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1. ύντομη παρουςίαςη έρευνασ
1.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΩΝ ΚΤΡΙΟΣΕΡΩΝ ΗΜΕΙΩΝ
Σο αρχείο αυτό είναι θ επίςθμθ ζκκεςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ και παρουςιάηει
τα αποτελζςματα των ερωτθματολογίων που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανάπτυξθ τθσ
εκπαιδευτικισ ενότθτασ που δθμιουργικθκε για τουσ πρόςφυγεσ γονείσ και περιλαμβάνει
τθν κοινωνικι τουσ ενςωμάτωςθ, τθν παροχι νζων μακθςιακϊν δεξιοτιτων και τθν
προςαρμογι τουσ. Σο ερωτθματολόγιο αυτό αποτελεί μζροσ του προγράμματοσ Erasmus+
KA204 “Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to
Educational Problems of Their Children” (κωδικόσ: 2017-1-TR01-KA204-045870) και
περιλαμβάνει ζνα πλικοσ απόψεων από Ζλλθνεσ γονείσ των οποίων τα παιδιά
εκπαιδεφονται ςε τάξεισ με παιδιά προςφφγων.
Ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ Ελλινων γονζων (50) εξζφραςε τθν άποψθ του μζςω του
ερωτθματολογίου.

1.2 ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ
Σο ερωτθματολόγιο αυτό ςτοχεφει ςτθ ςυλλογι δεδομζνων για τισ απόψεισ των πολιτϊν
τθσ χϊρασ ϊςτε να κακορίςει τα επίπεδα τθσ υπάρχουςασ επικοινωνίασ με τουσ πρόςφυγεσ
και να αναπτφξει κοινά αποδεκτζσ λφςεισ. Για κάκε ερϊτθςθ, μποροφςαν να δϊςουν μόνο
μια απάντθςθ.
Με αυτι τθν ζρευνα, ελπίηουμε να ανακαλφψουμε το επίπεδο επικοινωνίασ που υπάρχει
και να αναπτφξουμε τισ λφςεισ που απαιτοφνται.

1.3 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ατόμων που απάντθςαν ιταν 50.




Από αυτοφσ, και οι 50 ολοκλιρωςαν τα ερωτθματολόγια τουσ .
Από αυτοφσ, 0 δεν ολοκλιρωςαν τα ερωτθματολόγια τουσ.
Σα αποτελζςματα που ακολουκοφν περιλαμβάνουν τισ απαντιςεισ και των 50
ερωτθκζντων.

1.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η ζρευνα διεξάχκθκε με τθ χριςθ τθσ φόρμασ του Google Drive.
Μζγεκοσ δείγματοσ: 50 Ζλλθνεσ Γονείσ
Απάντθςαν: 50
Ποςοςτό ανταπόκριςθσ: 100,0%

1.5 ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΧΘΗΚΑΝ
υλλζχκθκαν 2 τφπων ςτοιχεία:
Ποιοτικά: Ποιοτικά ςτοιχεία που περιλαμβάνουν βακμολογία ςυμμετεχόντων ςφμφωνα με
τθν κλίμακα Likert.
Ποσοτικά: Ποςοτικά ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνων ταξινόμθςθσ καρτϊν και ςειρά
κατάταξθσ κατθγοριϊν μζτρων κακϊσ και γενικι ςυχνότθτα παρόμοιων όρων που
χρθςιμοποιοφνται.
Σο Παράρτθμα Α περιζχει τθν πλιρθ λίςτα των ερωτιςεων.

2. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Σα αποτελζςματα ζχουν κατθγοριοποιθκεί ανά ερϊτθςθ.
Οι ερωτιςεισ ζχουν χωριςτεί ςε 4 κατθγορίεσ:
1Η Προςδιοριςμόσ τθσ οπτικισ γωνίασ
2Η Προςδιοριςμόσ του επιπζδου επικοινωνίασ
3Η Aνάπτυξη ενσυναισθητικών πποσεγγίσεων
4Η Προτεινόμενεσ λφςεισ

2.1 1Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (Προςδιοριςμόσ τησ οπτικήσ γωνίασ)
Ερϊτθςθ 1:
Πϊσ αιςκάνεςτε που το παιδί ςασ εκπαιδεφεται ςτθν ίδια τάξθ με
τα παιδιά των προςφφγων;
ΑΡΝΗΣΙΚΑ

ΘΕΣΙΚΑ

Εάν θ απάντθςθ που δϊςατε ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ είναι
αρνθτικι, εξθγιςτε το γιατί.
Δεν κζλω

Δεν μου αρζςουν
οι πρόςφυγεσ

Δεν τουσ εμπιςτεφομαι

Δεν μου αρζςει

Δεν είναι αναγκαίο

2.2 2Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (Προςδιοριςμόσ του επιπέδου επικοινωνίασ)
Ερϊτθςθ 2:

Σο παιδί ςασ επικοινωνεί με τα παιδιά των προςφφγων ςτθν τάξθ του;
ΌΧΙ

ΝΑΙ

Εάν θ απάντθςθ που δϊςατε ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ είναι αρνθτικι, εξθγιςτε το
γιατί.
Δεν μιλοφν ελλθνικά

Δεν ξζρουν τθν γλϊςςα

Δεν μποροφν να
επικοινωνιςουν

Δεν κζλει το παιδί

Δεν μπορεί να
επικοινωνιςει το παιδί

Δεν απαντϊ

Σο πρόβλθμα είναι θ
γλϊςςα

Ερϊτθςθ 3:

Εςείσ επικοινωνείτε με τουσ γονείσ των προςφφγων παιδιϊν του
ςχολείου;

ΌΧΙ

ΝΑΙ

Εάν θ απάντθςθ που δϊςατε ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ είναι αρνθτικι, εξθγιςτε το γιατί.

Δεν είναι αναγκαίο

Δεν ζχω λόγο

6,7%

Δεν χρειάηεται

6,7%

Δεν υπάρχει λόγοσ

Δεν ξζρουν τθν γλϊςςα

Δεν χρειάηεται

Δεν κζλω

Δεν κζλουν εκείνοι

6,7%

Δεν χρειάηεται

2.3 3Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (Aνάπτυξη ενςυναιςθητικών προςεγγίςεων)
Ερϊτθςθ 4:

Πωσ κα ςασ φαινόταν αν το παιδί ςασ εκπαιδευόταν ςε μια ξζνθ χϊρα;

Θα ιταν δφςκολο

Θα ζπρεπε να μάκουν τθν κουλτοφρα

Θα το ςκεφτόμουν

Σο παιδί μου κα αντιμετϊπιηε προβλιματα

Σο παιδί μου κα ζπρεπε να μάκει τθ γλϊςςα
Δεν κα ζφευγα από τθ χϊρα μου

Δφςκολα

Θα ιταν δφςκολα

Πολφ δφςκολα
Θα ζμενα ςτθν χϊρα μου
Δφςκολα

Ερϊτθςθ 5:

Γνωρίηετε τα μειονεκτιματα του να είςτε γονιόσ ςε μια ξζνθ χϊρα;

Επικοινωνία

Δεν γνωρίηω

Διαφορετικι κουλτοφρα

ε κοιτάηουν όλοι περίεργα

Δεν γνωρίηουν τθν γλϊςςα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.4 4Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Προτεινόμενεσ λφςεισ)
Ερϊτθςθ 6:

Αντιμετωπίςατε κάποιο πρόβλθμα με τουσ πρόςφυγεσ μακθτζσ ι τουσ γονείσ τουσ κατά τθ διάρκεια
τθσ εκπαίδευςθσ του παιδιοφ ςασ;
Κουλτοφρα και γλϊςςα

Κακόλου

Κουλτοφρα

Κουλτοφρα

ΟΧΙ

Σα ίδια όπωσ με τουσ υπολοίπουσ

Μίλθςα με τθ διεφκυνςθ

ΟΧΙ, κανζνα πρόβλθμα

Όχι τίποτα ιδιαίτερο

Προβλιματα ςυνεννόθςθσ

Όχι μζχρι τϊρα
Επικοινωνία
Δεν νομίηω
Διαφορετικι κουλτοφρα

Γλϊςςα

3. ΤΜΠΕΡΑΜΑ – ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΤΝΑ
Μποροφμε να ποφμε ςχετικά με όςουσ απάντθςαν τα ερωτθματολόγια:

Για την πρώτη κατηγορία (Προςδιοριςμόσ τησ οπτικήσ γωνίασ):
Οι περιςςότεροι γονείσ είναι κετικοί (86.0%) και ςε ποςοςτό 14.0% είναι αρνθτικοί ςτο
γεγονόσ τθσ ταυτόχρονθσ εκπαίδευςθσ του παιδιοφ τουσ με ζνα παιδί πρόςφυγα. Όςοι
γονείσ είναι αρνθτικοί το κάνουν για τουσ παρακάτω λόγουσ:
Σο 14.3% των γονζων δεν εμπιςτεφονται τουσ πρόςφυγεσ.
Σο 14.3% των γονζων δεν κζλουν τα παιδιά τουσ να ζχουν κοινι εκπαίδευςθ.
Σο 28.6% των γονζων δεν τουσ αρζςουν οι πρόςφυγεσ.

Σο 28.6% των γονζων δεν τουσ κζλουν.
Σο 14.3% των γονζων δεν τουσ κζλουν λόγω διαφορετικισ κουλτοφρασ.

Για την δεύτερη κατηγορία (Προςδιοριςμόσ του επιπέδου
επικοινωνίασ):
Οι περιςςότεροι από αυτοφσ (82.0%) πιςτεφουν πωσ τα παιδιά τουσ επικοινωνοφν με τα
παιδιά τω προςφφγων ςτθν τάξθ τουσ και το 18.0% των γονζων πιςτεφει πωσ τα παιδιά του
δεν μποροφν να επικοινωνιςουν με τα παιδιά των προςφφγων. Όςοι απάντθςαν αρνθτικά
είπαν πωσ:
Σο 11.1% των γονζων πιςτεφει πωσ δεν μποροφν να επικοινωνιςουν γιατί οι πρόςφυγεσ δεν
γνωρίηουν ελλθνικά.
Σο 11.1% των γονζων πιςτεφει πωσ δεν μποροφν να επικοινωνιςουν γιατί οι πρόςφυγεσ δεν
γνωρίηουν τθν γλϊςςα.
Σο 11.1% των γονζων πιςτεφει πωσ δεν μποροφν να επικοινωνιςουν γιατί οι πρόςφυγεσ δεν
μποροφν να επικοινωνιςουν μαηί τουσ.
Σο 11.1% των γονζων πιςτεφει πωσ δεν μποροφν να επικοινωνιςουν γιατί τα παιδιά των
προςφφγων δεν μιλοφν ελλθνικά.
Σο 11.1% των γονζων πιςτεφει πωσ δεν μποροφν να επικοινωνιςουν γιατί τα παιδιά των
προςφφγων δεν μποροφν να μιλιςουν ελλθνικά.
Σο 11.1% των γονζων πιςτεφει πωσ δεν μποροφν να επικοινωνιςουν εξαιτίασ τθσ μθ γνϊςθσ
ελλθνικϊν από τουσ πρόςφυγεσ.
Σο 33.3% των γονζων πιςτεφει πωσ δεν μποροφν να επικοινωνιςουν εξαιτίασ τθσ γλϊςςασ.

Οπότε ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ ςε αυτι τθν ερϊτθςθ ο κφριοσ λόγοσ που δεν μποροφν
να επικοινωνιςουν είναι το φράγμα τθσ γλϊςςασ.

Σο 68.0% των γονζων ζρχεται ςε επικοινωνία με τουσ γονείσ των παιδιϊν προςφφγων, ενϊ
το 32.0% των γονζων δεν ζρχεται ςε επικοινωνία μαηί τουσ. Όςοι απάντθςαν αρνθτικά
ζδωςαν τισ παρακάτω απαντιςεισ:
Σο 26.7% των γονζων είπε πωσ “δεν χρειάηεται ”.
Σο 20.0% των γονζων είπε πωσ “δεν κζλω”.
Σο 6.7% των γονζων είπε πωσ “δεν ζχω λόγο να το κάνω”.

Σο 6.7% των γονζων είπε πωσ “δεν χρειάςτθκε”.
Σο 6.7% των γονζων είπε πωσ “δεν ξζρουν Ελλθνικά”.
Σο 6.7% των γονζων είπε πωσ “δεν χρειάηεται να το κάνω”.
Σο 6.7% των γονζων είπε πωσ “εξαιτίασ τθσ γλϊςςασ”.
Σο 13.3% των γονζων είπε πωσ “ δεν χρειάηεται”.

Οπότε ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ ςε αυτι τθν ερϊτθςθ, ο κφριοσ λόγοσ που οι γονείσ δεν
επικοινωνοφν με τουσ γονείσ των παιδιϊν προςφφγων είναι πωσ δεν χρειάηεται να το
κάνουν / δεν κζλουν.

Για την τρίτη κατηγορία (Aνάπτυξη ενςυναιςθητικών
προςεγγίςεων):
Όταν ρωτικθκαν πωσ κα τουσ φαινόταν αν το παιδί τουσ εκπαιδευόταν ςε μια ξζνθ χϊρα,
οι γονείσ απάντθςαν:

Σο 2.0% των γονζων είπε πωσ “κα ιταν δφςκολο”.
Σο 2.0% των γονζων είπε πωσ “κα ζπρεπε να μάκει το παιδί μου τθν κουλτοφρα τθσ χϊρασ”.
Σο 8.0% των γονζων είπε πωσ “δεν κα ζφευγα από τθν χϊρα μου”.
Σο 4.0% των γονζων είπε πωσ “δφςκολα”.
Σο 4.0% των γονζων είπε πωσ “κα ζμενα ςτθν χϊρα μου”.
Σο 8.0% των γονζων είπε πωσ “δφςκολα”.
Σο 2.0% των γονζων είπε πωσ “πολφ δφςκολα”.
Σο 4.0% των γονζων είπε πωσ “κα ιταν δφςκολα”.
Σο 2.0% των γονζων είπε πωσ “το παιδί μου κα πρζπει να μάκει τθν γλϊςςα και τθν
κουλτοφρα τθσ χϊρασ”.
Σο 2.0% των γονζων είπε πωσ “το παιδί μου κα αντιμετωπίςει δυςκολίεσ ςτθν προςαρμογι
του”.
Σο 2.0% των γονζων δεν απάντθςε.

Οπότε ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ ςε αυτι τθν ερϊτθςθ, οι γονείσ κεωροφν πωσ είναι πολφ
δφςκολο να εκπαιδευτεί το παιδί τουσ ωσ πρόςφυγασ.

Σο 64,7% των γονζων κεωροφν πωσ δεν υπάρχουν μειονεκτιματα του να είςαι γονζασ ςε
μια ξζνθ χϊρα, ενϊ το 35,3% πιςτεφουν πωσ υπάρχουν. Όςοι απάντθςαν αρνθτικά ζδωςαν
τισ παρακάτω απαντιςεισ:
Σο 2.0% των γονζων είπε “θ επικοινωνία”.
Σο 3.9% των γονζων είπε “θ διαφορετικι κουλτοφρα”.
Σο 2.0% των γονζων είπε πωσ “όλοι ςε κοιτάηουν περίεργα”.
Σο 2.0% των γονζων είπε πωσ “δεν ξζρω τθν γλϊςςα”.
Σο 3.9% των γονζων είπε πωσ απλά “ναι”.
Σο 2.0% των γονζων είπε πωσ “ο ρατςιςμόσ”.

