαν από οικογζνειεσ μουςουλμάνων για να γνωρίςουν τα ικθ και 

τα ζκιμα τουσ. 

 Ψο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon που ανακοινϊκθκε το 2016 για τθν ζρευνα τθσ 

μετανάςτευςθσ και τθσ κινθτικότθτασ προκειμζνου να διευκολυνκοφν οι ευρωπαϊκζσ 

πολιτικζσ.199 Χφμωωνα με αυτό το πρόγραμμα οι κλάδοι των Ανκρωπιςτικϊν και των  

Ξοινωνικϊν Επιςτθμϊν είναι αναγκαίοι ςτουσ οποίουσ και κα δοκεί επιπλζον 

χρθματοδότθςθ για τθν ζρευνα ηθτθμάτων που αωοροφν ςε ηθτιματα εκπαίδευςθσ και 

ζνταξθσ.  

Ψα παραπάνω προγράμματα είναι περιςότερο γενικά αν και ζχουν υπαχκεί και 

προγράμματα με βάςθ το κζατρο, ι ζχουν χρθςιμοποιθκεί δράςεισ που χρθςιμοποιοφν το 

κζατρο ωσ εργαλείο. Ψο παρακάτων πρόγραμμα το Creative Europe δείχνουν μια 

διαωορετικι ςτάςθ απζναντι ςτο κζατρο ςε ςχζςθ με τθν ζνταξθ, το οποίο αποτζλεςε για 

πρϊτθ ωορά κεματικι πρόςκλθςθ.  

 Ψο πρόγραμμα Creative Europe είναι το χρθματοδοτικό πρόγραμμα για τον πολιτιςμό 

και τον οπτικοακουςτικό τομζα. Ψο 2016 επιλζχτθκαν –όπωσ ωαίνεται και ςτουσ πίνακεσ 

1 & 2- 12 προγράμματα για τθν υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ των προςωφγων τα οποία 

χρθςιμοποιοφν τθ τζχνθ ωσ βαςικό εργαλείο.200 Τπωσ μπορεί να γίνει αντιλθπτό ςε αυτι 

τθν απόωαςθ οδιγθςε θ προςωυγικι κρίςθ που τθν ταλανίηει και θ Επιτροπι 

αποωάςιςε ότι θ τζχνθ μπορεί να βοθκιςει ςε πολλοφσ τομείσ. Σι τζχνεσ και 

καλλιτζχνεσ μποροφν να βοθκιςουν ςτθ ςυνεννόθςθ μεταξφ πολιτιςμϊν και τθν 

κατανόθςθ τθσ διαωορετικότθτασ του άλλου, μποροφν να αποτελζςουν το εργαλείο 

που κα ενιςχφςει τθν επικοινωνία ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ με τουσ πρόςωυγεσ/ 

                                                           
198

European Commission, Schools, VET and Adult education helping newly-arrived refugees in Europe, 
Challenges, ideas and inspiring practices, ο.π. 
199

European Commission, Migration and Mobility Research and Innovation Projects in support to 
European Policy, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. 
200

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (2017), How culture and the arts can 
promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis. Report with case 
studies, by the working group of EU Member States’ experts on intercultural dialogue in the context 
of the migratory and refugee crisis under the open method of coordination, Luxembourg: Publications 
Office of the European Union. 

https://bookshop.europa.eu/en/directorate-general-for-education-youth-sport-and-culture-cbu9oKABstIEwAAAEjboUY4e5K/;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD0000zgXPh176;sid=S89ukLN7XMxukOpaIxjwN9Fe6QwSwLSoTRw=
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μετανάςτεσ και τουσ πολιτιςμοφσ τουσ, κα οδθγιςει δθλαδι ςε μια διάδραςθ μεταξφ 

τουσ και των κοινωνιϊν υποδοχισ.  Θ τζχνθ άλλωςτε ζχει τθ δυνατότθτα να μεταωζρει 

πολφπλοκεσ ζννοιεσ με απλοφσ τρόπουσ. Ψο πρόγραμμα αυτό αναωζρεται τόςο ςε 

ατομικζσ πρωτοβουλίεσ καλλιτεχνϊν που κα αωοροφν τθν κρίςθ, τθν ενίςχυςθ 

πρωτοβουλιϊν εκελοντικϊν, τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςε αντικείμενα τζχνθσ για 

καλλιτζχνεσ από τισ κοινωνίεσ υποδοχισ που κα δουλζψουν ςε κζντρα ωιλοξενίασ αλλά 

και για πρόςωυγεσ/μετανάςτεσ ςε επιχειριςεισ πολιτιςτικζσ και όςο και ςε 

οργανιςμοφσ.201  

 

 

 

  Πίνακασ 1 : Επιλεγμζνα προγράμματα για τθν ζνταξθ των προςφφγων. 

Πθγι: Creative Europe. Χτοhttps://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/01_-_selected_applications.pdf. 

 

                                                           
201

 Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (2017), How culture and the arts can 
promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis, ο.π. 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/01_-_selected_applications.pdf
https://bookshop.europa.eu/en/directorate-general-for-education-youth-sport-and-culture-cbu9oKABstIEwAAAEjboUY4e5K/;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD0000zgXPh176;sid=S89ukLN7XMxukOpaIxjwN9Fe6QwSwLSoTRw=
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Πίνακασ 2: επιλεγμζνα προγράμματα με βάςθ τθ χϊρα. 

Πθγι:https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/05__demand_by_country_projects_leader_and_partners.

pdf. 

 

 

υμπεραςματικζσ Παρατθριςεισ  

 Είναι ωανερό από τθ μελζτθ του εν λόγω κεωαλαίου, όπωσ και των προθγουμζνων 

ότι όςον αωορά ςτθν κοινωνικι ζνταξθ θ χριςθ του κεάτρου και των κεατρικϊν εργαλείων 

είναι ακόμα ςε πρωτόλειο ςτάδιο. Αν και όπωσ ζχουμε δει ότι ςτα περιςςότερα κράτθ-μζλθ 

το κζατρο ανικει ςτα βαςικά μακιματα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ακόμα δεν ζχει 

καταγραωεί ςτα ζγγραωα ωσ αναγκαίο εργαλείο ςτθ διαδικαςία ζνταξθσ των προςωφγων-

μεταναςτϊν, κυρίωσ ςε κζματα εκπαίδευςθσ. Επίςθσ, μελετϊντασ τισ καλζσ πρακτικζσ ιταν 

πολφ δφςκολο να βρεκοφν εκπαιδευτικζσ πρωτοβουλίεσ που να χρθςιμοποιοφν το κζατρο 

ςτθν εκπαίδευςθ των προςωφγων. Πόνο ςτθ μελζτθ του Θνωμζνου Βαςιλείου διαωάνθκε 

μια πιο οργανωμζνθ απάντθςθ ςτο κζμα τθσ ζνταξθσ των προςωφγων/μεταναςτϊν. Βζβαια 

πρζπει να τονίςουμε ότι υπάρχουν πολλζσ πρακτικζ το οποίο κα μποροφςε από μόνο του 

να αποτελζςει αντικείμενο μελζτθσ μασ ξεχωριςτισ εργαςίασ κακϊσ και πρακτικϊν που 

πραγματοποιοφνται ςε επίπεδο εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν αλλά και ατομικϊν και ομαδικϊν 

πρωτοβουλιϊν που κα μποροφςαμε να τισ προςαρμόςουμε ςτθν εν λόγω κατάςταςθ. 

Επίςθσ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και πρόγράμματα που ζχουν δθμιουργθκεί από 

διεκνείσ οργανιςμοφσ, όπωσ θ UNESCO, κ.ά. Είναι ςθμαντικι θ εφρεςθ των καλϊν 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/05__demand_by_country_projects_leader_and_partners.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/05__demand_by_country_projects_leader_and_partners.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/05__demand_by_country_projects_leader_and_partners.pdf
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πρακτικϊν και θ διάχυςθ τουσ ςτισ χϊρεσ υποδοχισ κακϊσ και θ δθμιουργία νζων 

προγραμμάτων αλλά και ςτρατθγικισ που να αωοροφν ειδικά ςε κζματα ζνταξθσ των 

προςωφγων/μεταναςτϊν. 

 Επίςθσ και ςτισ προςκλιςεισ των χρθματοδοτικϊν οργάνων τθσ ΕΕ αναωζρονται 

λίγεσ δράςεισ και προγράμματα με τθ χριςθ του κεάτρου. Χτθν πραγματικότθτα μόλισ 

πρόςωατα (2016) το πρόγραμμα Creative άνοιξε χρθματοδοτιςεισ για προγράμματα που να 

αωοροφν τθν ζνταξθ προςωφγων/μεταναςτϊν μζςω του κεάτρου. Θ προςωυγικι κρίςθ 

ιταν που προϊκθςε τθν αναγκαιότθτα να δθμιουργθκοφν τζτοιου είδουσ δράςεισ και 

προγράμματα, αρχικά ςε κζντρα ωιλοξενίασ και ςε δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν 

επικοινωνία των κοινωνιϊν με τουσ πρόςωυγεσ, τθ γνωριμία ανάμεςα ςτουσ πολιτιςμοφσ 

κακωσ και τισ ςυμπράξεισ ςτθν καλλιτεχνικι βιομθχανία.  
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Κεφάλαιο 6 

 

Μελζτθ Περίπτωςθσ: Σο κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ προςφφγων ςτθν Ελλάδα 
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6.1 To κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα. 

 

Θ Ελλάδα αποτζλεςε μια από τισ βαςικζσ χϊρεσ υποδοχισ προςωφγων/μεταναςτϊν. Θ 

απότομθ αυτι ειςροι ςε ςυνδυαςμό με τθν οικονομικι κρίςθ που ταλανίηει τθ χϊρα 

δθμιοφργθςε αρκετά αδιζξοδα. Υροκειμζνου να επιλυκοφν αυτά αλλά και να γίνει μια 

προςπάκεια ζνταξθσ των ατόμων που βρίςκονται ςτα κζντρα ωιλοξενίασ, όπωσ απαιτοφςαν 

οι οδθγίεσ τθσ ΕΕ και ακριβϊσ εξαιτίασ των δυςκολιϊν που δθμιουργικθκαν από διάωορεσ 

χϊρεσ κράτθ μζλθ με το κλείςιμο των ςυνόρων, επιςπεφτθκε θ ανάγκθ και οι διαδικαςίεσ 

για προςπάκεια ζνταξθσ και εκπαίδευςθσ κυρίωσ των παιδιϊν προκειμζνου να ενταχκοφν 

ςτισ δομζσ. Χφμωωνα με τθν καταγραωι αςφλου που ολοκλθρϊκθκε τον Αφγουςτο του 

2016, κατεγράωθςαν 8.500 παιδιά που ανικουν ςτθν θλικιακι ομάδα που αντιςτοιχεί ςτθν 

τυπικι εκπαίδευςθ του Ελλθνικοφ ςχολείου.  

Υροτοφ ξεκινιςω να περιγράωω ποιεσ ιταν οι ενζργειεσ τθσ Ελλάδασ ςχετικά με τθν 

προςωυγικι κρίςθ και τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται για τθν εκπαιδευτικι ζνταξθ των 

παιδιϊν των προςωφγων μεταναςτϊν κα αναωερκϊ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ςτα 

ελλθνικά ςχολεία και ςτο υποχρεωτικό πρόγραμμά που ζχει κακιερωκεί από το Ωπουργείο 

(βλ. ςχιμα 5 & 6).  

Χφμωωνα με τθν απόωαςθ του Ωπουργείου παιδείασ για το ενιαίου τφπου ολοιμερο 

ςχολείο που πάρκθκε ςτισ 26/4/2016, με τίτλο «Ωρολόγιο Υρόγραμμα Ενιαίου τφπου 

ολοιμερο ςχολείο».202 Χτθν απόωαςθ αυτι αναωζρεται ότι θ αιςκθτικι αγωγι που είναι 

βαςικό μάκθμα περιλαμβάνει τα Εικαςτικά, τθ Πουςικι και τθ Κεατρικι Αγωγι, όπου το 

μάκθμα τθσ Κεατρικισ Αγωγισ κα διδάςκεται 1 ϊρα τθν εβδομάδα ςτθν πρϊτθ, Δευτζρα, 

Ψρίτθ και Ψετάρτθ δθμοτικοφ. Γενικά οι τζχνεσ αποτελοφν ςθμαντικό μάκθμα ςτο 

πρόγραμμα του ελλθνικοφ ςχολείου.   

                                                           
202

 Ωπουργείο Υαιδείασ (2016), Ωρολόγιο Υρόγραμμα Ενιαίου τφπου ολοιμερο ςχολείο με  
Υρωτοκόλλου Φ12/657/70691/Δ1, Χτο https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-
legacy/ypourgiki_apofasi_olohmera-1.pdf. 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ypourgiki_apofasi_olohmera-1.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ypourgiki_apofasi_olohmera-1.pdf
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χιμα 5:  Μακιματα τζχνθσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα (ςτο ανακεωρθμζνο 
πρόγραμμα των πρωτοβάκμιων ςχολείων) 

Πθγι: European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. Recommended Annual Instruction Time in Full-time 
Compulsory Education in Europe 2015/16. Eurydice – Facts and Figures. Χτο https://webgate.ec. 
europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/0/0f/197_EN_IT_2016.pdf. Ανακτικθκε 10/1/2017 
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χιμα 6: Μακιματα τζχνθσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα (ςτο κανονικό 

πρόγραμμα των πρωτοβάκμιων ςχολείων). 

Πθγι: European Commission/EACEA/Eurydice, 2016., ο.π. 
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6.2 τοιχεία για τθν προςφυγικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα  

 

Θ Ελλάδα μαηί με τθν Λταλία και τθν Λςπανία αποτζλεςε τθ βαςικι πφλθ ειςροισ των 

προςωφγων. Χτισ επόμενεσ ςελίδεσ παρουςιάηονται ςε πίνακεσ και ςχιματα ςτοιχεία για 

τον αρικμό, τθν θλικία, τισ αωίξεισ κ.α. των προςωφγων/μεταναςτϊν. Χφμωωνα με το ςχιμα 

7 και 8 είναι ωανερό ότι θ Ελλάδα ζχει δεχτεί πολφ μεγάλο αρικμό 

μεταναςτϊν/προςωφγων, ίςωσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ μεγαλφτερο από όςο μπορεί να 

διαχειριςτεί.  

 

 
χιμα 7: υνολικόσ αρικμόσ αφίξεων κατά ζτοσ 

Πθγι: UNHCR, Regional refugee and migrant response plan for Europe, January to December 2017ςτο 
Χτοhttps://www.google.gr/search?q=UNHCR%2C+Regional+refugee+and+migrand+response+plan+for+Europe%
2C+January+to+December+2017&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-
b&gfe_rd=cr&ei=K2V3WLXxF4rd8AfQxrLwBQ, ανακτικθκε: 10/1/2017 

 
 

 
χιμα 8: Αφίξεισ προςφφγων/μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα και προϊκθςθ από τα νθςιά ςτθν 

θπειρωτικι Ελλάδα 

Πθγι:http://data.unhcr.org/mediterranean/documents.php?page=1&view=grid&Country%5

B%5D=83.   

https://www.google.gr/search?q=UNHCR%2C+Regional+refugee+and+migrand+response+plan+for+Europe%2C+January+to+December+2017&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=K2V3WLXxF4rd8AfQxrLwBQ
https://www.google.gr/search?q=UNHCR%2C+Regional+refugee+and+migrand+response+plan+for+Europe%2C+January+to+December+2017&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=K2V3WLXxF4rd8AfQxrLwBQ
https://www.google.gr/search?q=UNHCR%2C+Regional+refugee+and+migrand+response+plan+for+Europe%2C+January+to+December+2017&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=K2V3WLXxF4rd8AfQxrLwBQ
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χιμα 9: Κζντρα φφλαξθσ προςφφγων – Χάρτθσ Ελλάδασ 

Πθγι: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GreeceSites20160509.pdf.  