Για την τέταρτη κατηγορία (Προτεινόμενεσ λύςεισ):
Σο 34.0% των γονζων ζχει βιϊςει κάποιο πρόβλθμα με πρόςφυγεσ γονείσ ι τα παιδιά τουσ
κατά τθν διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ του παιδιοφ τουσ, ενϊ το 66.0% δεν ζχει
βιϊςει κάποιο πρόβλθμα. Αυτά τα προβλιματα είναι:
Σο 4.0% των γονζων είπε “θ κουλτοφρα και θ γλϊςςα”.
Σο 4.0% των γονζων είπε “θ κουλτοφρα και θ επικοινωνία”.
Σο 6.0% των γονζων είπε “θ κουλτοφρα”.
Σο 2.0% των γονζων είπε “προβλιματα επικοινωνίασ”.
Σο 12.0% των γονζων είπε “θ επικοινωνία”.
Σο 4.0% των γονζων είπε “θ διαφορετικι κουλτοφρα”.
Σο 2.0% των γονζων δεν απάντθςε.

1.ύντομη παρουςίαςη έρευνασ

1.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΤΡΙΟΣΕΡΩΝ ΗΜΕΙΩΝ

Αυτό το ζγγραφο είναι θ επίςθμθ αναφορά των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ και
παρουςιάηει τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου που χρθςιμοποιικθκε για τθν
ανάπτυξθ τθσ ενότθτασ κατάρτιςθσ για Πρόςφυγεσ Γονείσ υμπεριλαμβάνοντασ
Κοινωνικι Ενςωμάτωςθ, Παρζχοντασ Μακθςιακζσ Δεξιότθτεσ και Προςαρμογι.
Αυτό το ερωτθματολόγιο είναι μζροσ του προγράμματοσ Erasmus+KA204 «Παροχι
Μακθςιακϊν Δεξιοτιτων για τθν Εξεφρεςθ Λφςεων για τουσ Πρόςφυγεσ Γονείσ που
Αντιμετωπίηουν Προβλιματα ςτθν Εκπαίδευςθ των Παιδιϊν Σουσ» (κωδικόσ:20171-TR01-KA204-045870) και περιλαμβάνει μια ςειρά απόψεων των Προςφφγων
γονζων των οποίων τα παιδιά μορφϊνονται μαηί με ελλθνόπουλα ςτθν ίδια τάξθ.
Ζνασ αξιοςθμείωτοσ αρικμόσ από τουσ Πρόςφυγεσ Γονείσ (200) εξζφραςαν τθν
άποψθ τουσ απαντϊντασ ςτο ερωτθματολόγιο.

1.2

ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ

Αυτό το ερωτθματολόγιο ςτοχεφει ςτο να ςυλλζξει δεδομζνα ςχετικά με τον
προςδιοριςμό των απόψεων των προςφφγων γονζων για ςυμμόρφωςθ,
προβλιματα επικοινωνίασ και να αναγνωρίςει καταςτάςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με
τθν κοινωνικι αφφπνιςθ των προςφφγων γονζων.
Με αυτιν τθν ζρευνα επικυμοφμε να ανακαλφψουμε τα προβλιματα επικοινωνίασ
των προςφφγων γονζων και να λάβουμε τθν άποψθ τουσ με ςκοπό να τουσ κάνουμε
μζροσ τθσ λφςθσ.

1.3

ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ατόμων οι οποίοι επιχείρθςαν τθν ταξινόμθςθ των
καρτϊν ιταν 200
 Από αυτοφσ, 200 ςυμπλιρωςαν και ζςωςαν τθν ταξινόμθςθ τουσ.
 Από αυτοφσ, 0 ςτθν πραγματικότθτα δεν ταξινόμθςαν καμία κάρτα.
Σα ακόλουκα αποτελζςματα καλφπτουν τουσ 200 ςυμμετζχοντεσ οι οποίοι
πραγματικά επιχείρθςαν τθν ταξινόμθςθ.

1.4ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η ζρευνα διεξιχκθ χρθςιμοποιϊντασ Google Drive form
Μζγεκοσ δείγματοσ:200 Γονείσ Πρόςφυγεσ
Ανταποκρίκθκαν:200
Ποςοςτό ανταπόκριςθσ:100,0%

1.5 ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο διευκολυντισ ςυνζλεξε δφο τφπουσ δεδομζνων:
Ποιοτικόσ: Ποιοτικά δεδομζνα ςυμπεριλαμβανομζνου του βακμοφ ςυμμετοχισ
ςφμφωνα με τθν κλίμακα Likert.
Ποςοτικόσ:Ποςοτικά δεδομζνα ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ ταξινόμθςθσ των καρτϊν
και τθσ κατθγορίασ κατάταξθσ, κακϊσ και τθ γενικι ςυχνότθτα παρόμοιων όρων
που χρθςιμοποιοφνται.

Σο παράρτθμα Α περιζχει τθν πλιρθ λίςτα των ερωτιςεων.

2. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Σα αποτελζςματα αναλφονται ανά κατθγορία και ταξινομοφνται ανά ερϊτθςθ.
Οι ερωτιςεισ χωρίηονται ςε 6 χωριςτζσ κατθγορίεσ:
1. Αποφαςιςτικότθτα για ςυμμόρφωςθ και επικοινωνία
2. Προςδιοριςμόσ τθσ ςυμμόρφωςθσ και των προβλθμάτων επικοινωνίασ
ανάμεςα ςε πρόςφυγεσ γονείσ και άλλουσ γονείσ
3. Προςδιοριςμόσ τθσ ςυμβατότθτασ αρμονίασ και επικοινωνίασ κακϊσ και των
προβλθμάτων επικοινωνίασ μεταξφ των προςφφγων γονζων και των παιδιϊν
τουσ
4. Να εντοπιςτοφν καταςτάςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν κοινωνικι
ευαιςκθτοποίθςθ των προςφφγων γονζων

5. Προςδιοριςμόσ καταςτάςεων που ςχετίηονται με τισ εμπειρικζσ
προςεγγίςεισ των προςφφγων γονζων
6. Γνωςτοποίθςθ των προτάςεων των προςφφγων γονζων και ζνταξθ αυτϊν
ςτθ λφςθ

2.1 Πρώτη Κατηγορία (Aποφαςιςτικότητα για ςυμμόρφωςη
και επικοινωνία)
Ερϊτθςθ 1:

Πόςο ςυχνά επιςκζπτεςτε το ςχολείο του παιδιοφ ςασ;
Μια φορά τθν εβδομάδα
Κάκε εξάμθνο

Ποτζ

Κάκε μινα

Ερϊτθςθ 2:

Αν απαντιςατε ‘Δεν πθγαίνω’ ποιόσ ο λόγοσ;
Δεν βλζπω τον λόγο να το κάνω

Δεν μπορϊ

Ερϊτθςθ 3:

Είςτε ςε επαφι με τουσ δαςκάλουσ του παιδιοφ ςασ;
Δεν βλζπω τον λόγο να το κάνω

Όχι
Ναι

Ερϊτθςθ 4:

Μπορείτε να βοθκιςετε το παιδί ςασ με τα μακιματα του;

Ναι

Μερικζσ φορζσ

Όχι

Ερϊτθςθ 5:

Αν απαντιςατε ‘Όχι’ ποιόσ ο λόγοσ;
Δεν κζλω

Δεν βλζπω τον λόγο

Δεν γνωρίηω τον τρόπο

2.2 Δεύτερη Κατηγορία (Αποφαςιςτικότητα για ςυμμόρφωςη
και επικοινωνία ςχετικά με τα προβλήματα μεταξύ των
γονέων προςφύγων και των άλλων γονέων)
Ερϊτθςθ 6:
Παίρνετε μζροσ ςτισ ςυναντιςεισ γονζων και κθδεμόνων του ςχολείου;

Όχι

Ναι

Ερϊτθςθ 7:

Αν απαντιςατε ‘Όχι’ ποιόσ ο λόγοσ για αυτό;
Δεν βλζπω τον λόγο

Δεν κζλω

Δεν ζχω ενθμζρωςθ για τισ ςυναντιςεισ

Ερϊτθςθ 8:

Επικοινωνείτε με τουσ άλλουσ γονείσ ςτθν τάξθ του παιδιοφ ςασ;

Όχι

Ναι

Ερϊτθςθ 9:

Αν απαντιςατε ‘Όχι’ ποιοί οι λόγοι για αυτό;
Η γλϊςςα

Δεν χρειάςτθκε

Δεν τουσ ξζρω
Δεν ξζρω τθ γλϊςςα
Δεν γνωρίηω Ελλθνικά

Δεν ξζρω τθν γλϊςςα
Δεν γνωρίηω Ελλθνικά

Δεν ξζρω Ελλθνικά

Δεν ζχω πλθροφορίεσ

Δεν μιλϊ τθ γλϊςςα
Δεν γνωρίηω τθ γλϊςςα
Δεν μιλϊ Ελλθνικά

Ερϊτθςθ 10:

Μπορεί το παιδί ςασ να επικοινωνιςει με τθν διεφκυνςθ του ςχολείου
κατά τθν διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ;
Όχι

Δεν βλζπω τον λόγο

Ναι

Ερϊτθςθ 11:
Αν απαντιςατε ‘Όχι’ ποιοί οι λόγοι για αυτό;
Δεν μιλϊ τθ γλϊςςα

Δεν μιλϊ Ελλθνικά

Δεν εμπιςτεφομαι τουσ ανκρϊπουσ

Η γλϊςςα

Δεν ξζρω

Δεν γνωρίηω

2.3 Σρίτη Κατηγορία (Αποφαςιςτικότητα για αρμονία και
ςυμβατότητα ςτην επικοινωνία ςχετικά με τα προβλήματα
μεταξύ των γονέων προςφύγων και των άλλων γονέων)
Ερϊτθςθ 12:
Ζχει το παιδί ςασ καλι ςχζςθ με τουσ γονείσ, τα αδζρφια του και γονείσ των άλλων παιδιών;
Όχι

Ναι

Δώςτε ζνα παράδειγμα εάν θ απάντθςθ είναι ‘Όχι’.
Λζει ψζματα

Η καριζρα

Δεν απαντϊ

Δεν γνωρίηω

Ερϊτθςθ 13:

Εάν το παιδί ςασ ζχει ζνα επικοινωνιακό πρόβλθμα μαηί ςασ, πώσ μποροφμε να ςασ βοθκιςουμε
να το λφςετε;

Επικοινωνία

Με διάλογο

υηιτθςθ

Μζςω διαλόγου

Θεραπεία

Θεραπεία

Κανζνα πρόβλθμα

Με ςυηιτθςθ

Διάλογοσ
Δεν ξζρω
Με ςυηιτθςθ

Θα μιλιςω μαηί του

Να λφςω το πρόβλθμα

Με ςυηιτθςθ

Όχι

Ερϊτθςθ 14:
Ανθςυχείτε ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του παιδιοφ ςασ;

Ναι

Όχι

2.4 Σέταρτη Κατηγορία (Αναγνώριςη καταςτάςεων που
ςχετίζονται με την κοινωνική ευαιςθητοποίηςη των
προςφύγων γονέων)
Ερϊτθςθ 15:
Νιώκετε εςείσ ι το παιδί ςασ κοινωνικά αποκλειςμζνοι κατά τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία;
Ναι

Όχι

Δώςτε ζνα παράδειγμα εάν θ απάντθςθ είναι ‘Ναι’.
Κακοποίθςθ

Δεν μπορεί να επικοινωνιςει

Καλφτερθ κατανόθςθ

Προβλιματα με τα άλλα παιδιά

Νιϊκει μόνο του

Γυρνάει ςτεναχωρθμζνο κάποιεσ φορζσ
Δεν γνωρίηω

Ερϊτθςθ 16:
Ζχετε ςυμμετάςχει ςε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ι
ςεμινάριο ςχετικά με το παιδί ςασ;
Δεν το ζχω ςκεφτεί

Ναι

Όχι

Εάν θ απάντθςθ ςασ είναι ΄Ναι’, με ποιόν τρόπο ςασ βοικθςε
αυτό;
Γλϊςςα

Πϊσ να μιλάω Ελλθνικά

Καλφτερθ κατανόθςθ του πολιτιςμοφ

Θρθςκεία

Δεν απαντϊ

Ερϊτθςθ 17:

Θζλετε να ςυμμετάςχετε ςε ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ι ςεμινάριο που κα γίνει ςτο ςχολείο του παιδιοφ ςασ;

Όχι

Ναι

2.5 Πέμπτη Κατηγορία (Αποφαςιςτικότητα ςε καταςτάςεισ
που ςχετίζονται με ενςυναιςθητικών προςεγγίςεωντων
προςφύγων γονέων)
Ερϊτθςθ 18:

Πωσ κα αντιμετωπίηατε τουσ πρόςφυγεσ γονείσ και μακθτζσ αν οι ρόλοι άλλαηαν;

Μεγαλφτερθ ποικιλία ςτα μακιματα

Θα τουσ βοθκοφςα

Δεν ξζρω

Ευγζνεια και βοικεια

Θα βοθκοφςα κακθμερινά
Θα βοθκοφςα να βρουν δουλεία
Ευγζνεια και βοικεια
Με περιςςότερθ ευγζνεια

Θα βοθκοφςα να βρουν δουλεία
Θα βοθκοφςα κακθμερινά

Θα βοθκοφςα να βρουν δουλεία
Θα τουσ βοθκοφςα
Θα ιμουν ευγενικόσ
Θα βοθκοφςα να βρουν δουλεία

Θα βοθκοφςα να προςαρμοςτοφν

Ερϊτθςθ 19:
Υπάρχουν μειονεκτιματα ςτο να είναι κανείσ γονζασ ςε μια ξζνθ χώρα; Αν ναι ποια είναι
αυτά;
Δεν γνωρίηω
Ρατςιςμόσ

Κακοποίθςθ
Κακοποίθςθ
Κακοποίθςθ

Όχι

Η γλϊςςα

2.6 Έκτη Κατηγορία (Αποφαςιςτικότητα ςε καταςτάςεισ που
ςχετίζονται με ενςυναιςθητικών προςεγγίςεωντων
προςφύγων γονέων)
Ερϊτθςθ 20:

Ποιεσ είναι οι λφςεισ που προτείνετε για τα προβλιματα που το παιδί ςασ
αντιμετωπίηει με τθν εκπαίδευςθ του;

3.ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ

Μποροφμε να επιβεβαιϊςουμε ότι αυτοί που απάντθςαν το ερωτθματολόγιο,
Για τθν πρϊτθ κατθγορία (Αποφαςιςτικότθτα για ςυμμόρφωςθ και επικοινωνία):