 

Από τθν αρχι του 2016 ωσ και το τζλοσ Ροζμβρθ καταγράωθκαν 171.785 άτομα και 

ςφμωωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία το 59% είναι γυναίκεσ και παιδιά.203 Χφμωωνα με τισ 

Ελλθνικζσ Αρχζσ ςτθν Ελλάδα βρίςκονται 62.455 άτομα από τα οποία 31.414 διαμζνουν ςε 

χϊρουσ ςτθν θπειρωτικι χϊρα και οι 16.209 ςτθν νθςιωτικι, ενϊ οι 12.712 ωιλοξενοφνται 

από τθν Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ πρόςωυγεσ.   

 

 

χιμα 10: Αφίξεισ προςφφγων/μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα ανά κατθγορία φφλο και παιδιά 

Πθγι: http://data.unhcr.org/mediterranean/documents.php?page=1&view=grid&Country%5B%5D=83. 

                                                           
203

UNHCR, Regional refugee and migrant response plan for Europe, January to December 2017, Σ.π. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GreeceSites20160509.pdf
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χιμα 11:  Παιδιά προςφφγων μεταναςτϊν που βρίςκονται ςτθν Ελλάδα 
Πθγι: http://reliefweb.int/report/greece/refugee-and-migrant-children-greece-31-december-2016 

 

 

χιμα 12:  φνολο παιδιϊν-εφιβων προςφφγων ςε 40 Κζντρα Φιλοξενίασ ανά τθν Ελλάδα 
Πθγι: Ωπουργείο Υαιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων, «Μδρυςθ, οργάνωςθ, λειτουργία, ςυντονιςμόσ και 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των Δομϊν Ωποδοχισ για τθν Εκπαίδευςθ των Υροςωφγων (ΔΩΕΥ), κριτιρια και 
διαδικαςία ςτελζχωςθσ των εν λόγω δομϊν»,  152360/ΓΔ4  (ΦΕΞ 3049/ τ. Β./ 23-09-2016) ΞΩΑ, Εωθμερίδα τθσ 
Ξυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τεφχοσ 2

ο
, 23/11/2016. 

 

Είναι αντιλθπτό και από τα ςχιματα ότι θ Ελλάδα δζχτθκε μεγάλο αρικμό 

προςωφγων/μεταναςτϊν, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ και πολλά αςυνόδευτα παιδιά και γι’ 

αυτό το λόγο ζπρεπε άμεςα να δεχτεί βοικεια από τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και τθν ΕΕ 

προκειμζνου να διαχειριςτεί τθν κρίςθ. Υαράλλθλα ζπρεπε και το ίδιο το κράτοσ να 

αναλάβει δράςθ και να δθμιουργιςει προγράμματα και ςτρατθγικζσ, ιδιαίτερα μετά τθ 

άρνθςθ των άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν να δεχτοφν εντόσ των ςυνόρων τουσ τον αρικμό 

που τουσ είχε κακοριςτεί από τα όργανα.  
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6.3 Σο κζατρο ςτισ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ για τθν ζνταξθ 

προςφφγων/μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα. 

 

Θ προςωυγικι κρίςθ οδιγθςε τθν Ξυβζρνθςθ και το Ωπουργείο Υαιδείασ να κινθκεί 

γριγορα και να προςπακιςει τουλάχιςτον να δθμιουργιςει το πλαίςιο για τθν εκπαίδευςθ 

των παιδιϊν των προςωφγων/μεταναςτϊν. Ακολοφκθςε τισ οδθγίεσ και το ςχζδιο δράςθσ 

τθσ ΕΕ και παρόλο που το ςχολικό ζτοσ 2016/2017 ιταν το πρϊτο ζτοσ εωαρμογισ και 

ακόμθ δεν ζχουμε οφτε εκκζςεισ οφτε αποτελζςματα με ςτοιχεία, τουλάχιςτον κατάωερε 

να λειτουργιςει αυτό το παράλλθλο ςχολείο ομαλά.  

Υιο ςυγκεκριμζνα δθμιουργικθκε μια επιςτθμονικι επιτροπι ςτο Ωπουργείο Υαιδείασ, 

Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων, θ Επιτροπι Χτιριξθ των Υαιδιϊν των Υροςωφγων.204 Για τθν 

υποβοικθςθ τθσ επιτροπισ αυτισ ςυςτικθκαν και υποεπιτροπζσ ανάμεςα ςτισ οποίεσ 

είναι και θ καλλιτεχνικι επιτροπι που απαρτίηεται από μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ 

κοινότθτασ και καλλιτζχνεσ.  

Ψον Λοφνιο του 2016, θ επιτροπι παρουςίαςε μια ζκκεςθ με τισ εκπαιδευτικζσ δράςεισ οι 

οποίεσ πραγματοποιοφνται ςτισ δομζσ για τα παιδιά των προςωφγων ενϊ παράλλθλα 

καταγράωθκε και ο πλθκυςμόσ205 ςτισ εν λόγω δομζσ ανά θλικιακι ομάδα. Σι εν λόγω 

δράςεισ που αναωζρονται ζχουν πραγματοποιθκεί από πλικοσ ΠΞΣ και μθ κερδοςκοπικϊν 

οργανϊςεων, οι οποίεσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνεσ για το περιεχόμενο τουσ και τα 

εργαλεία που χρθςιμοποιοφν. Χφμωωνα με τθν ζκκεςθ αυτι καλφπτονται διάωορεσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ: δθμιουργικι απαςχόλθςθ, καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ, παιχνίδι, 

ηωγραωικι ι και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ κακϊσ και μακιματα αγγλικϊν και 

δευτερευόντωσ ελλθνικϊν αλλά και κάποια μακιματα αραβικϊν.  

Υαράλλθλα το Ωπουργείο Υαιδείασ εξζδωςε και άλλεσ αποωάςεισ που αωοροφν ςτθν 

εκπαίδευςθ των παιδιϊν των προςωφγων, όπωσ: θ υπ αρικμόν απόωαςθ 152360/ΓΔ4  (ΦΕΞ 

3049/ τ. Β./ 23-09-2016) ΞΩΑ  «Μδρυςθ, οργάνωςθ, λειτουργία, ςυντονιςμόσ και πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ των Δομϊν Ωποδοχισ για τθν Εκπαίδευςθ των Υροςωφγων (ΔΩΕΥ), κριτιρια 

και διαδικαςία ςτελζχωςθσ των εν λόγω δομϊν», ςτθν οποία κακορίηονται οι χϊροι 

δθμιουργίασ εκπαιδευτικϊν δομϊν για τουσ πρόςωυγεσ, οι υπεφκυνοι, οι ςυντονιςτζσ 

εκπαίδευςθσ και οι εκπαιδευτικοί κακϊσ και οι ϊρεσ λειτουργίασ, το ωρολόγιο πρόγραμμα 

                                                           
204

https://www.minedu.gov.gr/eidiseis/18887-21-03-16-i-epitropi-gia-ti-stiriksi-ton-paidion-ton-
prosfygon . 
205

 Χτο ςχιμα 11, 12 και 13 βλζπουμε καταγραωι των παιδιϊν και εωιβων. Ψο εν λόγω ςχζδιο 
ανακτικθκε από https://data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=1537. 

https://www.minedu.gov.gr/eidiseis/18887-21-03-16-i-epitropi-gia-ti-stiriksi-ton-paidion-ton-prosfygon
https://www.minedu.gov.gr/eidiseis/18887-21-03-16-i-epitropi-gia-ti-stiriksi-ton-paidion-ton-prosfygon
https://data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=1537
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και θ κατανομι των ωρϊν ανά διδακτικό αντικείμενο206. Χφμωωνα με τθν απόωαςθ αυτι  

ςτα δθμοτικά κακορίηεται ζνα δίωρο τθν εβδομάδα για αιςκθτικι αγωγι (εικαςτικά, 

μουςικι και κεατρικι αγωγι) ενϊ ςτα γυμνάςια το μάκθμα ορίηεται ωσ πολιτιςμόσ και 

δραςτθριότθτεσ.207 Βλζπουμε λοιπόν ότι αναωζρεται το μάκθμα τθσ κεατρικισ αγωγισ και 

οι ϊρεσ που προβλζπονται γι αυτό.  

Επίςθσ, εκδόκθκε από το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ προτεινόμενο πρόγραμμα 

για τθν αιςκθτικι αγωγι, το οποίο βζβαια δεν είναι δεςμευτικό αλλά μπορεί να αποτελζςει 

ζνα οδθγό για τθν διδαςκαλία από τουσ κακθγθτζσ και δαςκάλουσ που πρόκειται να 

διδάξουν τα εν λόγω μακιματα.208 Ψο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, το οποίο εωαρμόςτθκε 

κατά το τρζχον ζτοσ 2016-2017, ςτο οποίο αναωζρονται αναλυτικά οι ςτόχοι και οι άξονεσ 

που κα ακολουκθκοφν ανά γνωςτικό αντικείμενο κακϊσ και διάωορα επιτυχθμζνα 

προγράμματα από άλλουσ ωορείσ –όπωσ πχ ςτθν περίπτωςθ των εικαςτικϊν 

χρθςιμοποιοφνται ενδεικτικά προγράμματα του MoMMA.  Βζβαια, τονίηεται ότι οι 

ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ πρζπει να εκτιμθκοφν και να προςαρμοςτοφν ςτισ 

μακθςιακζσ ικανότθτεσ των μακθτϊν. Ακριβϊσ επειδι θ βαςικι ανάγκθ των μακθτϊν 

αυτϊν είναι θ κατανόθςθ και θ γνωριμία με τθν γλϊςςα δεν πρζπει τα μακιματα αυτά να 

τουσ δυςκολζψουν περιςςότερο από όςο πρζπει. Αυτό βζβαια βρίςκεται ςτθν κρίςθ του 

ίδιου του εκπαιδευτικοφ, ανάλογα με το τμιμα και το επίπεδο των μακθτϊν που ζχει. 

 Ψο πρόγραμμα αυτό βαςίηεται και προτείνει τθν χριςθ κατά κφριο λόγο κεατρικϊν 

εργαλείων και χωρίηεται από το Ωπουργείο ςε 5 κεματικοφσ άξονεσ που ζχουν 

ςυγκεκριμζνθ παιδαγωγικι ςτόχευςθ. Αυτοί οι άξονεσ όπωσ αναωζρονται από το 

Ωπουργείο είναι οι εξισ: 

«1οσ άξονασ: ενεργοποίθςθ τουσ ςϊματοσ, τθσ ωωνισ και των αιςκιςεων. 

2οσ άξονασ: ςυμμετοχι και ςυνεργαςία. 

3οσ άξονασ: ζκωραςθ και επικοινωνία. 

4οσ άξονασ: μορωζσ κεατρικισ ζκωραςθσ. 

                                                           
206

 Ωπουργείο Υαιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων, «Μδρυςθ, οργάνωςθ, λειτουργία, ςυντονιςμόσ 
και πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των Δομϊν Ωποδοχισ για τθν Εκπαίδευςθ των Υροςωφγων (ΔΩΕΥ), 
κριτιρια και διαδικαςία ςτελζχωςθσ των εν λόγω δομϊν»,  152360/ΓΔ4  (ΦΕΞ 3049/ τ. Β./ 23-09-
2016) ΞΩΑ, Εωθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τεφχοσ 2

ο
, 23/11/2016. 

207
Ωπουργείο Υαιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων, «Μδρυςθ, οργάνωςθ, λειτουργία, ςυντονιςμόσ 

και πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των Δομϊν Ωποδοχισ για τθν Εκπαίδευςθ των Υροςωφγων (ΔΩΕΥ), 
κριτιρια και διαδικαςία ςτελζχωςθσ των εν λόγω δομϊν»,   Σ.π. 
208

 Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Υρόγραμμα Εκπαίδευςθσ των Δομϊν Ωποδοχισ Εκπαίδευςθσ 
Υροςωφγων (Δ.Ω.Ε.Υ.), Θλικιακζσ ομάδεσ  6 - 12 ετϊν και 12 – 15 ετϊν (Δθμοτικό – Γυμνάςιο). Χτο 
http://www.iep.edu.gr/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%C
F%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC
%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE
%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE.pdf . Ανακτικθκε 11/1/2017. 

http://www.iep.edu.gr/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE.pdf
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5οσ άξονασ: είδθ παραςτατικϊν τεχνϊν.»209 

 

Σ κάκε άξονασ ζχει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και δραςτθριότθτεσ που το Λνςτιτοφτο 

προτείνει να ακολουκιςει ο εκάςτοτε εκπαιδευτικόσ. Είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ θ χριςθ 

του κεάτρου ςε αυτό το πρόγραμμα και μάλιςτα περιγράωονται αναλυτικά ενδεικτικζσ 

δράςεισ που μποροφν να οδθγιςουν ςτα επικυμθτά αποτελζςματα του κάκε άξονα. Χτισ 

επόμενεσ παραγράωουσ κα μελετιςουμε τον κακζνα άξονα ξεχωριςτά. 

 

ΣΟΧΟΘΕΙΑ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Να γνωρίςει το ςϊμα του και τα 

μζλθ του ςε ςχζςθ με τισ 

δυνατότθτεσ του, το χϊρο και τουσ 

άλλουσ. 

Γνωριμία με το ςϊμα μου 

μζςα από τουσ άλλουσ και το 

περιβάλλον. 

 Κεατρικό παιχνίδι και 

μιμοδράματα 

Υειραματιςμόσ και 

εξερεφνθςθ του ςϊματοσ και 

των αιςκιςεων ςε 

διαωορετικά επίπεδα, 

κατευκφνςεισ και ρυκμοφσ 

κίνθςθσ. 

Αιςκθτθριακζσ ςωματικζσ 

αςκιςεισ –παιχνίδια για τθν 

ενεργοποίθςθ του ςϊματοσ 

(αςκιςεισ ρυκμοφ και κίνθςθσ). 

Να δοκιμάςει τισ δυνατότθτεσ 

παραγωγισ ιχου ςτο ςϊμα και 

άρκρωςθ λζξεων. 

Φϊνθςθ (Αγωγι του λόγου) 

 Ζλεγχοσ αναπνοισ 

 Αξιοποίθςθ ωωνθτικϊν 

δυνατοτιτων (ζνταςθ, 

χροιά, χρϊμα) 

Αςκιςεισ αναπνοισ/φωνισ 

Να παρατθρεί με προςοχι, να 

ακοφει και να αγγίηει, κατανοϊντασ 

πωσ τα αιςκθτιρια είναι εργαλεία 

ανάγνωςθσ του μικρόκοςμου του. 

Ζλεγχοσ τθσ κίνθςθσ ςτο 

χϊρο. 

Αναγνϊριςθ κινθτικϊν 

δυνατοτιτων, ςτάςθ ςϊματοσ, 

αυτοζλεγχοσ, ευλυγιςία, 

ιςορροπία, απελευκζρωςθ 

αιςκιςεων και ωανταςίασ , κα. 