Σο 34,50% των προςφφγων γονζων επιςκζπτονται το ςχολείο μια φορά το
τετράμθνο
Σο 23,50% των προςφφγων γονζων επιςκζπτονται το ςχολείο μία φορά το
μινα
Σο 11,00% των προςφφγων γονζων επιςκζπτονται το ςχολείο μία φορά τθν
εβδομάδα
Σο 31,00% των προςφφγων γονζων δεν επιςκζπτονται ποτζ το ςχολείο



Ο λόγοσ που οι γονείσ δεν πάνε ςτο ςχολείο είναι:

84,30% από αυτοφσ διότι δεν γνωρίηουν τθ γλϊςςα και15,70% από αυτοφσ επειδι
δεν βλζπουν το λόγο


Σο 57,90% των προςφφγων γονζων είναι ςε επικοινωνία με τον δάςκαλο του
παιδιοφ τουσ

Σο 31,80% των προςφφγων γονζων δεν είναι ςε επικοινωνία με τον δάςκαλο
του παιδιοφ τουσ
Σο 10,30% των προςφφγων γονζων είναι ςε επικοινωνία με το δάςκαλο του
παιδιοφ τουσ αλλά δεν καταλαβαίνουν το λόγο


Σο 35,90% των προςφφγων γονζων δεν μποροφν να βοθκιςουν το παιδί
τουσ με το μάκθμά του
Σο 33,30% των προςφφγων γονζων μποροφν να βοθκιςουν το παιδί τουσ με
το μάκθμά του μερικζσ φορζσ
ΣΟ 30,80% των προςφφγων γονζων μποροφν να βοθκιςουν το παιδί τουσ με
το μάκθμά του



Οι πρόςφυγεσ γονείσ δεν μποροφν να βοθκιςουν το παιδί τουσ με το
μάκθμά του επειδι:

90,90% από τουσ πρόςφυγεσ γονείσ δεν γνωρίηουν τθ γλϊςςα
8% από τουσ πρόςφυγεσ γονείσ δεν καταλαβαίνουν τα προβλιματα
1,1% των προςφφγων γονζων δεν βλζπουν το λόγο

Για τθ δεφτερθ κατθγορία (Προςδιοριςμόσ του επιπζδου επικοινωνίασ):


Σο 57,6% των προςφφγων γονζων ςυμμετζχουν ςτισ ςυναντιςεισ γονζων και
κθδεμόνων οι υπόλοιποι δεν ςυμμετζχουν επειδι:

To 69,8% γνωρίηει τθ γλϊςςα
Σο 24,4% δεν ζχουν ενθμζρωςθ
Σο 5,8% δε βλζπει το λόγο



Σο 66,3% των προςφφγων γονζων μπορεί να επικοινωνιςει με άλλουσ γονείσ
ςτθν τάξθ του παιδιοφ τουσ αλλά το 33,7% δεν μπορεί
Η κφρια αιτία που δεν μποροφν να επικοινωνιςουν είναι ότι δεν γνωρίηουν
τθν Ελλθνικι Γλϊςςα

•
84,8% των προςφυγόπουλων μποροφν να επικοινωνιςουν καλά με τθ
διεφκυνςθ του ςχολείου κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ,11% των
προςφυγόπουλων δε βλζπουν το λόγο να επικοινωνοφν με τθ διεφκυνςθ του
ςχολείου κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αλλά 4,2% των

προςφυγόπουλων δεν επικοινωνοφν καλά με τθ διεφκυνςθ του ςχολείου κατά τθ
διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ
•
Ο λόγοσ που τα προςφυγόπουλα δεν επικοινωνοφν καλά με τθ διεφκυνςθ
του ςχολείου κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι επειδι δεν
μποροφν να μιλιςουν Ελλθνικά

Για τθν τρίτθ κατθγορία (Προςδιοριςμόσ τθσ ςυμβατότθτασ αρμονίασ και
επικοινωνίασ κακϊσ και των προβλθμάτων επικοινωνίασ μεταξφ των προςφφγων
γονζων και των παιδιϊν τουσ)

•
94,9% των προςφυγόπουλων ζχουν καλι ςχζςθ με γονείσ, αδζλφια και
άλλουσ ενιλικεσ ςτο ςπίτι.
•
Εάν το παιδί ζχει προβλιματα επικοινωνίασ με τθν οικογζνεια οι τρόποι που
μποροφν να λυκοφν είναι:
Θεραπεία και διάλογοσ

Σο 71,4% των προςφφγων γονζων ανθςυχοφν για τθν μόρφωςθ των παιδιϊν τουσ
ςτο μζλλον ενϊ το 28,6% ανθςυχεί. Ανθςυχοφν κυρίωσ για:

Για τισ πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ και τθν επαγγελματικι ςταδιοδρομία των παιδιϊν
τουσ.

Για τθν τζταρτθ κατθγορία (Να εντοπιςτοφν καταςτάςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με
τθν κοινωνικι ευαιςκθτοποίθςθ των προςφφγων γονζων):

•
To 94,3% των προςφφγων γονζων ανζφεραν ότι το παιδί τουσ δεν γνωρίηει
τον τρόπο λειτουργίασ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ενϊ το 5,7% των προςφφγων
γονζων ανζφερε ότι τα παιδιά τουσ γνωρίηουν τον τρόπο λειτουργίασ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Ο λόγοσ που τα παιδιά
δεν γνωρίηουν τον τρόπο λειτουργίασ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι επειδι
δεν μποροφν να επικοινωνοφν με άλλα παιδιά.

•
Σο 81% των προςφφγων γονζων δεν ζχουν ςυμμετάςχει ςε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ι ςεμινάριο ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι λειτουργία των παιδιϊν τουσ,
7% των προςφφγων γονζων ζχουν ςυμμετάςχει ενϊ το 12% των προςφφγων γονζων

δεν το ζχουν ςκεφτεί. Επίςθσ οι πρόςφυγεσ γονείσ οι οποίοι ςυμμετείχαν ςε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα , ζμακαν να μιλάνε ελλθνικά ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι.

•
Σο 67,50% των προςφφγων γονζων κζλουν να ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ι ςεμινάριο μαηί με το παιδί τουσ αλλά το 32,50% δεν κζλει να
ςυμμετζχει.

Για τθν πζμπτθ κατθγορία (Προςδιοριςμόσ καταςτάςεων που ςχετίηονται με τισ
εμπειρικζσ προςεγγίςεισ των προςφφγων γονζων):

•
Οι περιςςότεροι πρόςφυγεσ γονείσ διλωςαν ότι αν άλλαηαν οι ρόλοι κα
ιταν πιο ευγενικοί και εξυπθρετικοί ςτθν κακθμερινι ηωι των προςφφγων

•
Οι 119 από τουσ πρόςφυγεσ γονείσ λζνε ότι δεν γνωρίηουν τα προβλιματα
του να είςαι γονζασ ςε μία ξζνθ χϊρα ενϊ οι υπόλοιποι 81 γονείσ λζνε ότι
αντιμετωπίηουν προβλιματα κυρίωσ όςο αφορά τθ γλϊςςα και τθν κουλτοφρα.

Για τθν ζκτθ κατθγορία (Γνωςτοποίθςθ των προτάςεων των προςφφγων γονζων και
ζνταξθ αυτϊν ςτθ λφςθ):

•
Οι μοναδικζσ λφςεισ ςφμφωνα με τουσ πρόςφυγεσ γονείσ όςο αφορά τα
προβλιματα του παιδιοφ τουσ με τθν εκπαίδευςθ , είναι να μάκουν καλφτερα τθν
Ελλθνικι γλϊςςα και να κάνουν περιςςότερα μακιματα πάνω ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
Οι ερωτιςεισ 1.2.3.4.5 του ερωτθματολογίου κακορίηουν τθν εναρμόνιςθ και
επικοινωνία μεταξφ των γονζων προςφφγων και του ςχολείου (πρόγραμμα ςπουδών,
επίπεδο διοίκθςθσ και εκπαιδευτικοί):

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: Στθν ερϊτθςθ "Πόςο ςυχνά επιςκζπτεςτε το ςχολείο
του παιδιοφ ςασ " το 44% απάντθςαν μια φορά το μινα, το 37% μια φορά τθν εβδομάδα, το
14% κάκε εξάμθνο και το 4% κακόλου. Από τθν άλλθ πλευρά, ποιοί είναι οι λόγοι τθσ
απάντθςθσ "Δεν πθγαίνω"; Σφμφωνα με τουσ γονείσ, το 41% απάντθςε ότι δεν γνωρίηει τθ
γλϊςςα, το 15% δεν χρειάςτθκε και το 44% δεν απάντθςε.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: το 35% των γονζων των προςφφγων πθγαίνει ςτο
ςχολείο μια φορά το μινα, το 48% μια φορά τθν εβδομάδα, το 14% ανά εξάμθνο, το 3%
κακόλου. Στο ερϊτθμα "Ποιεσ είναι οι αιτίεσ για τισ οποίεσ δεν πθγαίνετε", το 80% δεν
γνωρίηει τθ γλϊςςα, και δεν απάντθςε το 20%.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: Το 23,5% των γονζων προςφφγων απάντθςε «Μία
φορά το μινα, 11% εβδομαδιαία, 34,5% κάκε εξάμθνο», απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ «πόςο
ςυχνά επιςκζπτεςτε το ςχολείο του παιδιοφ ςασ». Ποιοί είναι οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν
πθγαίνετε ςτο ςχολείο; Σφμφωνα με τθν ερϊτθςθ, το 84,3% δεν μιλάει τθ γλϊςςα, το 15,7%
δεν είδε τθν ανάγκθ να απαντιςει τθν ερϊτθςθ.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: απάντθςαν ότι το 50% των προςφφγων δεν πιγαν
ςτο ςχολείο μία φορά το μινα, 40% τθν εβδομάδα και το 10% δεν πιγε. Εάν οι γονείσ δεν
ρωτιςουν για τα δικαιϊματά τουσ, ο λόγοσ για αυτό είναι θ ζλλειψθ πλθροφοριϊν που
ςχετίηεται με το ότι δεν γνωρίηουν τθ βουλγαρικι γλϊςςα.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: "Με τον δάςκαλο του παιδιοφ ςασ είςτε ςε επαφι;" Το
67% των γονζων ναι, το 24% όχι το 4% δεν βλζπει το λόγο ενϊ το 5% ζχει επιλζξει να
αφιςει το ερϊτθμα κενό.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: Το 86% των γονζων των προςφφγων απάντθςε ναι, το
10% όχι, το 4% δεν χρειάηεται", απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ "Επικοινωνείτε με τουσ
δαςκάλουσ των παιδιϊν ςασ";
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: το 57,9% των γονζων των προςφφγων λζει ναι, το
31,8% λζει όχι, και δεν βλζπω το λόγο απάντθςε το 10,3% ςτο ερϊτθμα "Επικοινωνείτε με
τουσ δαςκάλουσ των παιδιϊν ςασ;"

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: 70% των γονζων των προςφφγων απάντθςαν ναι, το
20% όχι, το 10% δεν βλζπουν τον λόγο να το κάνουν. Αυτά απάντθςαν όταν ρωτικθκαν εάν
επικοινωνοφν με τουσ δαςκάλουσ ςτο ςχολείο των παιδιϊν τουσ.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: "Μπορείτε να βοθκιςετε το παιδί ςασ ςτα μακιματα
του;" το 51% απάντθςε ναι, το 25% όχι το 23% μερικζσ φορζσ ενϊ το 1% άφθςε κενι τθν
απάντθςθ. Όταν ρϊτθςα τον λόγο που απάντθςαν όχι , το 38% των γονζων προςφφγων
ζφυγε, το 39% απ 'αυτοφσ δεν είναι καλά πλθροφορθμζνοι, το 17% απάντθςε «δεν τισ
καταλαβαίνω» και το 6% «δεν βλζπω τθν ανάγκθ να το κάνω».
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: 43% των γονζων των προςφφγων απάντθςαν Ναι, 15%
Όχι, 42% Μερικζσ φορζσ, ςτο ερϊτθμα "Μπορείτε να βοθκιςετε το παιδί ςασ με τα
μακιματα του ςχολείου του"; Όταν ερωτικθκαν για τουσ λόγουσ τθσ απάντθςθσ Όχι, το
41% των γονζων των προςφφγων απάντθςε ότι δεν γνωρίηει τθ γλϊςςα, το 54% δεν
καταλαβαίνει τα κζματα που διδάςκονται και το 5% δεν βλζπει τθν ανάγκθ.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: Το 30,8% των γονζων των προςφφγων απάντθςε Ναι,
το 35,9% απάντθςε Όχι, το 33,3% απάντθςε Μερικζσ φορζσ. Όταν ερωτικθκαν για τουσ
λόγουσ τθσ απάντθςθσ Όχι, το 90,9% των προςφφγων απάντθςε ότι δεν ξζρει τθ γλϊςςα, το
8% δεν καταλαβαίνει τα κζματα και το 1,1% δεν βλζπει το λόγο.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: 30% των γονζων των προςφφγων απάντθςαν Ναι, το
30% Όχι, το 40% Μερικζσ φορζσ όταν ερωτικθκαν : "Μπορείτε να βοθκιςετε τα μακιματα
του παιδιοφ ςασ;" Όταν ηιτθςα τον λόγο αυτισ τθσ απάντθςθσ, κάποιοι από τουσ
πρόςφυγεσ γονείσ απάντθςαν πωσ δεν γνωρίηουν τθ γλϊςςα και κάποιοι απάντθςαν ότι δεν
καταλαβαίνουν τα προβλιματα που ζχουν τα παιδιά τουσ με τα μακιματα τουσ.