Αςκιςεισ κίνθςθσ 

    Πίνακασ 3: Άξονασ 1 
Πθγι: Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Υρόγραμμα Εκπαίδευςθσ των Δομϊν Ωποδοχισ Εκπαίδευςθσ 
Υροςωφγων (Δ.Ω.Ε.Υ.), ο.π. 

 

                                                           
209

 Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Υρόγραμμα Εκπαίδευςθσ των Δομϊν Ωποδοχισ Εκπαίδευςθσ 
Υροςωφγων (Δ.Ω.Ε.Υ.), Θλικιακζσ ομάδεσ  6 - 12 ετϊν και 12 – 15 ετϊν (Δθμοτικό – Γυμνάςιο). Σ.π. 
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Χτον άξονα 1 (βλ. Υίνακασ 3) ςτόχοσ είναι θ γνωριμία του παιδιοφ με το ςϊμα, τθν 

κίνθςθ, τθ ωωνι. Βαςικόσ ςκοπόσ είναι να γνωρίςει το κάκε παιδί τισ δυνατότθτεσ του 

προκειμζνου να αποκτιςει μια αρχικι γνϊςθ του εαυτοφ του. Σ άξονασ 1 ζχει 

ςυγκεκριμζνα εργαλεία που κα χρθςιμοποιιςει για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του, όπωσ θ 

μίμθςθ, το κεατρικό παιχνίδι, ο πειραματιςμόσ με ωωνι, κλπ, ενϊ αναωζρονται και 

ενδεικτικζσ δράςεισ που οδθγοφν ςτο ηθτοφμενο αποτζλεςμα, όπωσ π.χ διάωορεσ αςκιςεισ 

ρυκμικζσ και κίνθςθσ με τθ χριςθ μουςικισ ι μουςικϊν οργάνων, διάωορεσ αςκιςεισ 

αναπνοισ και ωωνισ, κλπ. 

 

ΣΟΧΟΘΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΤΜΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Να εντάςςεται ςτθν ομάδα, να 

αφινει χϊρο για τουσ άλλουσ και 

να διεκδικεί χϊρο μζςα ςε αυτιν. 

φνκεςθ και λειτουργία ομάδασ 

Υαιχνίδι ελεφκερο και 

κατευκυνόμενο 

Ομαδικζσ και δυαδικζσ 

Ξακρζωτθσ, γλυπτά, μουςικζσ 

καρζκλεσ 

Να ςυνειδθτοποιιςει τθν φπαρξθ 

τθσ ομάδασ και τθ κζςθ του ςε 

αυτιν 

Δθμιουργικι ςυνεργαςία με τθν 

ομάδα 

Γνωριμία με γφρω, αποδοχι των 

άλλων, εμπιςτοςφνθ, ςωματικι 

επικοινωνία, ςυντονιςμόσ, 

ςυλλογικι ςυνείδθςθ, κα. 

Ομαδοςυνεργατικά παιχνίδια 

Παιχνίδια επαφισ 

Να αποδζχεται τουσ μθχανιςμοφσ 

και τισ ςυμπεριφορζσ τθσ 

ομαδικότθτα και τθσ 

ςυλλογικότθτασ ςτο παιχνίδι. 

Ομαδοςυνεργατικι εργαςία Παιχνίδια εμπιςτοςφνθσ 

Παιχνίδια ςυγκζντρωςθσ και 

ςυντονιςμοφ 

Να μπορεί να ςυνεργάηεται με 

μικρζσ και μεγάλεσ ομάδεσ 

υνεργατικότθτα  Παιχνίδια ςυνεργαςίασ και ρόλων 

     Πίνακασ 4: Άξονασ 2 
Πθγι: Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Υρόγραμμα Εκπαίδευςθσ των Δομϊν Ωποδοχισ Εκπαίδευςθσ 
Υροςωφγων (Δ.Ω.Ε.Υ.), ο.π. 

 

Χτον 2ο άξονα κφριοσ ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία ομάδασ, θ κοινωνικοποίθςθ και θ 

προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ. Είναι βαςικό να μπορζςουν τα παιδιά αυτά να αιςκανκοφν 

μζροσ μιασ ευρφτερθσ ομάδασ και να μπορζςουν να κοινωνικοποιθκοφν αρχικά μεταξφ 

τουσ ωσ τάξθ και μετά ςε επίπεδο κοινωνίασ. Σι ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ που 

αναωζρονται χρθςιμοποιοφν ωσ κφριο εργαλείο τα παιχνίδια ρόλων και τον 

αυτοςχεδιαςμό, που είναι ίςωσ και τα βαςικότερα κεατρικά εργαλεία. 
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ΣΟΧΟΘΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΔΟΓΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Να μπορεί να ςυνδυάηει το 

πραγματικό και το φανταςιακό, το 

ρεαλιςτικό με το ψευδαιςκθτικό. 

Οεκτικι και μθ λεκτικι επικοινωνία Αφιγθςθ 

Λεκτικοί αυτοςχεδιαςμοί 

Να αποδζχεται τθ 

διαφορετικότθτα και να βρίςκει 

τρόπουσ ςυνφπαρξθσ με τον άλλον  

Δραματικόσ μφκοσ Ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων 

    Πίνακασ 5: Άξονασ 3 
Πθγι: Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Υρόγραμμα Εκπαίδευςθσ των Δομϊν Ωποδοχισ Εκπαίδευςθσ 
Υροςωφγων (Δ.Ω.Ε.Υ.), ο.π. 

 

Σ άξονασ 3 (βλ. Υίνακασ 5) ςτοχεφει να αναπτφξει τα εκωραςτικά μζςα των παιδιϊν 

τόςο τα λεκτικά όςο και τα ςυναιςκθματικά και τα ςωματικά. Χε αυτό τον άξονα είναι πιο 

ςυνειδθτι θ χριςθ των κεατρικϊν εργαλείων από τα παιδιά αωοφ καλοφνται να 

αναπαραγάγουν και να ονοματίςουν ςυναιςκιματα που τουσ δθμιουργοφνται. Είναι 

ωανερό ότι ςε κάκε ςτάδιο τα εργαλεία γίνονται όλο και πιο ςφνκετα και αποκτοφν 

μεγαλφτερο βακμό δυςκολία ενϊ ςτο ςυγκεκριμζνο άξονα εμωανίηεται θ αωιγθςθ, ο 

αυτοςχεδιαςμόσ και θ ζκωραςθ ςυναιςκθμάτων. Ψα παιδιά αρχίηουν να αποκτοφν 

γλωςςικζσ δεξιότθτεσ κακϊσ και άνεςθ ςτθν προωορικι ζκωραςθ που κα τουσ βοθκιςει να 

εκωράηουν καλφτερα τα κζλω τουσ και τα ςυναιςκιματα τουσ.   

 

ΣΟΧΟΘΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Αναπτφςςει δυνατότθτεσ και 

μθχανιςμοφσ ζκφραςθσ 

υνδυαςμόσ ςκζψθσ και ζκφραςθσ Αυτοςχεδιαςμόσ με αφορμι ζνα 

ερζκιςμα 

Κατανοεί τθν ζννοια τθσ ςφμβαςθσ 

και του ρόλου, το περιεχόμενο και 

τουσ τρόπουσ ζκφραςθσ τουσ 

Δραματικόσ/κεατρικόσ ρόλοσ 

Υαιχνίδι ρόλων, κεατρικόσ 

αυτοςχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ 

κεατρικοφ χρόνου και χϊρου, κα 

Παιχνίδια ρόλων 

Αυτοςχεδιαςμοί, με βάςθ: ζνα 

ερζκιςμα, το ρυκμό, ζνα 

αντικείμενο, ζνα κζμα 
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Αποδζχεται, να ςζβεται και να 

τθρεί τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ 

και τθσ κεατρικισ ζκφραςθσ 

Παραςτατικό παιχνίδι 

Δραματοποίθςθ 

Μιμθτικό παιχνίδι/παντομίμα 

    Πίνακασ 6: Άξονασ 4 
Πθγι: Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Υρόγραμμα Εκπαίδευςθσ των Δομϊν Ωποδοχισ Εκπαίδευςθσ 
Υροςωφγων (Δ.Ω.Ε.Υ.), ο.π. 

 

Σ 4οσ άξονασ (βλ. Υίνακασ 6) γίνεται με τθ ςειρά του πιο πολφπλοκοσ αωοφ πλζον το 

παιδί ενςυνείδθτα μπορεί να κατανοιςει τισ ζννοιεσ ρόλοσ και ςφμβαςθ αλλά και να 

χρθςιμοποιιςει κεατρικά αντικείμενα για να ορίςει το χϊρο και το χρόνο ενϊ ο 

αυτοςχεδιαςμόσ, ο οποίοσ ςε αυτό το ςτάδιο δεν χρειάηεται απαραίτθτα να είναι 

κατευκυνόμενοσ  αποτελεί ζνα από τα βαςικά εργαλεία. Σ αυτοςχεδιαςμόσ μπορεί να ζχει 

ωσ βάςθ ζνα αντικείμενο, ζνα ρυκμό και το ίδιο το παιδί να οδθγιςει τον αυτοςχεδιαςμό 

κατ’ επιλογι. Υαράλλθλα, ςε αυτι τθ ωάςθ το παιδί μπορεί να δραματοποιιςει μια ιςτορία 

από μόνο του. Χε αυτό το ςτάδιο το παιδί πια ζχει ανακαλφψει όλα ςχεδόν τα εργαλεία που 

μπορεί να του προςωζρει το κζατρο και κα το βοθκιςει να αναπτφξει τόςο τθ ωανταςία 

του, το λεξιλόγιο του, τθν κοινωνικότθτά του αλλά και τθ ςυναιςκθματικι του νοθμοςφνθ. 

 

ΣΟΧΟΘΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Να μπορεί να ςυνδυάηει τθν 

κίνθςθ με τον ιχο, το χρϊμα με 

τθν εικόνα, τθ μορφι με το 

περιεχόμενο, το αφθρθμζνο με το 

ςυγκεκριμζνο. 

Άλλεσ μορφζσ κεάτρου: 

κουκλοκζατρο, μαριονζτεσ, 

κζατρο ςκιϊν. 

Επαφι με τθ κεατρικι παραγωγι 

Παρακολουκοφν κεατρικζσ 

παραςτάςεισ (διαδίκτυο) 

Κουκλοκζατρο/ μαριονζτεσ, 

κζατρο ςκιϊν  

Να γνωρίςει τθ ςχζςθ του 

κεάτρου με ςφγχρονεσ μορφζσ 

κεάματοσ  

Νζεσ τεχνολογίεσ 

Θζατρο και άλλεσ τζχνεσ 

Χριςθ τεχνολογιϊν  

Διάφορα κεάματα διαφορετικϊν 

πολιτιςμϊν 

    Πίνακασ 7: Άξονασ 5 

Πθγι: Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Υρόγραμμα Εκπαίδευςθσ των Δομϊν Ωποδοχισ Εκπαίδευςθσ 
Υροςωφγων (Δ.Ω.Ε.Υ.), ο.π. 
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 Σ 5οσ άξονασ τζλοσ ζχει ωσ ςτόχο τθν επαωι με τθ κεατρικι πράξθ είτε είναι καταςκευι 

κοφκλασ και ςκθνικϊν είτε αποτελεί παραγωγι είτε απλά είναι παρακολοφκθςθ κεατρικϊν 

παραςτάςεων και θ γνωριμία με διάωορα είδθ και πολιτιςμοφσ. 

Υαρόλο που το Ωπουργείο ζχει προβλζψει τθν φπαρξθ τθσ αιςκθτικισ αγωγισ και τθν 

ζχει κακορίςει ςε δφο ϊρεσ εβδομαδιαίωσ, δεν ζχει ςυγκεκριμενοποιιςει τισ ϊρεσ που 

προβλζπονται για κάκε είδοσ τζχνθσ ξεχωριςτά. Αυτό όπωσ ζχουμε ιδθ αναωζρει και 

παραπάνω αωινεται ςτθν κρίςθ του διδάςκοντα, ο οποίοσ και κα αποωαςίςει πωσ κα 

χρθςιμοποιιςει το ςυγκεκριμζνο εργαλείο.  

Ψο εν λόγω πρόγραμμα, όπωσ ζχουμε ιδθ αναωζρει, βρίςκεται ςτον πρϊτο χρόνο 

εωαρμογισ του και ακόμα δεν ζχει δϊςει ςτοιχεία πιο ςυγκεκριμζνα αλλά και οφτε 

αποτελζςματα για τθν αποτελεςματικότθτα των μεκόδων. Ψα πρϊτα αποτελζςματα κα 

ωανοφν με το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, όπου το Ωπουργείο κα μπορζςει να μελετιςει 

όλα τα ςτοιχεία (ϊρεσ διδαςκαλίασ, τρόποι και εργαλεία εωαρμογισ και να τα αξιολογιςει. 

Υαρόλα αυτά είναι πολφ ςθμαντικό το ότι ζχει ξεκινιςει θ εωαρμογι μιασ πρϊτθσ 

προςπάκειασ για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν των προςωφγων/μεταναςτϊν προκειμζνου 

να πραγματοποιθκεί το αρχικό ςτάδιο τθσ ενςωμάτωςθσ και να ενταχκοφν αργότερα –ςε 

περίπτωςθ που αποωαςίςουν να παραμείνουν ςτθν Ελλάδα- ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα.  

Ψον Λοφνιο του 2017 το ΩΥΥΕΚ εξζδωςε μια ζκκεςθ με τα αποτελζςματα από τθν πρϊτθ 

χρονιά υλοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ των προςωφγων, παρουςίαςε διάωορεσ καλζσ 

πρακτικζσ κακϊσ και διάωορεσ προτάςεισ για τθν εκπαιδευτικι χρονιά 2017-2018. Θ ζκκεςθ 

αυτι αποτελείται από δφο βαςικά μζρθ, τθν Ζκκεςθ Αποτίμθςθσ του ζργου για τθν Ζνταξθ 

των Υαιδιϊν Υροςωφγων ςτθν Εκπαίδευςθ (Πάρτθσ 2016-Απρίλθσ 2017)» και τισ 

«Υροτάςεισ για τθν Εκπαίδευςθ των Υαιδιϊν των Υροςωφγων κατά το ςχολικό ζτοσ 2017-

2018».210  

Χτθν ζκκεςθ αυτι τονίηονται οι δυςκολίεσ κυρίωσ λόγω των λίγων εκπαιδευτικϊν, τον 

διοριςμό αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν και τθν ανυπαρξία τθσ επιμόρωωςισ τουσ ςε 

ηθτιματα που αωοροφν ςε ειδικά κζματα εκπαίδευςθσ προςωφγων κακϊσ και ςε τεχνικισ 

ωφςθσ ηθτιματα, όπωσ οι ατομικζσ καρτζλεσ των μακθτϊν (my school), αλλά και οι 

μετακινιςεισ τουσ και οι λάκοσ θλικίεσ που ζχουν δθλωκεί ςτθν υπθρεςία αςφλου. Επίςθσ 

δίδεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ ςχολικι διαρροι, μιασ και είναι πολφ δφςκολο να οριςτεί 

αωοφ παρουςιάηονται μετακινιςεισ των μακθτϊν ςυνεχϊσ και εντοπίηεται μθ ςυςτθματικι 

                                                           
210

 Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ Χτιριξθ των Υαιδιϊν των Υροςωφγων (2017), Ψο Ζργο τθσ 

Εκπαίδευςθσ των Υροςωφγων, Ακινα: ΩΥΕΥΚ 
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παρακολοφκθςθ των μακθμάτων. Χφμωωνα με τθν αποτίμθςθ του Ωπουργείου οι Χφριοι 

εμωανίηουν να μθν ζχουν ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ λόγω κυρίωσ τθσ δυνατότθτασ που 

ζχουν για μετεγκατάςταςθ.  