Οι ερωτιςεισ 6.7.8.9.10.11 είναι ερωτιματα που κακορίηουν τα προβλιματα
ενςωμάτωςθσ και επικοινωνίασ μεταξφ των προςφφγων γονζων και άλλων γονζων:
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: "Φροντίηετε να παρευρεκείτε ςτισ ςυςκζψεισ γονζωνδαςκάλων ι ςε ςυναντιςεισ γονζων" ςτθν παραπάνω ερϊτθςθ, το 79% των γονζων
απάντθςε Ναι, το 18,4% Όχι, δεν βλζπω τθν ανάγκθ είπε το 0,1%, απάντθςε αφινοντασ το
κενό το 2%. Όταν ερωτικθκαν "γιατί δεν το κάνετε", 58% απάντθςαν ότι προτιμοφν να
αφιςουν το ερϊτθμα κενό, το 25% δεν μιλοφν τθ γλϊςςα, το 13% δεν ζχει ςχετικζσ
πλθροφορίεσ και το 4% απλά δεν το κάνουν.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: Το 82% των γονζων των προςφφγων λζει "Ναι", 18%
λζνε "Όχι" ςτο ερϊτθμα "Παρακολουκείτε τισ ςυςκζψεισ τθσ ςχολικισ τάξθσ ι ςυςκζψεισ
γονζων;" Όταν ρωτιςαμε "γιατί απαντιςατε όχι", το 74% των ερωτθκζντων απάντθςε ότι

δεν παρίςτανται επειδι δεν γνωρίηουν ότι γίνονται τζτοιεσ ςυναντιςεισ και το 26% δεν
κατανοοφν τθ γλϊςςα.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: το 57,6% των γονζων προςφφγων λζει "Ναι", το 42,4%
λζει "Όχι", απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ "Συμμετζχετε ςε ςχολικζσ ςυναντιςεισ γονζων;". Σε
απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ «γιατί δεν το κάνετε», το 69,8% δεν απάντθςε ςε καμία γλϊςςα,
το 24,4% διλωςε ότι δεν παρακολοφκθςε επειδι δεν γνϊριηαν για τισ ςυναντιςεισ και το
5,8% δεν ζβριςκε τον λόγο.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: Το 80% των γονζων των προςφφγων απάντθςε ναι,
το 20% απάντθςε Όχι, απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ "Συμμετζχετε όταν γίνετε κάποια ςχολικι
ι γονικι ςυνάντθςθ;" Όταν ρωτιςαμε "γιατί απαντάτε όχι", το 100% απάντθςε ότι δεν
παρευρίςκονται επειδι δεν μιλοφν τθ γλϊςςα.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: "Είςτε ςε κζςθ να επικοινωνείτε με άλλουσ γονείσ
ςτθν τάξθ του παιδιοφ ςασ;" Το 54% των γονζων που απάντθςε Ναι, το 40% Όχι, το 6%
επζλεξε να αφιςει το ερϊτθμα κενό. Το 59,2% των ερωτθκζντων προτιμοφν να αφιςουν το
ερϊτθμα κενό, ενϊ το 15% δεν μιλάει τθ γλϊςςα, το 6,7% δεν επικοινωνεί με τουσ
Τοφρκουσ και τουσ Ολλανδοφσ διότι δεν μιλοφν τθ γλϊςςα και το 4,9% για παράδειγμα το
3,8% δεν ζχουν χρόνο, το 1,2% τουσ βλζπει ωσ μζροσ του, το 1% μπορεί να επικοινωνεί
μόνο με τα παιδιά τουσ, το 0,9% δεν το κάνουν, το 0,9% απάντθςε ότι δεν ικελαν να είναι
φίλοι με τα παιδιά τουσ, 0,7% διλωςαν ότι ιταν δφςκολο να φτάςουν ςτουσ Τοφρκουσ
γονείσ, 0,3% διλωςαν ότι πρζπει να υπάρχουν Άραβεσ διερμθνείσ ςτο ςχολείο και το 0,4%
χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικζσ εκφράςεισ όπωσ διαφορετικζσ κουλτοφρεσ και
διαφορετικζσ παραδόςεισ.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: "Ναι, το 82% των γονζων προςφφγων απάντθςε ναι, το
18% απάντθςε Όχι ςτθν ερϊτθςθ" Μπορείτε να επικοινωνιςετε με άλλουσ γονείσ ςτθν τάξθ
του παιδιοφ ςασ; ". Το 17% επειδι μιλοφςαν αραβικά, το 17% γιατί δεν τουσ καταλάβαιναν,
το 17% διλωςαν ότι δεν πίςτευαν ςε αυτοφσ και το 17% εξιγθςε οτι δεν γνϊριςε άλλουσ
γονείσ επειδι ςκζφτθκε ότι ιταν ενιλικασ.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: 66,3% των γονζων των προςφφγων απάντθςαν Ναι, το
33,7% των προςφφγων απάντθςε Όχι ςτο “Aν μπορείτε να επικοινωνιςετε με άλλουσ
γονείσ ςτθν τάξθ του παιδιοφ ςασ;" Δεν γνωρίηω το 6,8%, το 18,9% δεν μπορεί, το 17,2% δεν
γνωρίηει ελλθνικά, το 10,3% δεν μιλά ελλθνικά, το 12% δεν ζχει γνϊςθ και το 1,7 δεν το
χρειάηεται.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: Το 70% των γονζων των προςφφγων απάντθςε Ναι,
το 30% απάντθςε Όχι ςτο “ Αν μπορείτε να επικοινωνιςετε με άλλουσ γονείσ ςτθν τάξθ του
παιδιοφ ςασ;" Γιατί λζτε Όχι αναρωτθκικαμε και όπωσ μασ είπε ο βοφλγαροσ εταίροσ ο
λόγοσ είναι πωσ οι βουλγαρικζσ προςφυγικζσ ομάδεσ προζρχονται από διάφορεσ χϊρεσ τθσ
Μζςθσ Ανατολισ, τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: «Μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθ διεφκυνςθ του
ςχολείου του παιδιοφ ςασ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία;» το 66% των γονζων
προςφφγων απάντθςαν ναι, το 20% όχι, το 10% δεν το κεωρεί απαραίτθτο, ενϊ το 4%
προτίμθςαν να αφιςουν το ερϊτθμα κενό. Όταν ρωτικθκαν γιατί, το 77,3% των
ερωτθκζντων προτίμθςε να αφιςει το ερϊτθμα κενό, ενϊ το 15,2% δεν μιλοφςε τθ γλϊςςα
και το 4,1% απάντθςε με τζτοιο τρόπο που οι απαντιςεισ κατθγοριοποιικθκαν ωσ άςχετεσ
απαντιςεισ και επικυμίεσ, το 1% είπε πωσ δεν βλζπει το απαραίτθτο ενδιαφζρον, το 0,9%,
είπε πωσ δεν χρειάηεται αν το κάνει, το 0,9%, ζχει πρόβλθμα επικοινωνίασ, το 0,3%
απάντθςε πωσ δεν ζχει διερμθνζα το ςχολείο και το 0,4% δεν ζχει χρόνο να το κάνει.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: Ναι απάντθςε το 95% των γονζων των προςφφγων, το
4% Όχι, το 1% δεν χρειάηεται» ςτθν ερϊτθςθ «Ζχετε καλι επικοινωνία με τθ ςχολικι
διεφκυνςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ του παιδιοφ ςασ; Όςο αναφορά
ςτο γιατί, δεν με νοιάηει απάντθςε το 13%, επειδι το 62% δεν μιλάει τθ γλϊςςα και το 12%
δεν είναι διακζςιμο να το κάνει και το 13% διλωςε ότι δεν ζκαναν επικοινωνία επειδι τα
παιδιά τουσ είναι ακόμα μικρά.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: Το 84,8% των γονζων των προςφφγων απάντθςαν Ναι,
το 4,2% Όχι, το 11% δεν απάντθςαν ςτθν ερϊτθςθ «Ζχετε καλι επικοινωνία με τθ ςχολικι
διεφκυνςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ του παιδιοφ ςασ;» Όταν
ερωτικθκαν "γιατί δεν ζχετε;" , το 50,1% δεν μιλάει τθ γλϊςςα, το 16,7% δεν εμπιςτεφεται
τουσ ανκρϊπουσ, το 16,7% δεν μιλάει ξζνθ γλϊςςα και το 16,7% δεν μιλάει ελλθνικά.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: Το 70% των γονζων των προςφφγων απάντθςαν Ναι,
το 10% όχι, το 20% δεν απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ "Ζχετε καλι επικοινωνία με τθ ςχολικι
διεφκυνςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ του παιδιοφ ςασ;"

12. 13 13. 14 ερωτιςεισ ςχετικά με κζματα αρμονίασ και επικοινωνίασ μεταξφ των
προςφφγων γονζων και των παιδιών τουσ.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: "Ζχει το παιδί ςασ καλι επικοινωνία με τουσ γονείσ
του, τα αδζρφια του και τουσ άλλουσ γονείσ;" Το 94% των προςφφγων προτιμοφςε να
αφιςουν τθν ερϊτθςθ κενι, το 3% απάντθςε Ναι, το 3% των προςφφγων είπε όχι. Το 6%
των γονζων των προςφφγων άφθςαν κενι τθν απάντθςθ, το 7% είπε πωσ μπορεί να
επικοινωνιςει με τουσ φίλουσ τουσ, το 6% δεν μπορεί να το κάνει ( γιατί είναι ντροπαλόσ ι
ςυναιςκθματικόσ), το 6% το εφχεται και το 5% από αυτοφσ δεν γνωρίηουν τθ γλϊςςα.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: "Ζχει το παιδί ςασ καλι επικοινωνία με τουσ γονείσ
του, τα αδζρφια του και τουσ άλλουσ γονείσ;" Το 100% των γονζων προςφφγων λζει "Ναι".
Εάν υπάρχει απάντθςθ "όχι" ςτθν ερϊτθςθ "Ποιοσ είναι ο λόγοσ τθσ απάντθςισ ςασ;", δεν
δόκθκε απάντθςθ.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: "Ζχει το παιδί ςασ καλι επικοινωνία με τουσ γονείσ του,
τα αδζρφια του και τουσ άλλουσ γονείσ;" Ναι είπε το 94,9% των προςφφγων και όχι το 5,1%.

Όταν ρωτικθκαν πωσ αιτιολογείται τθν απάντθςθ ςασ το 25% απάντθςαν ότι δεν
βρίςκονται, το 25% αναφζρκθκαν ςτο επάγγελμα τουσ, το 25% ςτθ ςχολικι κατάςταςθ και
το 25% δεν γνωρίηουν.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: "Ζχει το παιδί ςασ καλι επικοινωνία με τουσ γονείσ
του, τα αδζρφια του και τουσ άλλουσ γονείσ;" Το 100% των γονζων προςφφγων λζει "Ναι".
Δεν υπάρχει απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ "Ποιοσ είναι ο λόγοσ για τθν απάντθςι ςασ;".

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: "Εάν αντιμετωπίηετε προβλιματα επικοινωνίασ με το
παιδί ςασ πϊσ νομίηετε μποροφν να λυκοφν;" από τουσ ερωτθκζντεσ γονείσ, το 31% το
άφθςε κενό, κανζνα πρόβλθμα δεν αντιμετωπίηει το 23%, δεν γνωρίηει τθ γλϊςςα το 16%,
το 21% με ςυμβουλευτικι, το 1% δεν γνωρίηει, το 1% κζλει βοικεια από ζνα φίλο και το
1% απαντάει δίνοντασ μθ ςχετικζσ απαντιςεισ.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: Το 53% των γονζων των προςφφγων το αμφιςβιτθςε,
το 9% αναρωτικθκε πωσ, το 6% ηιτθςε από τουσ δαςκάλουσ βοικεια, το 4% μίλθςε με τουσ
φίλουσ του, το 2% δεν πρζπει να του αςκείται πίεςθ, το 2% το ςυηθτάει, το 1% με το
διάλογο ι τθν τιμωρία, το 1% προςπακεί να βρει λφςθ, το 2% μίλθςε με τουσ δαςκάλουσ, το
3% δεν αςκοφςε πίεςθ ςτο παιδί, το 2% το ενδιαφζρκθκε και το 2% με τθν επικοινωνία, ενϊ
το 1% δείχνοντασ εμπιςτοςφνθ, το 3% μζςω τθσ οικογζνειασ και το 2% με ψυχολογικι
κεραπεία.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: "Εάν το παιδί ςασ ζχει προβλιματα επικοινωνίασ, πϊσ
μπορεί να επιλυκεί αυτό", το 7% των προςφφγων πρζπει να επικοινωνοφν, το 7% να λφςει
το πρόβλθμα, το 7% να μιλιςει ςτο παιδί του, το 4,9% με κεραπεία, το 9,6 με διάλογο, το
14% δεν ξζρει και το 9,6% δεν είχε απάντθςθ.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: Οι γονείσ των προςφφγων απάντθςαν ςτθν ερϊτθςθ
"Εάν αντιμετωπίηετε προβλιματα επικοινωνίασ με το παιδί ςασ πϊσ νομίηετε μποροφν να
λυκοφν;" με κατανόθςθ, χωρίσ φυλετικζσ διακρίςεισ και κατανόθςθ, με ειρινθ και θρεμία,
μζςω διαλόγου και ςυηιτθςθσ.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: "Το παιδί ςασ ζχει τθν αίςκθςθ του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία; " το 74% των γονζων απάντθςε Όχι, το 17%
Ναι, επζλεξε να αφιςει τθν ερϊτθςθ άδεια το 9%. Το 23% απάντθςε για το ερϊτθμα πωσ το
παιδί μου δεν μιλάει τθ γλϊςςα, το 26% αντιμετωπίηει προβλιματα μάκθςθσ και
επικοινωνίασ λόγω προςωπικϊν προβλθμάτων (ςυςτολι, ευαιςκθςία, άγχοσ μοναξιάσ)
ζχουν πρόβλθμα με τουσ μακθτζσ, το 8% δεν ζχει προβλιματα, το 6% προτιμάει να
αιςκάνεται το ίδιο ςαν πρόςφυγασ, το 3% ανθςυχεί για το κολλζγιο και το 23% ζχει άλλεσ
απαντιςεισ που δεν ςχετίηονται με το ερϊτθμα.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: Όχι απάντθςε το 70% των γονζων των προςφφγων και
το 30% ναι, ςτο "Το παιδί ςασ ζχει τθν αίςκθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία; " . Το πρόβλθμα αφορά ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ το 28% τθ