Χτθν ζκκεςθ αυτι τονίηονται ωσ καλζσ πρακτικζσ οι δράςεισ που οργανϊκθκαν από τουσ 

ςυντονιςτζσ εκπαίδευςθσ και αναωζρονται χαρακτθριςτικά διάωορεσ δράςεισ που ζχουν ωσ 

εργαλείο τθν χριςθ του κεάτρου. Ψζτοιεσ δράςεισ είναι: εκπαιδευτικά προγράμματα 

βιωματικισ μάκθςθσ, παρακολοφκθςθ παραςτάςεων που δεν είναι αναγκαία θ χριςθ τθσ 

γλϊςςασ, όπωσ μιμικι, κουκλοκζατρο, κ.α. μιασ και θ γλϊςςα αποτελεί βαςικό εμπόδιο, 

διοργάνωςθ  Φεςτιβάλ τζχνθσ, δράςεισ για τθν προετοιμαςία τθσ ζνταξθσ ςτθν εκπαίδευςθ. 

Επίςθσ το υπουργείο ςτο δεφτερο μζροσ του αςχολείται με τισ αλλαγζσ που πρζπει να 

υπάρξουν προκειμζνου να υπάρξει ζνταξθ των παιδιϊν των προςωφγων. Αναωζρονται 

λοιπό ποιοι πρζπει να είναι οι ςτόχοι του Ωπουργείου και ςυμπεραςματικά προτείνεται και 

θ επόμενθ ςχολικι χρονιά να αποτελζςει μεταβατικι περίοδο προκειμζνου να ςχεδιαςτεί 

ςωςτά θ ζνταξθ των παιδιϊν αυτϊν ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Χχετικά με τθν 

χριςθ των εργαλείων κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν προςωφγων προτείνεται θ 

δθμιουργία εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ. Χυγκεκριμζνα  

αναωζρεται ότι το κζατρο βοθκά ςτθν καταπολζμθςθ του τραυματικοφ ςοκ που ζχουν 

υποςτεί τα παιδιά αυτά κακϊσ και ςτθν κοινωνικοποίθςθ τουσ, ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

ωανταςίασ, κ.α. τα οποία ζχουμε αναλφςει ςτο κεωάλαιο 4. Επίςθσ προτείνεται ςτο 

κεωάλαιο για τθν επιμόρωωςθ των εκπαιδευτικϊν θ χριςθ προγραμμάτων από τθν 

εργαλειοκικθ τθσ UNISEF και τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ του ΣΘΕ για τουσ πρόςωυγεσ, 

προγράμματα ςτα οποία χρθςιμοποιείται το κζατρο ωσ εργαλείο.211 

 

υμπεραςματικζσ Παρατθριςεισ 

Θ Ελλάδα λόγω τθσ μεγάλθσ ειςροισ προςωφγων/μεταναςτϊν αναγκάςτθκε άμεςα να 

νομοκετιςει και να δθμιουργιςει τισ κατάλλθλεσ δομζσ για τα αρχικά ςτάδια τθσ ζνταξθσ. 

Δθμιουργικθκαν τα ΔΩΕΥ που ςτόχο ζχουν τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν των προςωφγων. 

Χε αυτά προτάκθκε και ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν το οποίο ανζωερε τα μακιματα 

αιςκθτικισ αγωγισ ωσ βαςικό μάκθμα με παρακολοφκθςθ μια ϊρα τθν εβδομάδα. Χε αυτό 

βγικε και μια εγκφκλιοσ που αναωερεται ςτο κάκε μάκθμα τζχνθσ ξεχωριςτά, ςτουσ 

ςτόχουσ που πρζπει να κζςει ο εκπαιδευτικόσ που κα διδάξει αλλά και παρουςιάηει 

ενδεικτικζσ δράςεισ για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι.  

                                                           
211

 Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ Χτιριξθ των Υαιδιϊν των Υροςωφγων (2017), Ψο Ζργο τθσ 

Εκπαίδευςθσ των Υροςωφγων, ο.π 
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 Βζβαια ακόμα αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να κεωρθκεί δράςθ ζνταξθσ μιασ 

και είναι προπαραςκευαςτικζσ τάξεισ για παιδιά προςωφγων, τα οποία δεν ζρχονται ςε 

επαωι με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τισ ελλθνικζσ ςχολικζσ τάξεισ. Χφμωωνα με τισ 

προτάςεισ του Ωπουργείου αυτι θ μεταβάτικι περίοδοσ κα λειτουργιςει και τθν επόμενθ 

ςχολικι χρονιά (2017-2018).  
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Επίλογοσ 

 

Θ προςωυγικι κρίςθ βρικε απροετοίμαςτθ τθν παγκόςμια και τθν Ευρωπαϊκι κοινότθτα 

και ανζδειξε τα μειωμζνα αντανακλαςτικά τθσ. Θ ΕΕ ενϊ κφριο λόγο βαςίηεται ςτθ 

ςυνφπαρξθ διαωορετικϊν κρατϊν και πολιτιςμϊν ζδειξε ότι ςτθν πραγματικότθτα είναι μια 

ζνωςθ κρατϊν που ακολουκοφν τισ δικζσ τουσ ςτρατθγικζσ και πολιτικζσ. Θ προςωυγικι 

κρίςθ ανζδειξε τθν απροκυμία των κρατϊν, κυρίωσ με το κλείςιμο των ςυνόρων από 

οριςμζνα κράτθ, και τθν άρνθςθ τουσ να δεχτοφν τον κακοριςμζνο αρικμό των 

προςωφγων/μεταναςτϊν. Υαράλλθλα οι αποωάςεισ που ελιωκθςαν λόγω τθσ δυςχεροφσ 

εωαρμογισ τουσ ανζδειξαν τθν ζλλειψθ ετοιμότθτασ τθσ κοινότθτασ να διαχειριςτεί τισ 

κρίςεισ. Θ ΕΕ ζπρεπε αρχικά να προςαρμόςει όλεσ τισ προθγοφμενεσ αποωάςεισ ςε αυτι τθ 

ςυγκεκριμζνθ ςυγκυρία, και κυρίωσ να αυξιςει τον ρόλο του χρθματοδοτικοφ τθσ οργάνου 

που ιταν και το πιο αρμόδιο να βοθκιςει ςτισ πρϊτεσ κινιςεισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

κρίςθσ. Ψο ςφςτθμα αποδείχτθκε ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αναποτελεςματικό και 

λανκαςμζνο, κυρίωσ λόγω τθσ απευκείασ χρθματοδότθςθσ ςτισ ΠΞΣ μειϊνοντασ ζτςι τθν 

ευκφνθ του κράτουσ. Σι ΠΞΣ δζχτθκαν ςωοδρι κριτικι για τον τρόπο που χειρίςτθκαν τθν 

κρίςθ, αλλά ακόμα και για μθ αποτελεςματικι χριςθ των πόρων.  

Χε αυτό το πλαίςιο ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν αρχικά θ εναςχόλθςθ με τισ 

ςτρατθγικζσ και πολιτικζσ τθσ EE αλλά και οι καλζσ πρακτικζσ  που εωαρμόηονται ςτα 

κράτθ-μζλθ ςε ςχζςθ με τθν κοινωνικι ζνταξθ. Επικεντρωκικαμε ςτθν χρθςιμότθτα του 

κεάτρου ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία για τθν κοινωνικι ζνταξθ των προςωφγων 

μεταναςτϊν. Τταν αναωερόμαςτε ςτο κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ εννοοφμε τθν χριςθ του 

κεάτρου όχι μόνο ωσ αυτόνομο μάκθμα και αντικείμενο με όλεσ τισ κετικζσ επιδράςεισ που 

μπορεί να ζχει ςτθν κοινωνικοποίθςθ, ςτθ μάκθςθ και ςτθν εκπαίδευςθ αλλά και ωσ 

παιδαγωγικό εργαλείο.  

Ψα κφρια ερωτιματα που προζκυψαν από τθν επιςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ 

ιταν: πωσ το κζατρο ςυμβάλει ςτθν ζνταξθ των προςωφγων/μεταναςτϊν, με ποιο τρόπο θ 

ΕΕ εντάςςει το κζατρο ςτισ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ για τουσ πρόςωυγεσ/μετανάςτεσ; Ξαι 

ποια είναι τα πλεονεκτιματα που προκφπτουν από τθν εωαρμογι των εκπαιδευτικϊν 

πολιτικϊν τθσ ΕΕ ςε διάωορα κράτθ μζλθ που χρθςιμοποιοφν το κζατρο ωσ εργαλείο; 

Θ κφρια μεκοδολογία που ακολουκιςαμε ιταν θ επιςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ 

βιβλιογραωίασ και ιδιαίτερα των κεωριϊν κοινωνικισ ζναξθσ, όπωσ επίςθσ και τα ζγγραωα 

τθσ ΕΕ για τθν κοινωνικι ζνταξθ, τον αποκλειςμό, το άςυλο, τθν εκπαίδευςθ κ.ά. Επίςθσ 

μελετιςαμε και όλα τα ςχζδια δράςθσ ςε ςχζςθ με τθν ζνταξθ των 



100 
 

προςωφγων/μεταναςτϊν, των οποίων θ εωαρμογι δεν ζχει ακόμθ ωζρει αποτελζςματα 

μιασ και βρίςκεται ςτον πρϊτο χρόνο εωαρμογισ τουσ.  

Θ ΕΕ Χτα ζγγραωά τθσ τόνιηε ότι τα κράτθ-μζλθ πρζπει να δεχτοφν εντόσ των ςυνόρων 

τουσ πρόςωυγεσ/μετανάςτεσ και ςφντομα να ξεκινιςει θ διαδικαςία ζνταξθσ τουσ. 

Κεϊρθςε λοιπόν ότι είναι πολφ ςθμαντικι θ ζνταξθ των προςωφγων ςτισ κοινωνίεσ διότι 

όςο αυτι θ κατάςταςθ παρατείνεται, κα αρχίςουν να υπάρχουν εντάςεισ και δεν κα 

μπορζςει να πραγματοποιθκεί θ ομαλι ζνταξθ των ατόμων αυτϊν ςτθν κοινωνία. Είναι 

αναγκαίο άμεςα και γριγορα να πραγματοποιοφνται οι ζλεγχοι από τθν υπθρεςία αςφλου 

και ςε επόμενθ ωάςθ, όςοι οριςτοφν ωσ πρόςωυγεσ, κα πρζπει άμεςα να οδθγθκοφν ςτθ 

χϊρα που κα επιλζξουν ζτςι ϊςτε να ξεκινιςει και θ ζνταξθ τουσ. 

Τςον αωορά ςτθν ζνταξθ των προςωφγων/μεταναςτϊν, θ ΕΕ κακόριςε κυρίωσ κάποιουσ 

άξονεσ που πρζπει να ακολουκθκοφν. Ψα μακιματα γλωςςϊν είναι το πρϊτο και πιο 

ςθμαντικό ςτάδιο ςτθ διαδικαςία ζνταξθσ. Θ εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ υποδοχισ ζχει αρχίςει 

ιδθ από τα κζντρα ωιλοξενίασ. Ξακοριςτικισ ςθμαςίασ είναι θ δθμιουργία πολιτικϊν για 

τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν των προςωφγων/μεταναςτϊν, θ οποία κα πρζπει να βοθκιςει 

ςτθν ζνταξθ τουσ ςτθν βαςικι εκπαίδευςθ των χωρϊν υποδοχισ. Σι κινιςεισ που ζκανε θ 

ΕΕ ωσ προσ αυτόν τον τομζα ιταν να εκδϊςει αποωάςεισ και οδθγίεσ ςχετικά με τθν 

εκπαίδευςθ ςτισ δομζσ αλλά και ζνα Χχζδιο Δράςθσ που κα αποτελζςει το κφριο εργαλείο 

για τα κράτθ-μζλθ, τα οποία ζχουν τθν υποχρζωςθ να παρζχουν τθν εκπαίδευςθ. Ψο Χχζδιο 

Δράςθσ τονίηει τθν αναγκαιότθτα για υποςτιριξθ των προςωφγων/μεταναςτϊν και κυρίωσ 

των παιδιϊν τουσ ςτθν ταχφτερθ και πιο ομαλι ζνταξθ τουσ ςτθν κοινωνία. Ψονίηεται λοιπόν 

ότι πρζπει να οργανωκεί θ υλοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτα Ξζντρα 

Φιλοξενίασ.  

Χε αυτό το ςθμείο πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι θ εκπαίδευςθ ςτα κζντρα ωιλοξενίασ 

πρζπει να αποκτιςει ςυγκεκριμζνθ ςτόχευςθ και χρονοδιάγραμμα για όλεσ τισ δομζσ και να 

μθν επαωίεται ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία. Ακόμα και θ τελευταία ζκκεςθ για τθν ζνταξθ 

των παιδιϊν των προςωφγων που δθμοςιεφτθκε τον Λοφνιο του 2017 τονίηει τισ δυςκολίεσ 

που υπάρχουν και τισ αλλαγζσ που πρζπει να γίνουν προκειμζνου να ενταχκοφν τα παιδιά 

των προςωφγων ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Βζβαια, ςτθν ζκκεςθ αυτι είναι 

ωανερό ότι υπάρχει μεγάλθ ςχολικι διαρροι κυρίωσ των παιδιϊν των Χφριων, οι οποίοι 

ςκοπεφουν να ςτείλουν τα παιδιά τουσ ςτθν χϊρα που πρόκειται να εγκαταςτακοφν. Θ 

επιτροπι λοιπόν προτείνει να αποτελζςει και το επόμενο ςχολικό ζτοσ (Χεπτζμβρθσ 2017-

Λοφνιοσ 2018) μεταβατικό ζτοσ για να γίνει πιο ομαλά θ ζνταξθ αλλά και να προςλθωκεί το 

απαραίτθτο εκπαιδευτικό προςωπικό. Ψα προβλιματα που παρατθροφνται ςτθν διοίκθςθ 
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και ςτθν ςτελζχωςθ των ςχολείων των προςωφγων δεν είναι μια κατάςταςθ πρωτόγνωρθ 

για το ελλθνικό γίγνεςκαι. Άλλωςτε είναι γνωςτι θ ςτελζχωςθ των ελλθνικϊν ςχολείων με 

αναπλθρωτζσ μετά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Θ οικονομικι κρίςθ ενζτεινε όλα τα 

κακϊσ κείμενα τα οποία παρατθροφνται και ςτθν περίπτωςθ τθσ εκπαίδευςθσ των 

προςωφγων.  