γλϊςςα, 11% τθν τάξθ των μακθτϊν, το 8% τισ διαφορζσ ςτισ χϊρεσ, το 11% τθν πεικαρχία,
το 6% δεν ζχει εμπιςτοςφνθ , το 3% τθν κακθμερινι εργαςία, το 3% τισ διαφορετικζσ
ςυνικειεσ και τελετουργίεσ, το 8% τισ διαφορετικζσ ιδεολογίεσ, το 3% τθ κρθςκεία και το
3% τθν αρχικι κουλτοφρα που είχαν.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: Το 94,3% των γονζων των προςφφγων απάντθςαν Ναι
και το 5,7% Όχι, απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ "Το παιδί / μακθτισ ςασ ζχει τθν αίςκθςθ του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία;" Το 14.3% μπορεί να επικοινωνεί,
το 14.3% να επικοινωνεί καλφτερα, το 14.3% να μιλάει καλφτερα, το 14.3% να μθν μιλάνε
με άλλουσ μακθτζσ, το 14.3% των παιδιϊν να γίνονται δεκτοί μόνο μεταξφ των άλλων
μακθτϊν, το 14,3% από αυτοφσ ζρχονται μερικζσ φορζσ ςτο ςπίτι και παραπονιοφνται και
το 14,3% μερικζσ φορζσ λζνε ότι εκφράηουν τα ςυναιςκιματά τουσ.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: Το 90% των γονζων των προςφφγων λζει Όχι, το 10%
λζει Ναι, απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ "Το παιδί / μακθτισ ςασ ζχει τθν αίςκθςθ κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία;" Η άποψι μασ είναι ότι το 90% των
ερωτθκζντων δίνουν τθν απάντθςθ όχι, υποδεικνφοντασ ότι θ πολιτικι και το ζργο τθσ
βουλγαρικισ κυβζρνθςθσ και των οργανϊςεων προςφφγων είναι προσ τθ ςωςτι
κατεφκυνςθ. Επίςθσ, οι απαντιςεισ ςτο ερϊτθμα αυτό δείχνουν ότι οι ςτρατιωτικζσ
ςυγκροφςεισ δείχνουν ανοχι ςε μεγάλο βακμό τθσ βουλγαρικισ κοινωνίασ για τα δεινά και
τισ ανάγκεσ των ανκρϊπων που βρίςκονται ςε δφςκολθ κατάςταςθ.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: "Ζχετε ανθςυχίεσ για τθ μελλοντικι εκπαίδευςθ του
παιδιοφ ςασ" ςτο ερϊτθμα αυτό, το 46% των γονζων απάντθςε Ναι, το 46% Όχι και το 8%
ζχει επιλζξει να το αφιςει κενό. Το 27,2% των απαντιςεων είναι κενζσ, το 12,4% ανθςυχεί
για τθν επιτυχία ςτα μακιματα, το 8,7% δεν αποτελεί πρόβλθμα για εκείνουσ, το 11,8%
ανθςυχεί για το μζλλον, το 4,8% ζχει μελλοντικζσ ανθςυχίεσ, το 0,6% Όχι, το 5,2% ανθςυχεί
για τθν ζλλειψθ αραβικισ εκπαίδευςθσ, το 0,6% για το ρατςιςμό μεταξφ παιδιϊν, το 9,3%
για τουσ πρόςφυγεσ, το 1.2% ζχει ανθςυχία ςχετικά με τθν ικαγζνεια, το 1.7% αναφζρεται
ςε αδυναμία εργαςίασ, το 2.5% ανθςυχεί ότι το παιδί δεν κα μποροφςε να φοιτιςει ςτο
ςχολείο, το 1% για τισ διαφορετικζσ κουλτοφρεσ και παραδόςεισ, το 1.2% ζχει άγχοσ, το
1.9% ζχει θκικζσ ανθςυχίεσ και το 0.2% ανθςυχεί για τισ ςυνεχείσ αποφάςεισ για τουσ
ςφριουσ φοιτθτζσ.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: Το 35% των γονζων των προςφφγων λζνε "Ναι" και το
65% λζνε "Όχι", ςτο ερϊτθμα "Ζχετε ανθςυχίεσ για τθ μελλοντικι εκπαίδευςθ του παιδιοφ
ςασ"; Το 5% των προςφφγων γονζων κα κάνουν ό, τι κα κάνουν μετά τθ δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ, το 5% λζει πωσ οι ανθςυχίεσ του αφοροφν τισ ςυνκικεσ ςτθν αγορά εργαςίασ,
το 5% για τισ ευκαιρίεσ για εργαςία μετά τθν εκπαίδευςθ, το 3% για τθν είςοδο ςτο
πανεπιςτιμιο, το 3% λζει πωσ οι ανθςυχίεσ του ςχετίηονται με τουσ εταίρουσ και τθν
ποιότθτα τθσ εργαςίασ, το 3% κα ανθςυχεί μετά το ςχολείο, το 7% πικανόν να
εγκαταλείψουν το ςχολείο, το 7% κα το κάνει ςτο μζλλον, το 3% αφορά τισ αλλαγζσ
εκπαιδευτικϊν και εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων και το 8% δεν γνωρίηουν τθν απάντθςθ.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: Το 71,4% των προςφφγων είπαν όχι και το 28,6%
απάντθςε ναι ςτθν ερϊτθςθ "Ζχετε ανθςυχίεσ για τθ μελλοντικι εκπαίδευςθ του παιδιοφ
ςασ;".
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: Το 55,6% των γονζων προςφφγων λζει "Ναι", το
44,4% λζει όχι ςτθν ερϊτθςθ "Ζχετε ανθςυχίεσ για τθ μελλοντικι εκπαίδευςθ του παιδιοφ
ςασ" Αν θ απάντθςι ςασ είναι ναι, τι είδουσ μελλοντικό άγχοσ; Μπορεί να εξθγθκεί από το
γεγονόσ ότι οι πρόςφυγεσ είναι ςε μικρι χϊρα υποδοχισ και ότι δεν γνωρίηουν τθ δομι και
τα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτθ χϊρα. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ
γλϊςςα είναι πρόβλθμα και μποροφν να δθμιουργθκοφν τα κατάλλθλα ενθμερωτικά υλικά
για αυτά τα άτομα ", απάντθςε ο βοφλγαροσ εταίροσ μασ.

16. 17. Ερωτιςεισ που υποβάλλονται για τον προςδιοριςμό τθσ κατάςταςθσ των
προςφφγων ωσ προσ τθν κοινωνικι τουσ ευαιςκθτοποίθςθ:

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: "Ζχετε ςυμμετάςχει ςε κάποιο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ι ςεμινάριο ςχετικά με τθ ςωςτι εκπαιδευτικι λειτουργία του ςχολείου του
παιδιοφ ςασ;" Το 64% των ερωτθκζντων γονζων είπαν όχι, το 24% Ναι, το 7% άφθςε το
ερϊτθμα κενό και το 5% πωσ δεν το κατάλαβε. Το 5% των προςφφγων μάκαινε πϊσ να
χειριςτεί τα παιδιά, το 20% πιρε ψυχολογικι ςτιριξθ, το 10% πϊσ να ζχει καλζσ ςχζςεισ με
τα παιδιά του, το 10% ζλαβε μακιματα για μια ξζνθ γλϊςςα. Το 40% απάντθςε
προςδιορίηοντασ άςχετεσ απαντιςεισ, επικυμίεσ και απαντιςεισ που ανικουν ςε άλλθ
κατθγορία.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: Το 69% των γονζων των προςφφγων δεν απάντθςε ςτο
ερϊτθμα "Ζχετε ςυμμετάςχει ςε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ι ςεμινάριο ςχετικά με
τθ ςωςτι εκπαιδευτικι λειτουργία του ςχολείου του παιδιοφ ςασ;" Όχι απάντθςε το 20%
και ναι το 11%. Στο ερϊτθμα "Αν ςυνειςφζρατε ςε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εάν θ
απάντθςθ ςασ είναι ναι", οι πρόςφυγεσ γονείσ δεν ξζρουν πϊσ να βελτιϊςουν τισ μεκόδουσ
διδαςκαλίασ τουσ κατά 25%, το 6% ζδωςαν γενικζσ πλθροφορίεσ για το ςχολείο, το 13%
είπε πωσ ξζρω πϊσ να εκπαιδεφονται καλφτερα ςτο ςπίτι, το 19% λζει για τον τρόπο
λειτουργίασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και το 31% δεν γνωρίηει.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: Το 81% των γονζων των προςφφγων απάντθςε ναι, το
7% όχι και το 12% βλζπει το λόγο να το κάνει, αυτά απάντθςαν ςτθν ερϊτθςθ "Ζχετε
ςυμμετάςχει ςε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ι ςεμινάριο ςχετικά με τθ ςωςτι
εκπαιδευτικι λειτουργία του ςχολείου του παιδιοφ ςασ;". Το 20% των προςφφγων ζκαναν
μακιματα ξζνθσ γλϊςςασ, το 20% μακιματα ςτα ελλθνικά, το 20% βοθκικθκε ςτο πϊσ να
κατανοεί καλφτερα τα προβλιματα των παιδιϊν του , το 20% ςυμφωνεί με τθ κρθςκεία,
20% ςυμφωνοφν πωσ οριςμζνουσ δαςκάλουσ δεν τουσ ενδιαφζρει.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: Το 50% των προςφφγων γονζων απαντϊντασ ςτθν
ερϊτθςθ "Ζχετε ςυμμετάςχει ςε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ι ςεμινάριο ςχετικά με
τθ ςωςτι εκπαιδευτικι λειτουργία του ςχολείου του παιδιοφ ςασ;" είπε Όχι, το 40% Ναι και
το 10% δεν απάντθςε .

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: "Θζλετε να ςυμμετάςχετε ςε ζνα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ι ςεμινάριο που κα βοθκιςει εςάσ και το παιδί ςασ κατά τθν διάρκεια τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ;" Το 75% των προςφφγων απάντθςε Ναι, το 20% Όχι και το 5%
δε απάντθςε.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: "Θζλετε να ςυμμετάςχετε ςε ζνα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ι ςεμινάριο που κα βοθκιςει εςάσ και το παιδί ςασ κατά τθν διάρκεια τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ;" Το 98% των γονζων προςφφγων διλωςε" Ναι "και ζνα 2% όχι.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: 67,5% των γονζων πρόςφυγεσ απάντθςαν Ναι και το
32,5% είπε Όχι, απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ "Θζλετε να ςυμμετάςχετε ςε ζνα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ι ςεμινάριο που κα βοθκιςει εςάσ και το παιδί ςασ κατά τθν διάρκεια τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ;".
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: Το 90% των γονζων των προςφφγων απάντθςε ναι
ςτθν ερϊτθςθ "Θζλετε να ςυμμετάςχετε ςε ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ι ςεμινάριο που
κα βοθκιςει εςάσ και το παιδί ςασ κατά τθν διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ;" και
το 10% όχι. Το αποτζλεςμα αυτό ερμθνεφτθκε από τον Βοφλγαρο ςυνεργάτθ μασ ωσ ανάγκθ
για τθν εκπαίδευςθ των γονζων για τθν προετοιμαςία και προςαρμογι των παιδιϊν τουσ
ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ υποδοχισ και για το πόςο ακριβισ είναι το
χρονοδιάγραμμα αυτοφ του ζργου.

18. 19. Ερωτιματα που ηθτοφνται για να κακορίςουν τθν κατάςταςθ των προςφφγων
γονζων ςε ςχζςθ με τισ ευςυνείδθτεσ προςεγγίςεισ.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: "Πωσ νομίηετε ότι άλλαξαν οι ρόλοι; Πϊσ κα
προςεγγίηατε τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ ςτθ χϊρα ςου ωσ πρόςφυγεσ;" Το 36% των
γονζων των προςφφγων πρζπει να αντιμετωπίηεται καλά ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ. Αυτό
το πετυχαίνει , το 3% με το να επικοινωνεί, με το να μακαίνει θ οικογζνεια ξζνεσ γλϊςςεσ,
το 3% τουσ αντιμετωπίηουμε ωσ πολίτεσ, το 1% με το να τουσ βοθκάμε να μθν αιςκάνονται
ότι είναι πρόςφυγεσ, το 1% εξ αυτϊν με το να μακαίνει το δικό μασ πολιτιςμό και ζκιμα, το
1% από αυτοφσ αναπτφςςει μεκόδουσ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων του, το 1%
ςυνεχίηει τθν εκπαίδευςι τουσ. Το 13% των ςυμμετεχόντων ζχουν δϊςει μθ ςχετικζσ
απαντιςεισ ςτο ερϊτθμα.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: "Πωσ νομίηετε ότι άλλαξαν οι ρόλοι; Πϊσ κα
προςεγγίηατε τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ ςτθ χϊρα ςου ωσ πρόςφυγεσ;" Το 1% των
προςφφγων είναι ςεβαςτό, το 3% είναι ευγενζσ, το 1% αςχολείται , το 1% είναι αλλθλζγγυο,
το 1% δεν ηθλεφει, το 1% ενεργϊντασ ωσ ςωςτόσ πολίτθσ, το 1% ςτισ βαςικζσ ελευκερίεσ και
τα δικαιϊματα, το 1% λειτουργϊντασ με ευκφνθ και ανοχι, 1% χωρίσ προκαταλιψεισ, 1%
με εκτεταμζνεσ δραςτθριότθτεσ, το 1% με ςυνεργαςίεσ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, το 1%
χωρίσ διάκριςθ, το 1% χωρίσ ρατςιςμό ςτθ χϊρα μου, το 1% για τθν θκικι βοικεια και τθν
ζνταξθ, το 1% για το ςεβαςμό και τθν κατανόθςθ. Το 55% απάντθςε με άλλουσ τρόπουσ
(ςυνεργαςίεσ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ).
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: "Πωσ νομίηετε ότι άλλαξαν οι ρόλοι; Πϊσ κα
προςεγγίηατε τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ ςτθ χϊρα ςου ωσ πρόςφυγεσ;" Το 0,6% των
γονζων προςφφγων κάνοντασ πιο εκτεταμζνα μακιματα, το 1,1% κα ικελαν να
βοθκιςουν, το 1,7% κα λειτουργοφςε ιπια και εξυπθρετικά, το 2,8% πιο ιπια, το 3,9%
βοθκϊντασ να βρουν δουλειά, το 1,7% δεν ξζρουν, το 4% βοικθςαν να βρουν εργαςία, το
0,6% ζδωςε κετικζσ απαντιςεισ, κακϊσ βοικθςαν ςτθν προςαρμογι τουσ.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: "Πωσ νομίηετε ότι άλλαξαν οι ρόλοι; Πϊσ κα
προςεγγίηατε τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ ςτθ χϊρα ςου ωσ πρόςφυγεσ;" Οι γονείσ των
προςφφγων τόνιςαν τρόπουσ να ζρχονται από τα ςφνορα και τα ςτερεότυπα για τουσ
ανκρϊπουσ από άλλουσ πολιτιςμοφσ, κρθςκείεσ και γλϊςςεσ αντικακιςτϊντασ τουσ με τουσ
ντόπιουσ. Όλοι ςυναντϊνται ςτθν ιδζα ότι οι ντόπιοι πρζπει να γνωρίηουν τθ ηωι, τον
πολιτιςμό και τισ παραδόςεισ των προςφφγων, να αποδεχτοφν τισ διαφορζσ τουσ και να
ζχουν άμεςεσ ευκαιρίεσ επικοινωνίασ βαςιςμζνεσ ςτθν αναγνϊριςθ.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: "Πιςτεφετε ότι υπάρχουν μειονεκτιματα του να είςαι
γονζασ ςε μια ξζνθ χϊρα; " το 31,4% των προςφφγων πιςτεφουν πωσ δεν υπάρχει
πρόβλθμα, το 15,2% δεν απάντθςε, το 16,6% δεν μιλοφν τθ γλϊςςα, το 11,2% είπε όχι, το
5.8% είπε ναι, το 3.1% κεωρεί πωσ είναι θ γλϊςςα και οι διαφορζσ ςτισ παραδόςεισ
κοινωνικοφ πολιτιςμοφ, το 1.7% θ μθ ςυμμόρφωςθ, το 0.8% είπαν πωσ είναι να ξεχνάσ τισ
μθτρικζσ γλϊςςεσ των παιδιϊν λόγω ζλλειψθσ αραβικϊν μακθμάτων, το 0.4% ζδωςαν μθ
ςχετικζσ απαντιςεισ.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: "Πιςτεφετε ότι υπάρχουν μειονεκτιματα του να είςαι
γονζασ ςε μια ξζνθ χϊρα; " Το 52% των προςφφγων δεν γνωρίηει, το 2% είναι ο πολιτιςμόσ
και θ γλϊςςα, το 1% είναι θ προκατάλθψθ, το 1% ότι δεν ζχει τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ, το 1%
οικονομικι και οικογενειακι υποςτιριξθ, το 1% θ γλϊςςα και οι πολιτιςμικζσ διαφορζσ, το
3% οικογενειακι απουςία, το 1% επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ, το 11% τθσ γυναικείασ
επικοινωνίασ, το 1% θ κοινωνικι κατάςταςθ, το 5% θ προςαρμογι, το 6% θ ποιότθτα ηωισ,
, το 1% το ξεκίνθμα από το μθδζν, το 3% απϊλεια κζςεων εργαςίασ και το 3% θ
μεταβλθτότθτα του αλφάβθτου.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: "Πιςτεφετε ότι υπάρχουν μειονεκτιματα του να είςαι
γονζασ ςε μια ξζνθ χϊρα; " το 31,4% των προςφφγων δεν ζχουν πρόβλθμα, το 15,2% δεν
απάντθςε , το 16,6% δεν μιλοφν τθ γλϊςςα, το 62,3% δεν μιλοφν, το 0,5% θ γλϊςςα, το 2%
εκφοβίηονται και το 0,5% είναι τα προβλιματα που ςυναντϊνται.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: "Πιςτεφετε ότι υπάρχουν μειονεκτιματα του να
είςαι γονζασ ςε μια ξζνθ χϊρα; " Μερικζσ φορζσ οι γονείσ πρόςφυγεσ μπορεί να
αντιμετωπίηουν παρεξθγιςεισ όπωσ θ ρατςιςτικι ςτάςθ από τουσ ντόπιουσ. Οι οικογζνειεσ
των προςφφγων βρίςκονται ςτθν περιοχι τθσ Σόφιασ, τα ςχολεία τθσ Σόφιασ είναι ςχολεία
που φιλοξενοφν παιδιά πρόςφυγεσ. Ζχουν λθφκεί μζτρα ςτα ςχολεία για να ενκαρρυνκεί θ
αλλθλεγγφθ μεταξφ των μακθτϊν.