Είναι αναγκαί οι Διεκνείσ Σργανιςμοί, τα όργανα τθσ ΕΕ και τα αρμόδια υπουργεία αλλα 

και άλλοι ωορείσ να ενιςχφςουν τισ χϊρεσ υποδοχισ τόςο με τθν βοικεια ςε 

χρθματοδότθςθ όςο και ςτθν παροχι τθσ τεχνογνωςίασ και εκελοντικισ βοικειασ ςε 

κζματα δθμιουργίασ εκπαιδευτικισ πολιτικισ. Για να ενταχκοφν οι πρόςωυγεσ/μετανάςτεσ 

ςτισ δομζσ κρίνεται αναγκαίο να εκπαιδευτοφν και οι δφο πλευρζσ, προκειμζνου οι μεν να 

ενταχκοφν και οι δε να αποδεχτοφν τθν ζνταξθ αυτι. Θ ζνταξθ άλλωςτε είναι μια 

διαδραςτικι διαδικαςία ανάμεςα ςτισ κοινωνίεσ υποδοχισ και τουσ 

πρόςωυγεσ/μετανάςτεσ. Επίςθσ είναι αναγκαία θ ειδικι εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ του 

προςωπικοφ που κα αναλάβει να πραγματοποιιςει τζτοιεσ δράςεισ κακϊσ και του 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Υαράλλθλα, οι Διεκνείσ Σργανιςμοί πρζπει να ςυμβάλλουν 

ςτθ διαδικαςία ζνταξθσ είτε με τθν χριςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που ζχουν 

ιδθ δθμιουργθκεί και υλοποιθκεί ςε άλλεσ χϊρεσ, τα οποία βζβαια κα πρζπει να 

προςαρμοςτοφν ςτθ ςθμερινι κατάςταςθ, είτε με τθ δθμιουργία νζων προγραμμάτων ςε 

ςυνεργαςία με τα αρμόδια κρατικά όργανα και τουσ ωορείσ. Χε αρκετζσ περιπτϊςεισ τα 

προγράμματα αυτά αωοροφν ςε αρχικό μάλλον ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ζνταξθσ και γι’ αυτό 

το λόγο κρίνεται αναγκαία θ δθμιουργία νζων προγραμμάτων και δράςεων που κα 

ςτοχεφει ςτισ ανάγκεσ τθσ κάκε χϊρα υποδοχισ ξεχωριςτά.  

Υαρόμοια προγράμματα υλοποιοφνται από τθν Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ 

πρόςωυγεσ. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα που υλοποιείται ςτθν Ελλάδα είναι το 

πρόγραμμα «Αν ιςουν εςφ?» το οποίο ςτοχεφει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των τοπικϊν 

κοινωνιϊν για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τουσ πρόςωυγεσ και υλοποιείται από το 

Φεβρουάριο του 2015 ςε ςυνεργαςία με το Υανελλινιο Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν 

Εκπαίδευςθ. Ψο πρόγραμμα αυτό χρθςιμοποιεί ωσ εργαλεία  βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ, 

τεχνικζσ κεάτρου και εκπαιδευτικοφ δράματοσ. Βζβαια και αυτό το πρόγραμμα δεν ζχει 

επεκτακεί ςε όλθ τθν Ελλάδα αλλά λειτουργεί πιλοτικά με επιμορωωτικά ςεμινάρια που 

απευκφνονται ςε εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε 4 

πόλεισ (Ακινα, Κεςςαλονίκθ, Υάτρα, Φόδο) και ςε ζνα δίκτυο 20 ςχολείων ςτθν Αττικι  ςτα 

οποία υλοποιοφνται εργαςτιρια για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν και τθν 

υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν. Είναι ωανερό ότι τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ πρζπει να 
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επεκτακοφν και να δθμιουργθκοφν και νζεσ. Θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα πρζπει να ςτακεί 

αρωγόσ ςτθν προςπάκεια αυτι τόςο ςτθν δθμιουργία τθσ ςτρατθγικισ ζνταξθσ όςο και να  

υποδείξει τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ και τα εργαλεία που κα ςυμβάλουν αρχικά ςτθ 

δθμιουργία κατάλλθλων και ωιλόξενων κοινωνικϊν δομϊν και ζπειτα ςτθν ομαλι ζνταξθ 

των προςωφγων/μεταναςτϊν ςτθν κοινωνία και τισ κοινωνικζσ δομζσ. 

Ψο κζατρο μπορεί να ςυμβάλλει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ –τόςο ωσ αυτοφςια τζχνθ 

όςο και ωσ εργαλείο μάκθςθσ- και να ςυνδράμει ςτθν ζνταξθ των παιδιϊν των 

προςωφγων/μεταναςτϊν ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν κοινωνία. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν 

αποδοχι τθσ διαωορετικότθτασ, τθ γνωριμία διαωορετικϊν πολιτιςμϊν αλλά και τθν 

εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρα υποδοχισ. Τπωσ αναλφςαμε ςτθν παροφςα εργαςία το 

κζατρο μζςω των εργαλείων που χρθςιμοποιεί και κυρίωσ του παιχνιδιοφ βοθκά ςτθν 

καλφτερθ κατανόθςθ τθσ γλϊςςασ αλλά και δθμιουργεί ενδιαωζρον για το μάκθμα. 

Λδιαίτερα μετά τθν προςωυγικι κρίςθ, κυρίωσ με τθν αδυναμία ςτθν λεκτικι επικοινωνία. 

αναδείχκθκε θ αναγκαιότθτα του κεάτρου ωσ άλλου τφπου επικοινωνίασ ςτθν εκπαίδευςθ.  

Ψο κζατρο αποτελεί βαςικό μάκθμα ςχεδόν ςε όλα τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ και τα κεατρικά 

εργαλεία είναι αναπόςπαςτο κομμάτι των ςφγχρονων παιδαγωγικϊν μεκόδων. Θ ΕΕ 

ανζδειξε ςτα κείμενα τθσ για πρϊτθ ωορά ότι κεωρεί απαραίτθτο εργαλείο το κζατρο για 

τθν ζνταξθ διαωορετικϊν ομάδων ςτισ δομζσ μιασ οργανωμζνθσ κοινωνίασ, γεγονόσ που 

αποτζλεςε τθ βάςθ για τθν αναγνϊριςθ τθσ αναγκαιότθτασ του κεάτρου ςτισ εκπαιδευτικζσ 

πολιτικζσ. Θ φπαρξθ των μακθμάτων κεατρικισ αγωγισ ςε όλα ςχεδόν τα κράτθ-μζλθ 

δείχνει τθν ςθμαίνουςα κζςθ που καταλαμβάνει το κζατρο ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα 

και ςτισ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ. Αποτελεί ζνα βαςικό εργαλείο για όλα τα εκπαιδευτικά 

πεδία και για τθν ςωςτι διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν. Πεγάλοι οργανιςμοί, όπωσ θ 

UNESCO, ζχουν τονίςει τθν ςπουδαιότθτα τθσ τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ και το ςτρατθγικό 

πλαίςιο 2020 τθσ ΕΕ οριοκετεί ωσ ςτόχουσ που πρζπει να επιτφχει θ εκπαίδευςθ, τθν 

ανάπτυξθ δθμιουργικότθτασ κακϊσ και ενεργθτικϊν και καινοτόμων μεκόδων διδαςκαλίασ. 

Υαράλλθλα, θ τζχνθ είναι κατοχυρωμζνο δικαίωμα από τθ Χάρτα των Ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων του ΣΘΕ.  

Τπωσ ιδθ αναωζρκθκε, υπάρχουν πολλοί τρόποι ζνταξθσ των τεχνϊν ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία είτε ωσ αυτόνομο αντικείμενο είτε ωσ ενςωμάτωςθ ςε όλο το πρόγραμμα 

ςπουδϊν. Θ τζχνθ είναι ίςωσ ζνα από τα βαςικά εργαλεία μάκθςθσ κυρίωσ για τα πρϊτα 

χρόνια τθσ εκπαίδευςθσ, μιασ και ηωντανεφει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία αωοφ μπορεί να 

αποτελζςει το ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςτουσ λαοφσ. Τςον αωορά τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν 

το κζατρο είναι απαραίτθτο εργαλείο ςε όλα τα επίπεδα, ανεξάρτθτα από τθ μορωι που 
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χρθςιμοποιείται. Ψο κζατρο, με τισ διαωορετικζσ εκωάνςεισ του και κυρίωσ με τθ χριςθ του 

κεατρικοφ παιχνιδιοφ και του αυτοςχεδιαςμοφ, μπορεί να αποτελζςει ςθμαντικό εργαλείο 

για τθν καλφτερθ αντίλθψθ των λζξεων και των προτάςεων κακϊσ επίςθσ και για τθν 

ανάπτυξθ του αιςκιματοσ αςωάλειασ που νοιϊκει ο μακθτισ ϊςτε να μπορεί να εκωραςτεί 

ελεφκερα ςτθ γλϊςςα που μακαίνει. Άλλωςτε ςε πολλά κράτθ που θ ςφςταςθ τουσ είναι 

πολυπολιτιςμικι, όπωσ οι ΘΥΑ, ο Ξαναδάσ και θ Αυςτραλία είχαν δθμιουργθκεί 

προγράμματα που βαςίηονταν κατεξοχιν ςτθ χριςθ τθσ τζχνθσ ωσ εργαλείο για τθν 

εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ, τθν ζνταξθ των ομάδων αυτϊν ςτισ κοινωνίεσ υποδοχισ, τθν 

κοινωνικοποίθςθ τουσ κακϊσ και τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τουσ. 

Χτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, θ εναςχόλθςθ μου με το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο 

ανζδειξε διάωορα ηθτιματα που αωοροφν ςτθ χριςθ του κεάτρου ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία και ανζκυψαν ερωτιματα ςχετικά με τθν εωαρμογι προγραμμάτων αλλά και 

τθν ανάγκθ αναςτοχαςμοφ και ςχεδιαςμοφ καινοτόμων προγραμμάτων για τθν 

αντιμετϊπιςθ των νζων δεδομζνων που ζχουν προκφψει κυρίωσ από τθν προςωυγικι 

κρίςθ. Λδιαίτερα ςτισ χϊρεσ υποδοχισ, όπωσ θ Ελλάδα, που δζχονται τον μεγαλφτερο 

αρικμθτικά πλθκυςμό προςωφγων/μεταναςτϊν είναι απαραίτθτθ θ άμεςθ εωαρμογι νζων 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που κα ςτοχεφουν τόςο ςτθν πλθκυςμιακι ομάδα των 

προςωφγων/μεταναςτϊν όςο και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ των πολιτϊν των 

κοινωνιϊν υποδοχισ.  



104 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ελλθνόγλωςςθ Βιβλιογραφία 

 

Αρβελζρ, Ε. & Aymard, M. (2003), Οι Ευρωπαίοι. Νεότερθ και φγχρονθ εποχι, τ. Β’, Ακινα: 

Χαββάλασ. 

Αςδεράκθ, Φ. (2008), Ευρώπθ και Παιδεια, Ακινα: Χιδζρθ. 

Burns, E.M. (2006), Ευρωπαϊκι Ιςτορία. Ο Δυτικόσ Πολιτιςμόσ: Νεότεροι Χρόνοι.  

Κεςςαλονίκθ: Επίκεντρο. 

Δρακοποφλου, Ξ. (2006), Δραματοποίθςθ και Θεατρικό Παιχνίδι. Χτο Δρακοποφλου, Ξ. 

(επιμ.) (2006) Θζατρο και Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, Ακινα: Δαίδαλοσ Λ. 

Ηαχαρόπουλοσ.  

Επιτροπι Υολιτιςμοφ και Υαιδείασ, Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο 2014-2019, Γνωμοδότθςθ τθσ 

Επιτροπισ Υολιτιςμοφ και Υαιδείασ προσ τθν Επιτροπι Απαςχόλθςθσ και Ξοινωνικϊν 

Ωποκζςεων ςχετικά με τουσ πρόςωυγεσ: κοινωνικι ενςωμάτωςθ και ζνταξθ ςτθν αγορά 

εργαςίασ (2015/2321(INI)), Βρυξζλεσ 2016.  AD\1093197EL.doc 

Επιτροπι Απαςχόλθςθσ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο 2014-2019, 

Σροπολογίεσ 151-377, χζδιο ζκκεςθσ ςχετικά με τουσ πρόςωυγεσ: κοινωνικι ζνταξθ και 

ενςωμάτωςθ ςτθν αγορά εργαςίασ (2015/2321(INI)),  AM\1091102EL.doc, Βρυξζλεσ 

2016 

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, ςτο Χυμβοφλιο, ςτθν Ευρωπαϊκι 

Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι των Υεριωερειϊν - Ανανεωμζνθ 

κοινωνικι ατηζντα: Ευκαιρίεσ, πρόςβαςθ και αλλθλεγγφθ ςτθν Ευρϊπθ του 21ου αιϊνα 

{SEC(2008) 2156} {SEC(2008) 2157} {SEC(2008) 2178} {SEC(2008) 2184}, COM/2008/0412 

τελικό, Βρυξζλεσ, 2.8.2008.   

 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι:  

 ΕΩΦΩΥΘ 2020 Χτρατθγικι για ζξυπνθ, διατθριςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ, 

COM(2010) 2020, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 3.3.2010, ςτο http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020, ανακτικθκε 10/10/2016. 

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ Υροσ το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, το 

Χυμβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι των 

Υεριωερειϊν. Ευρωπαϊκό Υρόγραμμα Δράςθσ για τθ Πετανάςτευςθ, COM(2015) 240, 

Βρυξζλεσ 13.5.2015. ςτο https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf


105 
 

migration/backgroundinformation/docs/communication_on_the_european_agenda_on

_migration_el.pdf, ανακτικθκε: 15/10/2016 

 ΧΩΧΨΑΧΘ ΨΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ τθσ 28.9.2016 προσ τθν Ελλθνικι Δθμοκρατία ςχετικά με τα 

επείγοντα μζτρα που πρζπει να λθωκοφν από τθν Ελλάδα ενόψει τθσ επανζναρξθσ των 

μεταωορϊν δυνάμει του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 604/2013, C(2016) 6311, Βρυξζλλεσ, 

28.9.2016.  

 Χτο https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-

wedo/policies/european-agenda-

migration/proposalimplementationpackage/docs/20160928/recommendation_addresse

d_to_greece_on_the_specific_urgent_measures_to_be_taken_el.pdf. ανακτικθκε 

7/12/2016 

Ξαβουνίδθ, Ψ. (2003). Ζρευνα για τθν Σικονομικι και Ξοινωνικι Ζνταξθ των Πεταναςτϊν, 

Ακινα: ΥΑΕΥ. 

Ξαβουνίδθ, Ψ. Ξαρφδθσ, Β., κ.α (επιμ.) ΛΠΕΥΣ (2008), Μετανάςτευςθ ςτθν Ελλάδα: 

Εμπειρίεσ, Πολιτικζσ, Προοπτικζσ, Ακινα: ΛΠΕΥΣ 

Cummins, J. (2005), Σαυτότθτεσ και Διαπραγμάτευςθ. Εκπαίδευςθ με ςκοπό τθν 

ενδυνάμωςθ ςε μια κοινωνία τθσ ετερότθτασ, Ακινα: Gutenberg 

Ξατςίκθ-Γκίβαλου, Α., Θ Θζςθ τθσ Λογοτεχνίασ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Ηθτιματα 

και προοπτικζσ τθσ διδακτικισ τθσ. Χτο Ξαλογιρου, Ψ., Οαλαγιάννθ, Ξ (επιμ.), (2005). 

Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ εφαρμογζσ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, 

Ακινα: Ψυπωκιτω-Δαρδάνοσ. 

Ξόντθσ Α. (επιμ.) (2009), Ηθτιματα Ξοινωνικισ Ζνταξθσ Πεταναςτϊν, Ακινα:εκδ. 

Υαπαηιςθσ. 

Ξοςςυβάκθ, Φ. (2005), Εναλλακτικι Διδακτικι. Προτάςεισ για τθ μετάβαςθ από τθ 

Διδακτικι του Αντικειμζνου ςτθ Διδακτικι του Ενεργοφ Αντικειμζνου και ςτθν Γνωςτικι 

Ψυχολογία, Ακινα: Gutenberg.  