Σο ερώτθμα 20 είναι το ερώτθμα που δίνεται ςτουσ γονείσ πρόςφυγεσ για να προτείνουν
λφςεισ και να διαςφαλίηουν ταυτόχρονα ότι αποτελοφν μζροσ τθσ λφςθσ:

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Σουρκία: "Ποιζσ είναι οι δικζσ ςασ λφςεισ για τα προβλιματα
που αντιμετωπίηουν τα παιδιά ςασ με τθν εκπαίδευςθ;" Γνωρίςτε τα απάντθςε το 19,1%
των ερωτθκζντων γονζων, το 18,1% ςυναντικθκε με τθ ςχολικι διοίκθςθ, δεν γνωρίηω είπε
το 4,9%, δεν υπάρχει λφςθ, το5.3% των μακθτϊν προςπακοφν να λφςουν το πρόβλθμα, το
3.4% να ηθτιςουν βοικεια από γειτονικοφσ ςυγγενείσ και φίλουσ, το 3.2% να
παρακολουκιςουν ζνα ειδικό μάκθμα, το 0.6% να ηθτιςουν βοικεια από μεταφραςτζσ, το
1.8% να ακολουκιςουν ζναν ιρεμο διάλογο, το 0,3 πωσ τα αραβικά μακιματα κα πρζπει
να αυξθκοφν, το 0,1% ζδωςε μθ ςχετικζσ απαντιςεισ.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ιςπανία: Το 10% των γονζων των προςφφγων δεν ζχει
πρόβλθμα, το 3% βελτιϊνει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, το 3% υποςτθρίηει τα παιδιά ςτο
ερϊτθμα "Ποιζσ είναι οι δικζσ ςασ λφςεισ για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά
ςασ με τθν εκπαίδευςθ;". Άλλεσ απαντιςεισ είναι να μάκουν καλφτερα τα προβλιματα
τουσ 2%, να τα αναγνωρίςουν το 1%, να αποκτιςουν καλφτερεσ ςυνικειεσ το 1% να
μιλιςουν με τουσ δαςκάλουσ, 6% να διδάξουν περιςςότερεσ γλϊςςεσ, 1% να τουσ
διδάξουν καλφτερεσ ςυνικειεσ, 1% ανταμοιβι ι τιμωρία, τθν εκπαίδευςθ και τον διάλογο,
το 1% δεν αςκεί πίεςθ ςε αυτό, το 1% δεν αναπτφςςει τισ δεξιότθτζσ τουσ 1% ςτιριξθ για
αυτοφσ, το 6% δεν γνωρίηουν, το 1% με κατανόθςθ, το 1% με κατάρτιςθ ςτο ςπίτι, το 1% με
μελζτθ των κινιτρων, το 40% με άλλεσ μορφζσ εκπαίδευςθσ και το 1% με τισ ανταλλαγζσ
των εκπαιδευτικϊν, το 12% με τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ με τουσ κακθγθτζσ και το 1%
με το να αλλάξουν οι εκπαιδευτικοί.

Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα: "Ποιζσ είναι οι δικζσ ςασ λφςεισ για τα προβλιματα
που αντιμετωπίηουν τα παιδιά ςασ με τθν εκπαίδευςθ;" το 0,5% των προςφφγων γονείσ
μιλοφν με τουσ δαςκάλουσ τουσ, το 0,5% τουσ ςυμμορφϊνει, το 3,3% περιςςότερα
μακιματα γλωςςϊν, το 1,6% περιςςότερα γλωςςικά μακιματα, το 2,2% καλφτερθ
εκμάκθςθ γλωςςϊν, το 1,1% περιςςότερα μακιματα γλϊςςασ, το 2,7% με καλφτερεσ
διαλζξεισ, το 2,2% με ιδιωτικζσ διαλζξεισ, το 1,1% με διαλζξεισ ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα
και το 6,6% με περιςςότερεσ διαλζξεισ.
Οι γονείσ πρόςφυγεσ ςτθ Βουλγαρία: Οι γονείσ των προςφφγων δεν γνωρίηουν πϊσ να
ςυμπεριφζρονται, δυςτυχϊσ, αντιμετωπίηοντασ τα προβλιματα καλά, κατανοϊντασ,
μιλϊντασ ο ζνασ ςτον άλλο, αφινοντασ τθ λφςθ ςτον δάςκαλο, με ςυνάντθςθ με τον
δάςκαλο απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ "Ποιζσ είναι οι δικζσ ςασ λφςεισ για τα προβλιματα
που αντιμετωπίηουν τα παιδιά ςασ με τθν εκπαίδευςθ;" . Επίςθσ, ςε περίπτωςθ
προβλιματοσ ςτο ςχολείο, οι γονείσ πρόςφυγεσ διλωςαν ότι κα ηθτοφςαν μόνο βοικεια
και ςτιριξθ, αλλά κα διευκρίνιηαν τθν αιτία του προβλιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ
ςυνομιλίασ τουσ με τα παιδιά.

ΤΜΠΕΡΑΜΑ

Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ςτόχουσ του ζργου μασ που ξεκινιςαμε με το ςφνκθμα
«Ζνασ πρόςφυγασ είναι επίςθσ γονζασ» είναι να κάνουμε τουσ γονείσ των προςφφγων
ενεργοφσ ςτο μζγιςτο βακμό κατά τθ διάρκεια τθσ παιδαγωγικισ διαδικαςίασ των παιδιϊν
τουσ ϊςτε να ςυμβάλλουν ςε αυτι. Με αυτόν τον τρόπο, το αποτζλεςμα που κζλουμε να
επιτφχουμε είναι να αυξθκεί το επίπεδο ςυνειδθτοποίθςθσ και κάνει τα άτομα να ενεργοφν
ευεργετικά για τον εαυτό τουσ, αλλά και για τα παιδιά τουσ, δθμιουργϊντασ γονικι
ςυνείδθςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, επιδιϊκουμε να εκφράςουμε πόςο ςθμαντικόσ
παράγοντασ κα μποροφςε να είναι θ επικοινωνία των παιδιϊν τουσ με τθ ςχολικι διοίκθςθ
και τουσ δαςκάλουσ τουσ με τθν ενεργοποίθςθ των γονζων κατά τθ διάρκεια τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ι με τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ προςαρμογισ των παιδιϊν
και των γονζων προςφφγων αυξάνοντασ το επίπεδο ευαιςκθτοποίθςθ ςε αυτό το ηιτθμα.
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα των εκκζςεων των ερευνϊν, τόςο ςτθν Τουρκία όςο και ςτθν
Ιςπανία, τθν Ελλάδα και τθ Βουλγαρία που είναι οι διεκνι εταίροι μασ, θ διαδικαςία
προςαρμογισ και επικοινωνίασ μεταξφ των προςφφγων γονζων και των ςχολείων
(πρόγραμμα ςπουδϊν, διοικθτικό επίπεδο και εκπαιδευτικοί) δεν ζχει φτάςει ςτο
επικυμθτό επίπεδο και το μεγαλφτερο πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν οι γονείσ πρόςφυγεσ
είναι θ γλϊςςα. Ωςτόςο, από τθν άλλθ πλευρά, ςχετικά με τθν Τουρκία, ο πόλεμοσ ξεκίνθςε
ςτθ Συρία το 2011 και αυτοί οι άνκρωποι κλείςτθκαν ςτον εαυτό τουσ όςον αφορά τθ
γλωςςικι εκπαίδευςθ παρά το γεγονόσ ότι ηοφςαν ςτθ χϊρα αυτι εδϊ και ςχεδόν επτά
χρόνια, με τθ ςκζψθ τθσ επιςτροφισ πίςω ςτθ χϊρα τουσ μια μζρα και με τθν ανθςυχία να
ξεχάςουν τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα, ξεφεφγουν από τθν αλλαγι και τθ βελτίωςθ τθσ
κατάςταςθσ τουσ. Για το λόγο αυτό, ζνα από τα μεγαλφτερα δεδομζνα εκπαίδευςθσ για

τουσ γονείσ πρόςφυγεσ είναι ότι πρζπει να μάκουν αμζςωσ τισ γλϊςςεσ των χωρϊν ςτισ
οποίεσ ηουν και με αυτόν τον τρόπο να αυξιςουν τα επίπεδα ςυνειδθτοποίθςθσ ςτο κζμα
πράγμα το οποίο κα οδθγοφςε ςτθ διευκόλυνςθ τουσ ςε όλουσ τουσ τομείσ. Ζτςι,
δεδομζνου ότι θ διαδικαςία προςαρμογισ και επικοινωνίασ μεταξφ των προςφφγων
γονζων και του ςχολείου (πρόγραμμα ςπουδϊν, διοικθτικό επίπεδο και εκπαιδευτικοί) κα
επιτφχει μια υγιζςτερθ δομι, θ διαδικαςία προςαρμογισ μεταξφ των εκνϊν κα επιτφχει μια
επιταχυντικι και βιϊςιμθ κατάςταςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, όςο ςθμαντικόσ και αν είναι ο
γονζασ, ακόμα και αν είναι πρόςφυγασ, θ επικοινωνία με τθ ςχολικι διοίκθςθ και οι
δάςκαλοι του παιδιοφ του είναι μια άλλθ υπόκεςθ. Κατά τθ διάρκεια των ερευνϊν μασ, ζνα
από τα πιο ςθμαντικά προβλιματα που παρατθριςαμε ζχει εμφανιςτεί ςτον τομζα αυτό.
Εκτόσ από το να μθν επιςκζπτονται μόνο τα ςχολεία και τουσ δαςκάλουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ
που οργανϊνονται από το ςχολείο, οι γονείσ δεν ζρχονται οφτε ςε επαφι με τουσ
δαςκάλουσ ενϊ αφινουν ι παίρνουν τα παιδιά τουσ από το ςχολείο. Κατά τθ διάρκεια των
ςυνεντεφξεων, προςπακιςαμε να φκάςουμε ςτθ ομάδα ατόμων που ςτοχεφαμε για τθν
ζρευνα μασ. Ωσ εκ τοφτου, το να αποτραπεί θ απομόνωςθ των γονζων των προςφφγων από
αυτι τθ διαδικαςία, να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ επικοινωνίασ με το ςχολείο και τουσ
εκπαιδευτικοφσ κα είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ςτόχουσ του ζργου μασ. Οι γονείσ
πρόςφυγεσ που ζχουν ευαιςκθτοποιθκεί κα διαδραματίςουν επίςθσ ενεργό ρόλο κατά τθ
διαδικαςία τθσ ςυμβολισ των μακθμάτων των παιδιϊν τουσ, κακϊσ παράλλθλα κα γίνουν
καλφτεροι ςτο ρόλο τουσ ωσ μθτζρεσ και πατζρεσ.

Στισ ερωτιςεισ που αφοροφν τα προβλιματα προςαρμογισ και επικοινωνίασ μεταξφ
γονζων προςφφγων και άλλων γονζων, ενϊ ζνα μζροσ των γονζων προςφφγων διευκρινίηει
ότι ζρχονται ςε επαφι με τουσ άλλουσ γονείσ, ζνα άλλο μζροσ λζει ότι είναι μόνο ςε επαφι
με τουσ πρόςφυγεσ γονείσ, κάποιοι άλλοι ότι δεν πρζπει να το κάνουμε αυτό και ζνα άλλο
μζροσ πωσ δεν μπορεί να επικοινωνιςει λόγω διαφορϊν ςτθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό. Η
φπαρξθ ενόσ γονζα ςε επαφι με άλλουσ γονείσ ςτθν τάξθ του παιδιοφ του αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Χάρθ ςε αυτό, οι οικογζνειεσ
ςυναντιοφνται, μοιράηονται κετικά και αρνθτικά πράγματα που ζχουν βιϊςει κατά τθ
διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ των παιδιϊν τουσ, ίςωσ κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ
διαδικαςίασ παραχκοφν λφςεισ για τα προβλιματα μζςω επικοινωνίασ με τθ ςχολικι
διοίκθςθ και τουσ δαςκάλουσ. Ωςτόςο, ςε αυτι τθ διαδικαςία, ζνα μζροσ των προςφφγων
προτιμά να παραμζνει ςε απόςταςθ λόγω ανθςυχιϊν όπωσ θ πολιτιςμικι διαφκορά.

Ακόμθ και ενϊ εξετάηονται οι ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ, αν και υπάρχει μόνο μία
απάντθςθ, θ απάντθςθ που προκάλεςε τθν μεγαλφτερθ ζκπλθξθ ιταν «ποτζ δεν βγαίνω
από το ςπίτι». Δεδομζνου ότι αντιλαμβανόμαςτε τα μειονεκτιματα του να είναι κανείσ
πρόςφυγασ, θ ανατροφι ενόσ παιδιοφ ςε μια ξζνθ χϊρα είναι αρκετά δφςκολθ. Ακόμθ και
όταν ζνασ γονζασ δεν εγκαταλείπει το ςπίτι κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν
του, αυτό ςθμαίνει ότι τόςο το παιδί του και θ ςχολικι διοίκθςθ όςο και οι εκπαιδευτικοί
που δεν μποροφν να επικοινωνιςουν μαηί του κα επθρεαςτοφν άςχθμα από αυτι τθν
κατάςταςθ. Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ςτόχουσ αυτοφ του ζργου είναι θ

αντιμετϊπιςθ των πραγματικϊν προβλθμάτων από τουσ γονείσ των προςφφγων, με τθν
ζξοδο τουσ από τον κόςμο ςτον οποίο κλείνουν τον εαυτό τουσ και τθν ενεργό ςυμβολι
τουσ ςτθ διαδικαςία εκπαίδευςθσ για τον εαυτό και τα παιδιά τουσ αντί να τουσ αφιςουν
να εςωτερικοποιιςουν τα προβλιματα τουσ και να απελπιςτοφν. Σε ερωτιςεισ που
κακορίηουν προβλιματα προςαρμογισ και επικοινωνίασ μεταξφ των προςφφγων γονζων
και των παιδιϊν τουσ, οι πρόςφυγεσ γονείσ ζχουν διευκρινίςει ότι ζχουν καλι επικοινωνία
με τα παιδιά τουσ, πράγμα που είναι ευχάριςτο. Εκτόσ από αυτό, ςτο κζμα τθσ
επικοινωνίασ των παιδιϊν τουσ με τουσ φίλουσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ, υπάρχουν και
γονείσ που εκφράηουν τισ δυςκολίεσ για λόγουσ όπωσ θ γλϊςςα. Όςον αφορά τισ
ερωτιςεισ που τίκενται ςε αυτοφσ τουσ γονείσ για το τι μποροφν να κάνουν ςχετικά με το
κζμα τθσ ενίςχυςθσ τθσ επικοινωνίασ με τα παιδιά τουσ, ζχουν δϊςει απαντιςεισ όπωσ
«ςυμβιβαςμόσ», «αγάπθ», «επικοινωνία». Σε αυτό το ςθμείο, κα δίνονται κεωρθτικζσ και
πρακτικζσ πλθροφορίεσ ςτθν εκπαιδευτικι ενότθτα μασ, για να κατανοιςουμε τισ
προςπάκειεσ των γονζων των προςφφγων να βρουν λφςεισ, να τουσ κάνουμε να
ςυνειδθτοποιιςουν τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ τουσ και να τουσ φζρουν ςε νζεσ
δυνατότθτεσ μάκθςθσ. Όςον αφορά το κζμα του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, οι γονείσ των
προςφφγων ζχουν εκφράςει τα διάφορα προβλιματά τουσ. Αν και τα ςθμαντικότερα από
αυτά τα προβλιματα είναι οι ζννοιεσ όπωσ οι διαφορζσ ςτθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό, το
αίςκθμα του πρόςφυγα, θ δυςπιςτία, θ ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ, ο αρικμόσ των γονζων που
ςκζφτονται ζτςι μειϊνεται κακθμερινά και θ διαδικαςία προςαρμογισ ζχει προχωράει με
ταχείσ ρυκμοφσ. Ελπίηουμε ότι το ζργο μασ κα ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθ διαδικαςία αυτι.
Από τθν άλλθ πλευρά, το μεγάλο μζροσ των προςφφγων γονζων ζχει διάφορεσ ανθςυχίεσ
για το μζλλον κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ των παιδιϊν τουσ. Ζχουν
υλικζσ και θκικζσ ανθςυχίεσ, όπωσ θ προςαρμογι των παιδιϊν τουσ ςτο εκπαιδευτικό
ςφςτθμα, θ μθ είςοδοσ ςτο πανεπιςτιμιο, θ κοινωνικι ςυμμετοχι, θ ζκκεςθ ςε μια
διαφορετικι γλϊςςα και ο πολιτιςμόσ, το να ξεχάςουν τθ γλϊςςα τουσ και οι ανθςυχίεσ για
το μζλλον τουσ. Αν εμείσ, ωσ άνκρωποι, δείξουμε τθν ευαιςκθςία μασ προσ αυτοφσ τουσ
ανκρϊπουσ για τισ ανθςυχίεσ που ζχουν, δεν κα είναι δφςκολο να καταλάβουμε πωσ αυτζσ
είναι οι ανθςυχίεσ που μπορεί να αιςκάνεται και να ζχει κάκε άνκρωποσ. Ζνασ από τουσ
λογοφσ για τουσ οποίουσ ξεκινιςαμε το ζργο είναι να ελαχιςτοποιιςουμε αυτζσ τισ
ανθςυχίεσ που αντιμετωπίηουν οι γονείσ των προςφφγων κατά τθ διάρκεια τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ των παιδιϊν τουσ, ακόμθ και να καταλάβουν ότι θ κατάςταςθ
ςτθν οποία βρίςκονται κάποια μζρα μπορεί να τουσ επιςτρζψει ωσ πλεονζκτθμα και να
τουσ κάνει να ςκεφτοφν τα πλεονεκτιματα τθσ επαφισ με ζναν διαφορετικό πολιτιςμό,
καταλιγοντασ ζτςι να κοιτάξουν τον κόςμο από μια διαφορετικι οπτικι γωνία με τον τρόπο
αυτό. Από τθν άλλθ πλευρά, οι περιςςότεροι από τουσ πρόςφυγεσ γονείσ ςτισ χϊρεσ που
είναι οι εταίροι μασ μζχρι ςιμερα δεν ζχουν παρακολουκιςει τα ςεμινάρια ι τα
προγράμματα ϊςτε να βοθκιςουν ςθμαντικά τον εαυτό τουσ και τα παιδιά τουσ, αλλά
κυρίωσ ζδωςαν τθν απάντθςθ «Ναι» τισ ερωτιςεισ που τουσ κζςαμε ςχετικά με τθ
ςυμμετοχι ςε ζνα τζτοιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Αυτόσ είναι ο ςθμαντικότεροσ δείκτθσ για
το πϊσ το ζργο μασ ζχει πάρει ςωςτι κατεφκυνςθ και ζχει γίνει ιδθ ζνα βιμα προσ τα
εμπρόσ.

Στισ ερωτιςεισ που τζκθκαν με ςτόχο να προςδιοριςτοφν οι καταςτάςεισ που ςχετίηονται
με εμπακείσ προςεγγίςεισ των προςφφγων γονζων, εκείνοι τισ εξζφραςαν δίνοντασ κετικζσ
απαντιςεισ, όπωσ ότι κα ςυμπεριφερόταν φιλικά προσ τουσ πρόςφυγεσ που ζρχονταν ςτισ
χϊρεσ τουσ, ότι κα τουσ βοθκοφςαν, ότι κα τουσ βρουν κζςεισ εργαςίασ γι 'αυτοφσ και ότι
κα τουσ βοθκιςουν να ενςωματωκοφν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Στθν πραγματικότθτα,
ςυναντοφν όλεσ τισ αιςιόδοξεσ νοοτροπίεσ και προςεγγίςεισ που αναφζρκθκαν βάςει τόςο
τθσ κοινότθτασ όςο και των κυβερνιςεων ςτισ χϊρεσ όπου βρίςκονται. Ωςτόςο, ςε αυτό το
ςθμείο, με τθν ζναρξθ ξαφνικοφ πολζμου, είναι προφανζσ ότι οι χϊρεσ που εκτίκενται ςτθ
μετανάςτευςθ δεν μποροφν να επικοινωνιςουν άμεςα με τουσ λαοφσ που ζρχονται
ξαφνικά ςτθ χϊρα τουσ και λαμβάνουν προφυλάξεισ. Εκτόσ αυτοφ, οι χϊρεσ υποδοχισ που
εκτίκενται ςτθ μετανάςτευςθ δοκιμάηουν το καλφτερο για τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ
των προςφφγων που εμφανίηονται κακθμερινά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπαίδευςθσ.
Ενϊ οι γονείσ πρόςφυγεσ αναφζρουν επίςθσ τισ δυςκολίεσ του να γίνουν γονείσ ςε μια ξζνθ
χϊρα, λζνε πωσ προβλιματα αποτελοφν επίςθσ θ γλϊςςα, οι διαφορζσ ςτον κοινωνικό
πολιτιςμό και τθν παράδοςθ, οι φυλετικζσ ςυμπεριφορζσ, θ ζλλειψθ οικογενειακισ
ςτιριξθσ, τα οικονομικά προβλιματα, θ ζλλειψθ επικοινωνίασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, για το ερϊτθμα που τζκθκε ςχετικά με τισ προςπάκειεσ που
κάνουν για να λφςουν τα προβλιματα αυτά , ζδωςαν απαντιςεισ όπωσ με τον τρόπο
επικοινωνίασ, τθν κακιζρωςθ διαλόγου, τθν επαφι με το ςχολείο και τουσ εκπαιδευτικοφσ,
τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ, τθν προτίμθςθ τουσ ςε ιδιαίτερα μακιματα, με
περιςςότερα μακιματα ςτθ νζα γλϊςςα. Το να κατανοιςουμε αυτζσ τισ κετικζσ
προςπάκειεσ επίλυςθσ των προβλθμάτων των προςφφγων γονζων και το να τουσ δϊςουμε
νζεσ μακθςιακζσ ικανότθτεσ ςε αυτά τα κζματα, αποτελοφν δυο από τουσ ςθμαντικότερουσ
ςτόχουσ του προγράμματοσ. Οι αναλφςεισ τθσ ζρευνασ μασ, οι οποίεσ κα αποτελζςουν τθν
πθγι για τθν εκπαιδευτικι μασ ενότθτα, που είναι το επόμενο βιμα του ζργου μασ, ζδωςαν
κάποιεσ πολφ ςθμαντικζσ ενδείξεισ. Σε αυτό το ςθμείο, τα βιματα που κακορίςτθκαν ςτθν
αρχι του ζργου μασ προχωροφν κακθμερινά, ζχουν επίςθσ γίνει πθγι ευχαρίςτθςθσ και
υπερθφάνειασ για μασ.

Στθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ, ςε ολόκλθρο τον κόςμο, πολλοί πόλεμοι ζχουν γίνει για
διάφορουσ λόγουσ. Ωςτόςο, ςτο παρελκόν, ενϊ οι πόλεμοι ζγιναν ςτο πεδίο τθσ μάχθσ από
τουσ άνδρεσ ςε άλογα και τουσ πολίτεσ που τραυματιηόταν λιγότερο, ςιμερα ςτουσ
πόλεμουσ γίνονται ςτον κόςμο, δυςτυχϊσ, οι πολίτεσ πλιττονται πολφ περιςςότερο. Οι
άνκρωποι που μποροφν να επιβιϊςουν ξεφεφγοντασ από τον πόλεμο ςτθ χϊρα τουσ
αναγκάηονται να απομακρυνκοφν όχι μόνο από το ζδαφοσ που ζχουν ηιςει εδϊ και αιϊνεσ
αλλά και από τισ ςυνκικεσ ηωισ, τισ ςυνικειεσ, τον πολιτιςμό , τισ παραδόςεισ και τθ
γλϊςςα τουσ. Αυτό που είναι βζβαιο, κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ, είναι πωσ κα
αντιμετωπίςουν δυςκολίεσ ςε κάκε τομζα ςε ζναν εντελϊσ νζο τρόπο ηωισ. Ωσ εκ τοφτου, θ
ζννοια του να είςαι πρόςφυγασ αποτελεί μια ςθμαντικι πραγματικότθτα ςτον ςθμερινό
κόςμο. Για το λόγο αυτό, όλοι οι άνκρωποι του κόςμου είναι επίςθσ υπεφκυνοι, εκτόσ από
τουσ ίδιουσ τουσ πρόςφυγεσ για τθ διαδικαςία προςαρμογισ τουσ. Η ιςτορία τθσ
ανκρωπότθτασ περιλαμβάνει ιςτορίεσ ατόμων από όλα τα μζρθ του κόςμου που ζγιναν
πρόςφυγεσ για να προςτατευκοφν από τθν ςκλθρότθτα που αντιμετϊπιςαν για
κρθςκευτικοφσ, ιςτορικοφσ, κοινωνικοφσ λόγουσ, για να βρουν ζναν ανκρϊπινο χϊρο

διαβίωςθσ. Σε αυτζσ τισ ιςτορίεσ, ο αρικμόσ εκείνων που επιςτρζφουν ςτισ χϊρεσ τουσ είναι
πολφ μικρόσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, ακόμθ και αν επιλυκοφν τα προβλιματα, οι πρόςφυγεσ
ςυνεχίηουν να ηουν ςτισ χϊρεσ όπου ηουν ωσ πρόςφυγεσ.

Το 2012 κα λθφκεί υπόψθ μια κακι χρονιά, όταν ςυνολικά 45 εκατομμφρια άνκρωποι,
ςυμπεριλαμβανομζνων ςχεδόν 16 εκατομμυρίων ανκρϊπων ςτον κόςμο ςε διάφορεσ
χϊρεσ και ςχεδόν 29 εκατομμφρια άνκρωποι ςτισ χϊρεσ τουσ, ζπρεπε να μετακινθκοφν
λόγω παραβιάςεων των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, ςυγκροφςεων και βίασ. Από το 2011, θ
Τουρκία και θ Ευρϊπθ ζχουν αντιμετωπίςει μια μεγάλθ μετανάςτευςθ ωσ αποτζλεςμα του
εμφυλίου πολζμου και του χάουσ ςτθ Συρία. Τελικά, θ μετανάςτευςθ είναι μια από τισ
μεγαλφτερεσ παγκόςμιεσ κρίςεισ.

Όπωσ φαίνεται με εντυπωςιακό τρόπο ςτο κομμάτι "Αξιολόγθςθ όλων των χωρϊν" των
ερευνϊν του ζργου μασ από αυτζσ τισ πραγματικότθτεσ, οι πρόςφυγεσ ζχουν τάςθ να
εμφανίηουν κοινζσ ι παρόμοιεσ ςυμπεριφορζσ αν και βρίςκονται ςε διαφορετικζσ χϊρεσ,
με διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και υπό διαφορετικζσ ςυνκικεσ. Ζχουμε αξιολογιςει αυτι
τθν ομοιότθτα και ζχουμε λάβει υπόψθ αυτιν τθν αξιολόγθςθ ςτα επόμενα βιματα του
ζργου μασ.

Στόχοσ; να βοθκιςουμε τουσ πρόςφυγεσ να αναμιχκοφν με τον πρότερο βίο και να
βοθκιςουμε ςτθν προςαρμογι και ςτθν ζνταξθ των προςφφγων ςτθν εκπαίδευςθ που
είναι θ πιο ςθμαντικι ανάγκθ τουσ, εκείνων και των οικογενειϊν τουσ, με τθ χριςθ
εφαρμόςιμων, βελτιϊςιμων και ευρζωσ διαδεδομζνων μεκόδων.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

"Πϊσ βλζπετε τθν εκπαίδευςθ του παιδιοφ ςασ ςτθν ίδια τάξθ με ζνα παιδί πρόςφυγα;"
Οι γονείσ ςτθν Σουρκία: το 36% κετικά, το 53% είδαν τισ γλωςςικζσ διαφορζσ, τον
υπερπλθκυςμό των τάξεων, ωσ αρνθτικό, ενϊ το 11% δεν απάντθςε.
Οι γονείσ ςτθν Ιςπανία: το 100% απάντθςε κετικά.
Οι γονείσ ςτθν Ελλάδα: το 86% ιταν κετικό, το 14% ιταν αρνθτικό. Εάν θ απάντθςι ςασ
είναι αρνθτικι, ποιοι είναι οι λόγοι; Το 14,3% των γονζων δεν τουσ εμπιςτεφονται, το 14,3%
δεν τουσ κζλει, το 28,6% δεν τουσ αρζςουν οι πρόςφυγεσ, το 28,6% τουσ δεν τουσ αρζςει
και το 14,3% ζχουν λόγουσ όπωσ είναι οι πολιτιςτικζσ διαφορζσ.
Οι γονείσ ςτθ Βουλγαρία: το 90,9% απάντθςε κετικά και το 9,1% απάντθςε αρνθτικά. Εάν θ
απάντθςι ςασ είναι αρνθτικι, ποιοι είναι οι λόγοι; οι γονείσ ζχουν ενςτάςεισ για λόγουσ
όπωσ ότι δεν εμπιςτεφονται τουσ πρόςφυγεσ, δεν κζλουν τα παιδιά τουσ να διαβάηουν με
πρόςφυγεσ, να μθν τουσ αρζςουν οι πρόςφυγεσ γενικά, να μθν τουσ αρζςουν οι πρόςφυγεσ
λόγω πολιτιςμικϊν διαφορϊν και γλϊςςασ.