Ξολιάδθσ, Εμ. Α. (1997), Θεωρίεσ Μάκθςθσ και Εκπαιδευτικι Πράξθ, Γ. Γνωςτικζσ κεωρίεσ, 

Ακινα: αυτοζκδοςθ. 

Ξόκκοσ, Α.  Θ ΧΡΘΘ ΣΘ ΣΕΧΝΘ ΣΘΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΕΝΘΛΙΚΩΝ. Μακαίνοντασ μζςα από τθν 

Σζχνθ: Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ. Χτο 

http://www.hcc.edu.gr/download/texni_stin_ekpaideysi_enilikon.pdf. Ανακτικθκε 

10/6/2016 

Οάβδασ, Ξ. (2002), Δθμιουργία και Εξζλιξθ των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων τ. Β’, Υάτρα: ΕΑΥ.  

Παροφκθσ, Κ. (2010), Οικονομικι Μετανάςτευςθ ςτθν Ελλάδα. Αγορά Εργαςίασ και 

Κοινωνικι Ζνταξθ, Ακινα: Υαπαηιςθ. 

Ππαγκαβόσ, & Υαπαδοποφλου, Δ. (2006), Μετανάςτευςθ και ζνταξθ των μεταναςτών ςτθν 

ελλθνικι κοινωνία. Ακινα: Gutenberg. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/policies/european-agenda-migration/proposalimplementationpackage/docs/20160928/recommendation_addressed_to_greece_on_the_specific_urgent_measures_to_be_taken_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/policies/european-agenda-migration/proposalimplementationpackage/docs/20160928/recommendation_addressed_to_greece_on_the_specific_urgent_measures_to_be_taken_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/policies/european-agenda-migration/proposalimplementationpackage/docs/20160928/recommendation_addressed_to_greece_on_the_specific_urgent_measures_to_be_taken_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/policies/european-agenda-migration/proposalimplementationpackage/docs/20160928/recommendation_addressed_to_greece_on_the_specific_urgent_measures_to_be_taken_el.pdf
http://www.hcc.edu.gr/download/texni_stin_ekpaideysi_enilikon.pdf


106 
 

Πιτςθσ, Ρ. (2004), Θ διδαςκαλία τθσ γλώςςασ υπό το πρίςμα τθσ επικοινωνιακισ 

προςζγγιςθσ. Ειςαγωγι ςτθ κεωρία και τισ τεχνικζσ του επικοινωνιακοφ μοντζλου. 

Ακινα: Gutenberg. 

Πουςοφρου, Ο. Π. (2003), Μετανάςτευςθ και Μεταναςτευτικι Πολιτικι ςτθν Ελλάδα και 

τθν Ευρώπθ, Ακινα: Gutenberg 

Ρίνα-Υαηαρηι, Ε. (2012), Κοινωνιολογία:  Θ Μελζτθ και Κατανόθςθ τθν Ανκρώπινων 

Κοινωνιών, Ακινα: Αυτοζκδοςθ. 

 

Ρτοφλια, Α. 2012. Δθμιουργικι Μάκθςθ μζςα από τθν Σζχνθ: Μια πρόταςθ διδαςκαλίασ 

ςτθν Ιςτορία. Χτα Πρακτικά του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Εφαρμοςμζνθσ Παιδαγωγικισ και 

Εκπαίδευςθσ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλινιο υνζδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012. το 

http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/87_Ntoulia.pdf, ανακτικθκε: 

20/12/2016. 

 

Φιγα, Α. Β. (2007), Οικονομικζσ μετανάςτριεσ ςτθν Ελλάδα. Διαπολιτιςμικότθτα και 

εκπαίδευςθ, Ακινα: GUTENBERG 

Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ: 

 Σ∆ΘΓΛΑ 2001/55/ΕΞ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 20ισ Λουλίου 2001 ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ 

προδιαγραωζσ παροχισ προςωρινισ προςταςίασ ςε περίπτωςθ μαηικισ ειςροισ 

εκτοπιςκζντων και μζτρα για τθ δίκαιθ κατανομι των βαρϊν μεταξφ κρατϊν μελϊν 

όςον αωορά τθν υποδοχι και τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ υποδοχισ αυτϊν 

των ατόμων, L212/12, Επίςθμθ Εωθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων 7.8.2001. Χτο 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=EL. 

Ανακτικθκε: 15/09/2016 

 ΑΥΣΦΑΧΘ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 14θσ Παΐου 2008 για τθ δθμιουργία ευρωπαϊκοφ 

δικτφου μετανάςτευςθσ (2008/381/ΕΞ), L131/7, Επίςθμθ Εωθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν 

Ξοινοτιτων, 21/5/2008. 

 Χτο  http://emn.ypes.gr/images/docs/EMN_DECISION_2008_381/apof.2008-381-

ek_dimiourgi_emn_el.pdf, ανακτικθκε: 15/10/2016 

 Σ∆ΘΓΛΑ 2001/55/ΕΞ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 20ισ Λουλίου 2001 ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ 

προδιαγραωζσ παροχισ προςωρινισ προςταςίασ ςε περίπτωςθ μαηικισ ειςροισ 

εκτοπιςκζντων και μζτρα για τθ δίκαιθ κατανομι των βαρϊν μεταξφ κρατϊν μελϊν 

όςον αωορά τθν υποδοχι και τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ υποδοχισ αυτϊν 

των ατόμων, L212/12, Επίςθμθ Εωθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων 7.8.2001. Χτο 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=EL. 

Ανακτικθκε: 15/09/2016 

 ΑΥΣΦΑΧΘ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 26θσ Λουνίου 1997 για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

εωαρμογισ των πράξεων που εγκρίνονται ςχετικά με τα κζματα αςφλου (97/420/ΔΕΩ), L 

178/6, Επίςθμθ Εωθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, 7/7/97. Χτο 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997D0420&from=EL, 

ανακτικθκε: 15/10/2016 

http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/87_Ntoulia.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=EL
http://emn.ypes.gr/images/docs/EMN_DECISION_2008_381/apof.2008-381-ek_dimiourgi_emn_el.pdf
http://emn.ypes.gr/images/docs/EMN_DECISION_2008_381/apof.2008-381-ek_dimiourgi_emn_el.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=EL
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997D0420&from=EL


107 
 

 Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ και Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, ΣΔΘΓΛΑ 2011/95/ΕΕ ΨΣΩ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ 

ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΛΣΩ ΞΑΛ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ 

απαιτιςεισ για τθν αναγνϊριςθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ι των απατρίδων ωσ 

δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ, για ζνα ενιαίο κακεςτϊσ για τουσ πρόςωυγεσ ι για 

τα άτομα που δικαιοφνται επικουρικι προςταςία και για το περιεχόμενο τθσ 

παρεχόμενθσ προςταςίασ (αναδιατφπωςθ), L 337/9, Επίςθμθ εωθμερίδα τθσ ΕΕ, 

20.12.2011 

 Ψιωιςμα του Χυμβουλίου και των αντιπροςϊπων των κυβερνιςεων των κρατϊν 

μελϊν, ςυνερχόμενων ςτο πλαίςιο του Χυμβουλίου, ςχετικά με τισ 

κοινωνικομορωωτικζσ δραςτθριότθτεσ για τουσ νζουσ C 327/01, Επίςθμθ Εωθμερίδα 

τθσ ΕΕ, 4.12.2010. Χτο  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42010Y1204(01) 

&from=EL. Ανακτικθκε: 20/10/2016. 

 Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ ΞΑΛ Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ(ΕΕ) αρικ. 439/2010 ΨΣΩ 

ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΛΣΩ ΞΑΛ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 19θσ Παΐου 2010 για τθν ίδρυςθ 

Ευρωπαϊκισ Ωπθρεςίασ Ωποςτιριξθσ για το Άςυλο, L 132/11, Επίςθμθ Εωθμερίδα των 

Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, 29/5/2010. Χτο http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439& from=EL. Ανακτικθκε: 15/10/2016. 

 Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ,  Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και Δθμοκρατία: Χτρατθγικό πλαίςιο τθσ ΕΕ 

και Χχζδιο δράςθσ τθσ ΕΕ, ST 1185, Βρυξζλεσ 25.6. 2012. Χτο 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/el/pdf. 

Ανακτικθκε: 20/2/2017 

 Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ ΞΑΛ Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, Ξανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 603/2013 του 

Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 26θσ Λουνίου 2013, ςχετικά με τθ 

κζςπιςθ του «Eurodac» για τθν αντιπαραβολι δακτυλικϊν αποτυπωμάτων για τθν 

αποτελεςματικι εωαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 604/2013 για τθ κζςπιςθ των 

κριτθρίων και μθχανιςμϊν για τον προςδιοριςμό του κράτουσ μζλουσ που είναι 

υπεφκυνο για τθν εξζταςθ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ που υποβάλλεται ςε κράτοσ 

μζλοσ από υπικοο τρίτθσ χϊρασ ι από απάτριδα και ςχετικά με αιτιςεισ τθσ 

αντιπαραβολισ με τα δεδομζνα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχζσ επιβολισ του νόμου 

των κρατϊν μελϊν και θ Ευρωπόλ για ςκοποφσ επιβολισ του νόμου και για τθν 

τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1077/2011 ςχετικά με τθν ίδρυςθ Ευρωπαϊκοφ 

Σργανιςμοφ για τθ Οειτουργικι Διαχείριςθ Χυςτθμάτων ΨΥ Πεγάλθσ Ξλίμακασ ςτον 

Χϊρο Ελευκερίασ, Αςωάλειασ και Δικαιοςφνθσ,  L 180/1 Επίςθμθ Εωθμερίδα των 

Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, 29/6/2013. Χτο: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj. 

Ανακτικθκε: 15/10/2016. 

 Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ ΞΑΛ Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ (ΕΕ) αρικ. 516/2014 ΨΣΩ 

ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΛΣΩ ΞΑΛ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθ 

δθμιουργία του Ψαμείου Αςφλου, Πετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, τθν τροποποίθςθ τθσ 

απόωαςθσ 2008/381/ΕΞ του Χυμβουλίου και τθν κατάργθςθ των αποωάςεων του 

Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου αρικ. 573/2007/ΕΞ και αρικ. 

575/2007/ΕΞ και τθσ απόωαςθσ 2007/435/ΕΞ του Χυμβουλίου, L 150/168 Επίςθμθ 

Εωθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων,  20/5/2014. Χτο 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42010Y1204(01)%20&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42010Y1204(01)%20&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&%20from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&%20from=EL
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/el/pdf
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj


108 
 

http://www.minocp.gov.gr/images/stories//2014/prokhrukseis14/23102014-

kanon_el.pdf. Ανακτικθκε: 15/10/2016. 

 Χυμπεράςματα του Χυμβουλίου ςχετικά με τθν ενίςχυςθ των κοινωνικομορωωτικϊν 

δραςτθριοτιτων για τουσ νζουσ με ςτόχο τθν εξαςωάλιςθ κοινωνιϊν με μεγαλφτερθ 

ςυνοχι, C 170/02, Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ ΕΕ, 23.5.2015. Χτο http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0523 (01) & from=EL. 

Ανακτικθκε: 20/10/2016. 

 Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο, Ενοποιθμζνθ Απόδοςθ Ψθσ Χυνκικθσ Για Ψθ λειτουργία Ψθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, C 326/49, Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ ΕΕ. 26.10.2012.  

Χτοhttps://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026el.pdf,ανακτικθκε 

20/1/2015 

 Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο και το Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ, ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ (ΕΕ) αρικ. 1296/2013 

ΨΣΩ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΛΣΩ ΞΑΛ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2013 για 

τθ κζςπιςθ προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν απαςχόλθςθ και τθν 

κοινωνικι καινοτομία («EaSI») και τθν τροποποίθςθ τθσ απόωαςθσ αρικ. 283/2010/EE 

για τθ δθμιουργία Ευρωπαϊκοφ Πθχανιςμοφ Πικροχρθματοδοτιςεων Progress για τθν 

απαςχόλθςθ και τθν κοινωνικι ζνταξθ, L347/238 Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ ΕΕ, 

20.12.2013. Χτο 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:EL:PDF

. Ανακτικθκε 20/10/2016 

 Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο και Χυμβοφλιο, Απόωαςθ (ΕΕ) 2016/253 Ψου Ευρωπαϊκοφ 

Ξοινοβουλίου Ξαι Ψου ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 25θσ Ροεμβρίου 2015 ςχετικά με τθν 

κινθτοποίθςθ του μθχανιςμοφ ευελιξίασ για τθ λιψθ άμεςων δθμοςιονομικϊν μζτρων 

για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ προςωυγικισ κρίςθσ. L47/6. Επίςθμθ εωθμερίδα τθσ ΕΕ. 24. 

2.2016. ςτοhttp://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:047:FULL&from=EL. Ανακτικθκε: 10/10/2016. 

Χφςταςθ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Λουνίου 1992 ςχετικά με τα κοινά κριτιρια που αωοροφν τθν 

επάρκεια πόρων και παροχϊν ςτα ςυςτιματα κοινωνικισ προςταςίασ, 92/441/ΕΣΞ, ΕΕ L 245 τθσ 

26.8.1992, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1992/441/oj. ανακτικθκε: 7/6/2017 

Ψςεωάλα, Ψ. (2006),  Drama-in-Education και πολιτιςμικι ετερότθτα ςτο κζατρο ςτθν ΕΚΣ. 

Χτο Δρακοποφλου, Ξ. (επιμ.) (2006) Θζατρο και Διαπολιτιςμικι Αγωγι, Ακινα: Δαίδαλοσ 

Λ. Ηαχαρόπουλοσ.  

Ψριανταωυλλίδου, Α. & Παροφκθσ Κ. (επ.) (2010), Θ Πετανάςτευςθ ςτθν Ελλάδα του 21ου 

αι, Ακινα: Ξριτικι 

Ψιμπαλζξθ, Α. (2014), Αναλογικά ΚΑΙ Ψθφιακά Παιχνίδια Ρόλων: Θ ΜΑΘΘΙΑΚΘ ΚΑΙ 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΔΙΑΣΑΘ, Ακινα: Διδακτορικι Διατριβι ΕΞΥΑ.  

 

Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ πρόςωυγεσ: 

 Οι Πρόςφυγεσ του Κόςμου. ε αναηιτθςθ Αλλθλεγγφθσ. Ακινα: UNCHR 2012 

 Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ πρόςωυγεσ, Προςτατεφοντασ τουσ πρόςφυγεσ και ο 

ρόλοσ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ, Ακινα: UNCHR, 2011 

http://www.minocp.gov.gr/images/stories/2014/prokhrukseis14/23102014-kanon_el.pdf
http://www.minocp.gov.gr/images/stories/2014/prokhrukseis14/23102014-kanon_el.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0523%20(01)%20&%20from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0523%20(01)%20&%20from=EL
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026el.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:EL:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:047:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:047:FULL&from=EL
http://data.europa.eu/eli/reco/1992/441/oj


109 
 

 Χθμείωμα για τθν Ζνταξθ των Υροςωφγων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2007. Χτο 

http://www.unhcr.org.cy/fileadmin/user_upload/INTEGRATION_OF_REFUGEES.pdf. 

θμερομθνία ανάκτθςθσ: 1/10/2016 

 

 

Ωπουργείο Υαιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων: 

 Ωρολόγιο Υρόγραμμα Ενιαίου τφπου ολοιμερο ςχολείο με  Υρωτοκόλλου 

Φ12/657/70691/Δ1. 26/42016. Χτο  https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-

legacy/ypourgiki_apofasi_olohmera-1.pdf 

 Επιτροπι Χτιριξθσ των Υαιδιϊν των Υροςωφγων (2016) «Χχζδιο και εκπαιδευτικζσ 

δράςεισ για τα παιδιά των προςωφγων». Χτο 

https://www.minedu.gov.gr/eidiseis/18887-21-03-16-i-epitropi-gia-ti-stiriksi-ton-

paidion-ton-prosfygon 

 Μδρυςθ, οργάνωςθ, λειτουργία, ςυντονιςμόσ και πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των Δομϊν 

Ωποδοχισ για τθν Εκπαίδευςθ των Υροςωφγων (ΔΩΕΥ), κριτιρια και διαδικαςία 

ςτελζχωςθσ των εν λόγω δομϊν,  152360/ΓΔ4  (ΦΕΞ 3049/ τ. Β./ 23-09-2016) ΞΩΑ , 

Εωθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τεφχοσ 2ο, 23/11/2016 

 Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Υρόγραμμα Εκπαίδευςθσ των Δομϊν Ωποδοχισ 

Εκπαίδευςθσ Υροςωφγων (Δ.Ω.Ε.Υ.), Θλικιακζσ ομάδεσ  6 - 12 ετϊν και 12 – 15 ετϊν 

(Δθμοτικό - Γυμνάςιο).  Χτο 

http://www.iep.edu.gr/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B

4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3

%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%

CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE.pdf, 

ανακτικθκε 11/1/2017 

 Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ Χτιριξθ των Υαιδιϊν των Υροςωφγων (2017), Ψο Ζργο τθσ 

Εκπαίδευςθσ των Υροςωφγων 

 

Χαραλάμπουσ, Α. (1979), Θ μουςικι ςτο δθμοτικό ςχολείο (Με ανοιχτό ςχζδιο εργαςίασ και 

τραγοφδια), Ακινα: αυτοζκδοςθ 

Hughes, M. & Kroehler, C. J. (2007), Κοινωνιολογία. Οι Βαςικζσ Ζννοιεσ, μτω Κ. Λωςθωίδθσ, 

Ακινα: Ξριτικι 

 

Ξενόγλωςςθ Βιβλιογραφία 

 

Alexiadou, N. (2007), The Europeanization of Education Policy: researching changing 

governance and ‘new’ modes of coordination, Research in Comparative and International 

Education, Vol. 2 (2). το  doi: 10.2304/rcie.2007.2.2.102. θμερομθνία ανάκτθςθσ: 

10/11/2016. 

Archer, M. (1996), Social Integration and System Integration: Developing the distinction, 

Sociology, v..30,(4)  

http://www.unhcr.org.cy/fileadmin/user_upload/INTEGRATION_OF_REFUGEES.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ypourgiki_apofasi_olohmera-1.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ypourgiki_apofasi_olohmera-1.pdf
https://www.minedu.gov.gr/eidiseis/18887-21-03-16-i-epitropi-gia-ti-stiriksi-ton-paidion-ton-prosfygon
https://www.minedu.gov.gr/eidiseis/18887-21-03-16-i-epitropi-gia-ti-stiriksi-ton-paidion-ton-prosfygon
http://www.iep.edu.gr/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE.pdf


110 
 

Asderaki F., Markozani E., Migration crisis, from securitization to militarization: Challenges 

for EU and the Eastern Mediterranean Region”, Paper presented to the CISS-ISA Conference 

2017 

Bamford, Α. & Wimmer, Π. (2012), The Role of Arts Education in Enhancing School 

Attractiveness: a literature review, EENC Paper.  

Berry, J. W. (1997), Immigration, Acculturation and Adaptation, “Applied Psycology An 

International Review, vol. 46, pp 5-34.  

Berry, J.W & Sam, D. L. (1996), Acculturation and Adaptation. In Berry. In  J. W. et. als (ed.), 

Handbook of Cross-cultural psychology:Social Behaviour and Applications, Boston MA: 

Allyn and Bacon   

Borkert, M., et als (2007), Local Intergration Policies for Migrants in Europe, Luxembourg: 

European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions. 

Bourdieu, P. (1980) Les Capital Social, Act de la Reserche en sciences sociales, 31:2-3 

Bourgonje, P. (2010) Education for refugee and asylum seeking children in OECD countries, 

Case studies from Australia, Spain, Sweden and the United Kingdom, Belgium: Education 

International. 

Brown, F. (1947), Educational Sociology. New York: Prentice-Halls.  

Browne, A. (2007), Developing Language and Literacy 3-8, 2nd ed., London: Paul Chapman 

Publishing 

Carrera, S. & Guild, El. (2016), Irregular Migration, Trafficking and Smuggling οf Human 

Beings Policy Dilemmas, Brussels: CEPS. 

Χτοhttps://www.ceps.eu/system/files/Irregular%20Migration,%20Trafficking%20and%20

SmugglingwithCovers.pdf. Ανακτικθκε: 20/01/2017 

Chamberlayne, P., Cooper, A., Freeman, R.& Rustin, M (ed.) (1999), Welfare and Culture in 

Europe: Towards a new paradigm in Social Policy, London: Jessica Kingsley. 

Cochran, C. L & Malone, E. F.(2014), Public Policy: Perspectives and Choices, 5th ed. Denver: 

Lynne Rienner Publishers. 

Colleen, H. (2009), The Political Science of Immigration Policies, Journal of Human Behavior 

in the Social Environment, 19:6, 690-701. DOI: 10.1080/10911350902910864. 

Ανακτικθκε: 10/11/2016. 

Commission οf The European Communities: 

 Towards A Europe Of Solidarity, Intensifying the fight against social exclusion, fostering 

integration, COM(92)542 final, Brussels, 23 December 1992. Χτο 

http://aei.pitt.edu/4819/1/4819.pdf. 

 Growth, Competitiveness, Employment. The challenges and ways forward into the 21st 

century, White Paper, COM(93) 700, Βrussels 5/12/1993. Χτο 

https://www.ceps.eu/system/files/Irregular%20Migration,%20Trafficking%20and%20SmugglingwithCovers.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/Irregular%20Migration,%20Trafficking%20and%20SmugglingwithCovers.pdf
http://aei.pitt.edu/4819/1/4819.pdf


111 
 

http://aei.pitt.edu/1139/1/growth_wp_COM_93_700_Parts_A_B.pdf, ανακτικθκε: 

10/9/2016. 

 European Social Policy, A Way Forward For The Union, A White Paper, COM(94)333 

Final, Brussels 27/7/1994. Χτο http://aei.pitt.edu/1118/1/ social_policy_white 

_paper_COM_94_333_A.pdf. Ανακτικθκε: 10/9/2016. 

 

Costa-Lascoux,  J & d’Artois, J (2015). Comparative Study Of Textbooks Working Document In 

The Framework Of The Euro-Arab Dialogue, Paris: UNESCO 

Daly, M., Social Exclusion as Concept and Policy Template in the European Union, SOS OLO 

Center For European Studies, Working Paper Series #135. Χτο 

http://aei.pitt.edu/9026/1/Daly135.pdf, θμερομθνία ανάκτθςθσ: 7-11-2016. 

Dunn, W. N. (1981), Public Policy Analysis, An Introduction. Englewood Cliffs NJ: Prentice-

Hall. 

Dewey, J. (1980). Art as Experience. USA: The Penguin Group. 

Commission of the European Community, 1993, «Towards a Europe of Solidarity: Combating 

Social Exclusion” (V6171/93) 

EASO (2017), Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2016, 

European Asylum Support Office 

European Commission: 

 European Commission (2005) European Values in the Globalised World, Communication 

from the Commission, Brussels (COM2005) 525 final) available at: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2005/oct/global_comm_en.pdf. 

 European Commission (2016), Migration and Mobility Research and Innovation Projects 

in support to European Policy, Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

 European Commission (2015), Schools, VET and Adult education helping newly-arrived 

refugees in Europe, Challenges, ideas and inspiring practices, November 2015, 

Directorate-General for Education and Culture, Brussels: European Union. 

 European Commission, Employment and Social Affairs, Community Action Programme 

on Social Exclusion, Brussels: European Union. The role of culture in preventing and 

reducing poverty and social exclusion, at http: 

//ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/studyculture_leaflet_en.pdf. 

Aνακτικθκε: 23/10/2016 

 European Commission (2015), Multilingual Classrooms Language Teaching and Learning 

in Multilingual Classrooms, education and training, Brussels: European Union, at 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/languages/ 

library/studies/multilingual-classroom_en.pdf. Ανακτικθκε: 29/11/2016.  

 European Commission, Employment and Social Affairs, Community Action Programme 

on Social Exclusion, The role of culture in preventing and reducing poverty and social 

exclusion, Brussels: European Union, at 

http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/studyculture_leaflet_en.

pdf. ανακτικθκε: 23/10/2016. 

http://aei.pitt.edu/1139/1/growth_wp_COM_93_700_Parts_A_B.pdf
http://aei.pitt.edu/1118/1/%20social_policy_white%20_paper_COM_94_333_A.pdf
http://aei.pitt.edu/1118/1/%20social_policy_white%20_paper_COM_94_333_A.pdf
http://aei.pitt.edu/9026/1/Daly135.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2005/oct/global_comm_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/studyculture_leaflet_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/studyculture_leaflet_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/languages/%20library/studies/multilingual-classroom_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/languages/%20library/studies/multilingual-classroom_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/studyculture_leaflet_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/studyculture_leaflet_en.pdf


112 
 

 European Commission/EACEA/Eurydice (2016). Recommended Annual Instruction Time 

in Full-time Compulsory Education in Europe 2015/16. Eurydice – Facts and Figures. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, at 

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en _GB/-

/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAK16001. Aνακτικθκε 17/1/2017 

 European Commission (2015), The Future is our Future, The youth as actors of change, 

Research projects on youth inclusion, employment and participation supported by the 

European Union‘s Research Framework Programs.  Luxembourg: European Union, at 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf /project_synopses/kina27205enc.pdf. 

Aνάκτθςθ: 22/1/2017. 

 Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (2017), How culture and the 

arts can promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee 

crisis. Report with case studies, by the working group of EU Member States’ experts on 

intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis under the open 

method of coordination, Luxembourg: Publications Office of the European Union. Χτο 

https://bookshop.europa.eu/en/how-culture-and-the-arts-can-promote-intercultural-

dialogue-in-the-context-of-the-migratory-and-refugee-crisis-

pbNC0117271/?CatalogCategoryID=ANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5L. Ανακτικθκε: 20/5-

2017. 

 

EU Ministers for Urban matters: 

 Urban Agenda for the EU (2016), Pact of Amsterdam, Amsterdam. Χτο 

http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/05/Pact-of-Amsterdam 

_v7_WEB.pdf. Aνακτικθκε: 25/1/2016. 

 Partnership inclusion of migrants and refugees, Factsheet. An Urban Agenda for the Eu, 

Amsterdam. Χτο http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/06/ 

FactsheetPartnership14616.pdf. Aνακτικθκε: 25/1/2017. 

Fischer, F. Miller, G. J. & Sidney, M. (Ed.) (2007), Handbook on Public Policy Analysis. Theory, 

Politics and Methods, US: CRC Press. 

Flecha, R. (ed.) (2015). INCLUDE-ED Consortium. Successful education actions for inclusion 

and social cohesion in Europe, Springer. Χτο http://www.schooleducationgateway. 

eu/files/esl/downloads/13_INCLUD-ED_Book_on_SEA.pdf. Aνακτικθκε: 25/1/2017. 

Fries, Ch. (1945). Teaching and learning English as a Foreign Language. Institute of 

Educational Sciences. 

Gardner, H. (1973). The arts and Human Development: A Psychological Study of the Artistic 

Process, New York: Wiley and sons. 

Gaztambide-Fernández, R. A. (2015), Why the Arts Don't Do Anything: Toward a New Vision 

for Cultural Production in Education, Harvard Educational Review; Spring 2013; 83, 1; Arts 

& Humanities Full Text, pg. 211-265. Ανακτικθκε: 20/5/2016. 

Gorard, S., Taylor, C. & Fitz, J. (2001), Social exclusion and public policy: the relationship 

between local school admission arrangements and segregation by poverty, International 

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en%20_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAK16001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en%20_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAK16001
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf%20/project_synopses/kina27205enc.pdf
https://bookshop.europa.eu/en/directorate-general-for-education-youth-sport-and-culture-cbu9oKABstIEwAAAEjboUY4e5K/;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD0000zgXPh176;sid=S89ukLN7XMxukOpaIxjwN9Fe6QwSwLSoTRw=
https://bookshop.europa.eu/en/how-culture-and-the-arts-can-promote-intercultural-dialogue-in-the-context-of-the-migratory-and-refugee-crisis-pbNC0117271/?CatalogCategoryID=ANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5L
https://bookshop.europa.eu/en/how-culture-and-the-arts-can-promote-intercultural-dialogue-in-the-context-of-the-migratory-and-refugee-crisis-pbNC0117271/?CatalogCategoryID=ANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5L
https://bookshop.europa.eu/en/how-culture-and-the-arts-can-promote-intercultural-dialogue-in-the-context-of-the-migratory-and-refugee-crisis-pbNC0117271/?CatalogCategoryID=ANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5L
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/05/Pact-of-Amsterdam%20_v7_WEB.pdf
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/05/Pact-of-Amsterdam%20_v7_WEB.pdf
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/06/%20FactsheetPartnership14616.pdf
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/06/%20FactsheetPartnership14616.pdf


113 
 

Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 21(4/5/6), pp. 10 – 36. Χτο 

http://dx.doi.org/10.1108/01443330110789420. Ανακτικθκε:10/11/2016. 

Granovetter, M. S. (1974), Getting a job: A Study of Contact and Careers, Cambridge, MA: 

Harvard University Press 

Hausman, J, Ploof, J, Duignan, J, Brown, J, & Hostert, N. (2010), The Condition of Art 

Education. Χτο National Art Education Association Studies in Art Education: A Journal of 

Issues and Research, 51(4), 368-374. 

Χτοhttp://mail.naeaworkspace.org/studies_single/Studies%2051%284%29_Summer2010

_individual/C1_Studies%2051%284%29_Summer2010-2.pdf. Ανακτικθκε: 10/1/2016. 

Heckmann, Fr. (2005), europäisches forum für migrationsstudien (efms) Institut an der 

Universität Bamberg (Ed.): Integration and integration policies: IMISCOE network 

feasibility study. Bamberg. Χτο URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-

192953 

Howson, P. & Dubber, J. (2014), Culture Matters, Why culture should be at the heart of 

future public policy, London: British Council. 

Ikesako, H. and K. Miyamoto (2015), “Fostering social and emotional skills through families, 

schools and communities: Summary of international evidence and implication for Japan's 

educational practices and research”, OECD Education Working Papers, No. 121, Paris: 

OECD Publishing. 

IMF (2016), The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges, SND. Χτο 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf. Ανακτικθκε: 10/12/1016 

Jacobs, D. (2013) The Educational  integration of migrants. What is the role of sending 

society actors and is there a transnational educational field?, INTERACT Research Report 

2013/03, Brussels: European University Institute. 

Jung, Udo O.H.  (1985), Holistic methods of foreign-language instruction as precursors of a 

renewed interest in the theatre arts for language teaching, R LINGUAM VOL. 1 NO. 2, ςτο 

http://perlinguam.journals.ac.za/pub/article/viewFile/503/540. Ανακτικθκε: 25/5/2016. 

Levitas, R. (1996). The concept of social exclusion and the new Durkheimian hegemony. 

Critical Social Policy, 16(1), 5-20. 

Lockowandt, P. M. (2013), Inclusion through art: an Organisational Guideline to Using Arts 

with Young Refugees and Asylum Seekers, United Kingdom: rsn. Χτο  

http://www.refugeesupportnetwork.org/sites/default/files/files/Inclusion%20Through%2

0Art_RSN_2013.pdf, Ανακτικθκε: 24/01/2017 

King, R. & Dr Lulle, A.(2016), Research on Migration: Facing Realities and Maximising 

Opportunities. A Policy Review. EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for 

Research and Innovation 2016 Open and inclusive Societies, EU PUBLICATIOΡ. 

http://dx.doi.org/10.1108/01443330110789420
http://mail.naeaworkspace.org/studies_single/Studies%2051%284%29_Summer2010_individual/C1_Studies%2051%284%29_Summer2010-2.pdf
http://mail.naeaworkspace.org/studies_single/Studies%2051%284%29_Summer2010_individual/C1_Studies%2051%284%29_Summer2010-2.pdf
http://mail.naeaworkspace.org/studies_single/Studies%2051%284%29_Summer2010_individual/C1_Studies%2051%284%29_Summer2010-2.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf
http://perlinguam.journals.ac.za/pub/article/viewFile/503/540
http://www.refugeesupportnetwork.org/sites/default/files/files/Inclusion%20Through%20Art_RSN_2013.pdf
http://www.refugeesupportnetwork.org/sites/default/files/files/Inclusion%20Through%20Art_RSN_2013.pdf


114 
 

Mallows, D.(2014), Language Issues in Migration and Integration: Perspectives from teachers 

and learners, British Council ESOL NEXUS 

March, J. C., Oviedo-Joekes, E., & Romero, M. (2006). Drugs and social exclusion in ten 

European cities. European Addiction Research, 12, 33-41. 

Marshall, T. (1965), Class, Citizenship and Social Development, New York: Anchor Books. 

McGregor E. & Ragab, N. (2016) The Role of Culture and the Arts in the Integration of 

Refugees and Migrants, European Expert Network on Culture and Audiovisual (EENCA), 

ςτο 

https://www.google.gr/search?q=E.+McGregor+and+N.%2C+Ragab%2C+(2015)+The+Rol

e+of+Culture+and+the+Arts+in+the+Integration+of+Refugees+and+Migrants%2C+Europe

an+Expert+Network+on+Culture+and+Audiovisual+(EENCA)&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=qIKHWOObIpLd8AfZiYf4Ag. Aνακτικθκε: 24/1/2017. 

McSharry, Jones, S. (2000), Role-play in science: teaching and learning», School Science 

Review 82(298) ςς. 73-82. Χτο http://secondaryscience4all.files.wordpress.com 

/2013/12/776-sept_2000_73_82-role-play-in-science-teaching.pdf 1057 Taylor. 

Ανακτικθκε: 03/1/16. 

Murdock, Ε. (2016) Multiculturalism, Identity and Difference: Experiences of Culture Contact, 

Germany: Springer 

Moussis, N., Access to European Union law, economics, policies. Χτο 

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/. 

Mueller-Using, S & Henning V. (2014) The EU’s Migration and Development Policy: New 

Approaches in Economics for More Effective Public Aid, Intereconomics  49 (2): 95-101, 

DOI: 10.1007/s10272-014-0491-1. Χτο http://link.springer.com/article/10.1007/s10272-

014-0491-1. Θμερομθνία ανάκτθςθσ: 10/11/2016. 

Nicaise, Λ. (2012), A Smart Social Inclusion Policy for the EU: the role of education and 

training  European Journal of Education,Vol. 47(2). Χτο http://www.cesruc.org/uploads 

/soft/130305/11303051Z311.pdf. Ανακτικθκε 10/11/2016. 

OECD, International Migration Outlook 2016. Χτο http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2016 

_ migr_outlook-2016-en#.WBxrU8kgmnk#page16. Ανακτικθκε: 7/11/2016. 

Portuguees Refugee Council, Cultural Orientation  Leaflet  For Resettled Refugees In 

Portugal.Χτοhttp://refugiados.net/_novosite/dossier_reinstalacao/GuiaOrientacaoCultur

alParaRefugiadosReinstalados_VersaoInglesa.pdf. Ανακτικθκε 17/1/2016. 

Pocock, D. F. (1957). Inclusion and exclusion: A process in the caste system of Gujarat. 

Southwestern Journal of Anthropology, 13, 19-31. 

Psilos, P. (2002) The Impact of Arts Education on Workforce Preparation. Χτο Economic & 

Technolοgy Policy Studies, May 1. 

https://www.google.gr/search?q=E.+McGregor+and+N.%2C+Ragab%2C+(2015)+The+Role+of+Culture+and+the+Arts+in+the+Integration+of+Refugees+and+Migrants%2C+European+Expert+Network+on+Culture+and+Audiovisual+(EENCA)&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=qIKHWOObIpLd8AfZiYf4Ag
https://www.google.gr/search?q=E.+McGregor+and+N.%2C+Ragab%2C+(2015)+The+Role+of+Culture+and+the+Arts+in+the+Integration+of+Refugees+and+Migrants%2C+European+Expert+Network+on+Culture+and+Audiovisual+(EENCA)&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=qIKHWOObIpLd8AfZiYf4Ag
https://www.google.gr/search?q=E.+McGregor+and+N.%2C+Ragab%2C+(2015)+The+Role+of+Culture+and+the+Arts+in+the+Integration+of+Refugees+and+Migrants%2C+European+Expert+Network+on+Culture+and+Audiovisual+(EENCA)&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=qIKHWOObIpLd8AfZiYf4Ag
https://www.google.gr/search?q=E.+McGregor+and+N.%2C+Ragab%2C+(2015)+The+Role+of+Culture+and+the+Arts+in+the+Integration+of+Refugees+and+Migrants%2C+European+Expert+Network+on+Culture+and+Audiovisual+(EENCA)&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=qIKHWOObIpLd8AfZiYf4Ag
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/
http://link.springer.com/article/10.1007/s10272-014-0491-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s10272-014-0491-1
http://www.cesruc.org/uploads%20/soft/130305/11303051Z311.pdf.%20����������%2010/11/2016
http://www.cesruc.org/uploads%20/soft/130305/11303051Z311.pdf.%20����������%2010/11/2016
http://www.cesruc.org/uploads%20/soft/130305/11303051Z311.pdf.%20����������%2010/11/2016
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2016%20_%20migr_outlook-2016-en#.WBxrU8kgmnk
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2016%20_%20migr_outlook-2016-en#.WBxrU8kgmnk
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2016%20_%20migr_outlook-2016-en#.WBxrU8kgmnk
http://refugiados.net/_novosite/dossier_reinstalacao/GuiaOrientacaoCulturalParaRefugiadosReinstalados_VersaoInglesa.pdf
http://refugiados.net/_novosite/dossier_reinstalacao/GuiaOrientacaoCulturalParaRefugiadosReinstalados_VersaoInglesa.pdf
http://refugiados.net/_novosite/dossier_reinstalacao/GuiaOrientacaoCulturalParaRefugiadosReinstalados_VersaoInglesa.pdf


115 
 

Putnam, R. (1995), Turning in, Turning out: The strange disappearance of Social Capital in 

America, Political Science and Politics, 38 (4) 

Robinson, K. (1989). The arts in schools, Principal, Practice and Provision, London: Calouste 

Gulbenkian Foundation. 

Saurugger, S. & Radaelli, C. M. (2008) The Europeanization of Public Policies: Introduction, 

Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 10:3, 213-219, 

DOI:10.1080/13876980802276847. Ανακτικθκε: 10/11/2016. 

Saurugger, S. (2014), Europeanisation In Times Of Crisis, Political Studies Review: 2014, 12(2), 

181-192. DOI: 10.1111/1478-9302.12052. Χτο 

https://www.researchgate.net/publication/261442398_ Europeanization _in_Times_of_ 

Crisis. Ανακτικθκε: 10/11/2016. 

Saurugger,  S. (2013), Constructivism and public policy approaches in the EU: from ideas to 

power games, Journal of European Public Policy, 20(6), 888-906, 

DOI:10.1080/13501763.2013.781826. Θμερομθνία ανάκτθςθσ: 10/11/2016 

Schmidt, V., Democracy in Europe: The Impact of European Integration, Perspectives on 

Politics, American Political Science Association: 2005, 3 (4), pp. 761-779. Χτο 

http://www.jstor.org/stable/3688179. Ανακτικθκε: 10/5/2016. 

Stritikus, Ψ & M. Varghese, M. (2012). Global Movements in Education and their Impact on 

Diverse Students. Χτο David A. Urias (ed.), The Immigration & Education Nexus, Sense 

Publishers, 37–55.  

Sefton-Green, J  & Soep, E (2007). Creative Media Cultures: Making And Learning Beyond The 

School. Bresler, l (ed) (2007). International Handbook of Research in Arts Education, 

Netherlands: Springer 

Scmitt, N. (2002). Introduction to applied Linguistics. London: Arnold 

Schattschneider, Ε. Ε. (1960), The Semisovereign People. NY: Holt, Rinehart and Winston. 

SIRIUS network Policy makers’ FORUM OF EXPERIENCES Riga, June 5-6, 2014 (PM1.2/2014) 

Summary report. Χτο http://www.siriusmigrationeducation.org/wpcontent/ 

uploads/2014/07/PMForumofExperiencesReport3006.pdf. Ανακτικθκε: 21/1/2017. 

Soysal, Y. N (1994), Limits of Citizenship: Migrants and post national membership in Europe, 

Chicago: The University of Chicago Press 

Terpan, F. (2014), Soft Law in the European Union: The Changing Nature of EU Law. 

European Law Journal, Wiley-Blackwell, pp.40. DOI: 10.1111/eulj.12090. Χτο 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00911460/en. Ανακτικθκε: 10/11/2016. 

Timasheff, N. S. & Theodorson, G. A., Ψςαοφςθσ (μτω) (2000).  Λςτορία των Ξοινωνιολογικϊν 

Κεωριϊν.  Ακινα: Gutenberg. 

https://www.researchgate.net/publication/261442398_%20Europeanisation%20_in_Times_of_%20Crisis
https://www.researchgate.net/publication/261442398_%20Europeanisation%20_in_Times_of_%20Crisis
http://www.jstor.org/stable/3688179
http://www.siriusmigrationeducation.org/wpcontent/%20uploads/2014/07/PMForumofExperiencesReport3006.pdf
http://www.siriusmigrationeducation.org/wpcontent/%20uploads/2014/07/PMForumofExperiencesReport3006.pdf
http://www.siriusmigrationeducation.org/wpcontent/%20uploads/2014/07/PMForumofExperiencesReport3006.pdf
http://dx.doi.org/10.1111/eulj.12090
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00911460/en
http://www.biblionet.gr/author/22320/N._S._Timasheff
http://www.biblionet.gr/author/22319/G._A._Theodorson


116 
 

Wilson Vine, M. (1969). An Introduction to Sociological theory, New York: Longmans, Green 

and Co. 

Vitulli, P., Pitts Santoli, P. & Fresne, J. (2013). Arts in education: Professional development 

integrating the arts and collaborating with schools and community, International Journal 

of Pedagogies and Learning, 8:1, 45-52, DOI: 10.5172/ijpl.2013.8.1.45. 

Woodward, A. & Kohli, M. (2001), Inclusions and Exclusions in European Societies. Routledge, 

London and New York 2001. 

UNCHR: 

 World at war, global trends 2014.  

 Syria Regional Refugee Response, Inter-agency Information Sharing Portal, ςτο 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php. θμερομθνία ανάκτθςθσ: 7/11/2016 

 Global Appeals 2016. Χτο http://www.unhcr.org/publications/ 

fundraising/564da0e5a/unhcr-global-appeal-2016-2017-europe-regional-summary. 

html. 

 Regional refugee and migrant response plan for Europe, January to December 2017.  Χτο 

https://www.google.gr/search?q=UNHCR%2C+Regional+refugee+and+migrand+respons

e +plan+for+Europe%2C+January+to+December+2017&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=K2V3WLXxF4rd8AfQxrLwBQ. Aνακτικθκε: 10/1/2017. 

 

Zor,A.& Tepecik, Α(2015). New Approaches in art education and the use of technology. 

Global Journal Of Arts Education. 5(1), ς. 01,09. 

Zollschan, G. K.  & Hirsch, H. W.  (ed), Explorations in Social Change, Boston: Houghton 

Mifflin.  

 

Ηλεκτρονικζσ Πθγζσ 

 https://eal.britishcouncil.org 

 www.europa.com 

 www.frontex.com 

 http://www.unhcr.gr/  

 http://www.unhcr.org/  

 http://www.minedu.gov.gr/  

 Αrt as a tool for teachers of english language learners (2010), The New York State 

Education Department Office of Bilingual Education and Foreign languages Studies 

&THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK. Χτο 

http://www.p12.nysed.gov/biling/docs/Art_as_a_Tool-for_Teachers.pdf, 

Aνακτικθκε: 20/5/2016 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://www.unhcr.org/publications/%20fundraising/564da0e5a/unhcr-global-appeal-2016-2017-europe-regional-summary.%20html
http://www.unhcr.org/publications/%20fundraising/564da0e5a/unhcr-global-appeal-2016-2017-europe-regional-summary.%20html
http://www.unhcr.org/publications/%20fundraising/564da0e5a/unhcr-global-appeal-2016-2017-europe-regional-summary.%20html
http://www.unhcr.org/publications/%20fundraising/564da0e5a/unhcr-global-appeal-2016-2017-europe-regional-summary.%20html
https://www.google.gr/search?q=UNHCR%2C+Regional+refugee+and+migrand+response%20+plan+for+Europe%2C+January+to+December+2017&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=K2V3WLXxF4rd8AfQxrLwBQ
https://www.google.gr/search?q=UNHCR%2C+Regional+refugee+and+migrand+response%20+plan+for+Europe%2C+January+to+December+2017&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=K2V3WLXxF4rd8AfQxrLwBQ
https://www.google.gr/search?q=UNHCR%2C+Regional+refugee+and+migrand+response%20+plan+for+Europe%2C+January+to+December+2017&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=K2V3WLXxF4rd8AfQxrLwBQ
https://eal.britishcouncil.org/
http://www.europa.com/
http://www.frontex.com/
http://www.unhcr.gr/
http://www.unhcr.org/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.p12.nysed.gov/biling/docs/Art_as_a_Tool-for_Teachers.pdf


117 
 

 Language through Art: An ESL Enrichment Curriculum (Beginning Level). Χτο 

http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/esl3/. 

Ανακτικθκε: 20/5/2016. 

 http://www.cafebabel.co.uk/culture/article/inside-berlins-refugee-theatre-

workshops.html. θμερομθνία ανάκτθςθσ: 10/10/2016 

 

 

 

 

  

http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/esl3/
http://www.cafebabel.co.uk/culture/article/inside-berlins-refugee-theatre-workshops.html
http://www.cafebabel.co.uk/culture/article/inside-berlins-refugee-theatre-workshops.html


118 
 

Παράρτθμα: Κατάλογοσ ΔΤΕΠ που λειτοφργθςαν (Απρίλιοσ, 2012)212 

 

 

 

 

                                                           
212

 Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ Χτιριξθ των Υαιδιϊν των Υροςωφγων (2017), Ψο Ζργο τθσ 

Εκπαίδευςθσ των Υροςωφγων, ο.π 



119 
 

 

 

 

 



120 
 

 

 

 



121 
 

 

 

 



122 
 

 