"Σο παιδί ςασ επικοινωνεί με τα παιδιά προςφφγων ςτθν τάξθ του;"
Οι γονείσ ςτθν Σουρκία: Το 61% απάντθςε ναι, ςτθ ςυνζχεια για λόγουσ όπωσ οι γλωςςικζσ
διαφορζσ και το αςυμβίβαςτο το 19% απάντθςε όχι, και τζλοσ το υπόλοιπο 20% δεν
απάντθςε.
Οι γονείσ ςτθν Ιςπανία: 96% Ναι, 4% Όχι. Αυτοί που δεν απάντθςαν ζγραψαν "Δεν είμαι
βζβαιοσ επειδι δεν γνωρίηω" ι "Δεν ξζρω αν θ επικοινωνία ζγινε".
Οι γονείσ ςτθν Ελλάδα: 82% Ναι, 18% Όχι. Το 22,4% δεν μιλοφν ελλθνικά, 11,1% ζχουν
προβλιματα με τισ ξζνεσ γλϊςςεσ, 11,1% ζχουν προβλιματα επικοινωνίασ, 11,1% δεν
μιλοφςε ελλθνικά ι οποιαδιποτε άλλθ ξζνθ γλϊςςα, και το 11,1% εξιγθςε ότι υπιρχαν
άλλα προβλιματα.
Οι γονείσ ςτθ Βουλγαρία: Ζνα 81,8% λζνε ναι, και το υπόλοιπο 18,2 λζνε όχι. Στθν ερϊτθςθ
‘’Εάν θ απάντθςθ είναι όχι, εξθγιςτε γιατί’’, απάντθςαν πωσ δεν υπάρχει καμία ανάγκθ,
δεν ξζρουν τθ βουλγαρικι γλϊςςα, δεν ικελαν να μασ δϊςουν λόγουσ.

"Μιπωσ επικοινωνείτε με τουσ γονείσ των παιδιϊν προςφφγων τθσ τάξθσ του παιδιοφ
ςασ;"
Οι γονείσ ςτθν Σουρκία: 17% Ναι, 52 Όχι, αναπάντθτο παραμζνει το 31%. Στο ερϊτθμα «Αν
πείτε όχι, εξθγιςτε γιατί;», ζδωςαν λόγουσ όπωσ θ διαφοροποίθςθ τθσ γλϊςςασ, θ ζλλειψθ
δυνατότθτασ να ζρκουν ςε επαφι μαηί τουσ και θ άρνθςθ τθσ αποδοχισ των προςφφγων.

Οι γονείσ ςτθν Ιςπανία: 64% Ναι, 36% Όχι. 12% δεν επικοινωνοφν, 12% δεν ενδιαφζρονται,
6% είναι πολφ δφςκολο να γίνει, το 6% δεν μπορεί να μιλιςει με άλλουσ γονείσ, το 6%
ανζφεραν πολιτιςμικά και γλωςςικά εμπόδια, το 6% είπαν πωσ θ απάντθςθ διαφζρει
ανάλογα με τθ χϊρα και το άτομο, το 6% μιλοφν ςτουσ γονείσ τθσ χϊρασ τουσ, το 6% δεν
χρειάηεται να το κάνουν επειδι μιλάνε με άλλουσ πρόςφυγεσ, το 6% δεν το εφαρμόηει ωσ
ςυνικεια και το 6% απάντθςε πωσ ζχει προβλιματα με τθ ςυννενόθςθ.
Οι γονείσ ςτθν Ελλάδα: 68% Ναι, 32% Όχι. Δεν κζλω απάντθςε το 20%, δεν χρειάηομαι το
53,4%, 13,4% δεν ζχουν λόγο, 6,7% δεν μιλοφν Ελλθνικά και 6,7% μιλοφν άλλθ γλϊςςα.
Οι γονείσ ςτθ Βουλγαρία: 77,8% λζνε ναι, 22,2% λζνε όχι. Στθν ερϊτθςθ "γιατί λζτε όχι",
δεν χρειάηεται, δεν το κζλουν, δεν ξζρουν τθ γλϊςςα.

"Ασ ποφμε πωσ οι ρόλοι άλλαηαν, πϊσ κα αξιολογοφςατε τθν εκπαίδευςθ του παιδιοφ
ςασ ςε άλλθ χϊρα όπου κα ιςαςταν πρόςφυγασ; Περιγράψτε το ςε μια φράςθ." τθν
ερϊτθςθ:
Οι γονείσ ςτθν Σουρκία: Είχαμε 44% κετικζσ απαντιςεισ, ενϊ το 20% παρουςίαςε
αρνθτικζσ ςτάςεισ, το 28% άφθςε κενό το ερϊτθμα και το 8% εξζφραςε προβλιματα με
τουσ πρόςφυγεσ.
Οι γονείσ ςτθν Ιςπανία: Το 10% απάντθςε πωσ κα είναι δφςκολθ θ προςαρμογι, το 10%
τίποτα μετά τθν εκπαίδευςθ, το 10% είπε πωσ αυτό μπορεί να ζχει πλεονεκτιματα, το 10%
δεν κα είναι δφςκολο για αυτοφσ, το 10% εξαρτάται από τισ περιςτάςεισ, το 10% κα ιταν
εφκολο να μάκεισ, το 10% κα υπιρχαν κάποιεσ ελλείψεισ, το 10% δεν νομίηω ότι κα ιταν
ζνα μεγάλο πρόβλθμα, το 10% εξαρτάται από το εάν αυτι θ μετανάςτευςθ κα είναι εφκολθ
ι όχι, ςυνδζεται με τθ χϊρα και το εκπαιδευτικό ςφςτθμα.
Οι γονείσ ςτθν Ελλάδα: το 20% κα είναι δφςκολο, το 12% δεν κα εγκαταλείψει τθ χϊρα, το
3% ςτθ χϊρα, το 4% κα ζπρεπε να μάκει τθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό τθσ χϊρασ όπου κα
ηοφςε το παιδί και το 2% απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ ρωτϊντασ πωσ κα ςκεφτόςαςταν εςείσ.
Οι γονείσ ςτθ Βουλγαρία: Πρζπει να μάκω ςτο παιδί τθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό, δεν κα
αφιςω τθ χϊρα, κα μείνω ςτθ χϊρα μου, κα πρζπει να μάκω τθ γλϊςςα ςτα παιδιά, κα
αντιμετωπίςω δυςκολίεσ ςτθ διαδικαςία προςαρμογισ των παιδιϊν, πρζπει να μάκω τον
πολιτιςμό των παιδιϊν, Πρζπει να μάκω τον πολιτιςμό τουσ και να τον γνωρίςω ςτο παιδί
μου και πρζπει να μάκω τθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό. Ζδωςαν τζτοιεσ απαντιςεισ.

"Αντιμετωπίηετε τα μειονεκτιματα του να είςτε γονζασ ςε μια ξζνθ χϊρα; Αν ναι, ποιά
είναι αυτά;"
Οι γονείσ ςτθν Σουρκία: το 46% των γλωςςικϊν και πολιτιςμικϊν διαφορϊν, δεν υπάρχει
λόγοσ 18%, 2% οικονομικοί λόγοι, 26% κενόσ, 8% επικυμοφν μζςω αυτισ τθσ ερϊτθςθσ,
διλωςαν επικυμία και παράπονα.

Οι γονείσ ςτθν Ιςπανία: 52% Ναι, 48% Όχι. Εάν θ απάντθςι ςασ είναι «Ναι», τότε το 20%
αφορά τισ δουλειζσ και τθ γλϊςςα, το 5% για τισ οικονομικζσ και πολιτιςτικζσ διαφορζσ, το
5% για τισ διακρίςεισ, το 5% για τθν εκπαίδευςθ και τθν εργαςία, το 25% είναι κοινωνικό ,
το 5% δεν είναι δφςκολα με τθν βοικεια τθσ Ευρϊπθσ, το 5% είναι οικονομικζσ και
κοινωνικζσ διαφορζσ, το 5% ζρχεται αντιμζτωπο με αποφάςεισ και εμπόδια και το 5%
οφείλεται ςε προςαρμογι.
Οι γονείσ ςτθν Ελλάδα: 64,7% λζνε όχι, 23,4% λζνε ναι. Ζρχονται αντιμζτωποι με τα
ακόλουκα: το 2% με τον ρατςιςμό, το 2% με τθ γλϊςςα, το 2% με τθν επικοινωνία, το 3,9%
με τθν διαφορετικά ςτον πολιτιςμό, το 2% ζδωςε απαντιςεισ όπωσ ότι προςπακοφν να
κρατιςουν χαμθλό προφίλ.
Οι γονείσ ςτθ Βουλγαρία: 81,8% λζνε ναι, 18,2 λζνε όχι. "Αν θ απάντθςι ςασ είναι" Ναι ",
κα ερωτθκείτε ποια είναι αυτά. Είναι δφςκολθ θ επικοινωνία ςε μια ξζνθ χϊρα, θ γλϊςςα,
θ αναπθρία, ο πολιτιςμόσ και θ κρθςκεία, όλοι βλζπουν ξζνα μάτια, προκαταλιψεισ και
ρατςιςμό ".

"Ζχετε αντιμετωπίςει κάποιο πρόβλθμα με τουσ μακθτζσ πρόςφυγεσ ι τουσ γονείσ τουσ
κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ του παιδιοφ ςασ; Αν ζχετε, τι είδουσ λφςθ ζχετε
εφαρμόςει;"
Οι γονείσ ςτθν Σουρκία: 49% όχι, 15% ζχουν ζρκει ςε διαμάχθ, εκφράςαν προβλιματα
επικοινωνίασ 10% 26% άφθςαν το ερϊτθμα κενό.
Οι γονείσ ςτθν Ιςπανία: 93% λζνε Όχι, 7% λζνε Ναι. Το 50% των γονζων απάντθςε ότι το
πρόβλθμα δεν επιλφκθκε ποτζ, το 25% ζκανε διάλογο και το 25% απευκφνκθκαν ςτουσ
δαςκάλουσ, όταν ρωτικθκαν "Πϊσ το λφςατε αυτό;"
Οι γονείσ ςτθν Ελλάδα: 26% ποτζ,2% όπωσ όλοι, 2% πολλά, 2% όχι, 2% ςυνζντευξθ με τον
διευκυντι, πολιτιςμόσ 6%, επικοινωνία 12%, πολιτιςτικζσ διαφορζσ 4%.
Οι γονείσ ςτθ Βουλγαρία: 72,7% Ναι, 27,3% Όχι. Ωςτόςο, δεν δόκθκαν πλθροφορίεσ
ςχετικά με τισ λφςεισ.

ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Oι απαντιςεισ ςτο ερϊτθμα «Πϊσ βλζπετε το γεγονόσ το παιδί ςασ να εκπαιδεφεται ςτθν
ίδια τάξθ με ζνα παιδί πρόςφυγα;» όταν αξιολογοφνται με βάςθ τισ χϊρεσ που
ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα, είναι κετικζσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ εκτόσ από τθν Τουρκία, ενϊ
ςτθν Τουρκία το 53% απάντθςε αρνθτικά ςτθν ερϊτθςθ. Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ
λόγουσ είναι ότι θ Τουρκία είναι μια γειτονικι χϊρα με τθ Συρία και μετά τον πόλεμο που
ξεκίνθςε το 2011, θ Τουρκία εκτζκθκε άμεςα ςτθ μετανάςτευςθ Σφριων προςφφγων. Ενϊ
ςτθν Τουρκία υπάρχουν περίπου τρία εκατομμφρια πρόςφυγεσ, οι περιςςότεροι από
αυτοφσ βρίςκονται ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, το Kilis και το Gaziantep όπου εκτελοφμε το
ζργο μασ. Για το λόγο αυτό, ο μακθτικόσ πλθκυςμόσ ζχει αυξθκεί ςτα ςχολεία, οι αίκουςεσ

διδαςκαλίασ ζχουν γίνει πολυπλθκζςτερεσ και ζχει παρατθρθκεί χάςμα επικοινωνίασ
εξαιτίασ των διαφορϊν ςτθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό ςτο Γκαηιαντζπ. Οι πιο ςθμαντικοί
λόγοι για τουσ οποίουσ τα ποςοςτά ςτθν Τουρκία διαφζρουν από τουσ εταίρουσ μασ ςτθν
Ελλάδα, τθν Ιςπανία και τθ Βουλγαρία, προζρχονται από λόγουσ που αναφζραμε
παραπάνω. Για παράδειγμα, ςε μια τάξθ ςτθν Ιςπανία ςυνυπάρχουν ζνα ι δφο παιδιά
πρόςφυγεσ, ενϊ ςτθν Τουρκία το ποςοςτό αυτό ςε οριςμζνεσ τάξεισ υπερβαίνει το μιςό. Οι
ντόπιοι γονείσ ζχουν επίςθσ διευκρινίςει τα παράπονα τουσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ αυτι
προφορικά κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ. Η αρνθτικι προςζγγιςθ των αυτοχκόνων γονζων
ςε αυτό το κζμα δεν απευκφνεται ςτουσ πρόςφυγεσ, αλλά ςτα δικά τουσ παιδιά που
επθρεάηονται αρνθτικά από αυτι τθν κατάςταςθ. Σε αυτό το ςθμείο, όταν προςτίκεται θ
ζλλειψθ προςαρμογισ και επικοινωνίασ μεταξφ προςφφγων και γθγενϊν γονζων, οι
απόψεισ των ντόπιων προσ τουσ πρόςφυγεσ γονείσ και τα παιδιά τουσ είναι γενικά
αρνθτικζσ. Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ ςτόχοσ του ζργου μασ είναι να ςυμβάλουμε ςτθ
διαδικαςία προςαρμογισ μεταξφ των ντόπιων και των προςφφγων γονζων. Με το να
αναφζρουμε τισ κετικζσ πλευρζσ του πολιτιςτικοφ ςυνδυαςμοφ ςτουσ γθγενείσ γονείσ,
δίνοντασ παραδείγματα όπωσ τα πλεονεκτιματα τθσ εκμάκθςθσ μιασ διαφορετικισ
γλϊςςασ για τα παιδιά τουσ, κάνοντασ τουσ να δοκιμάςουν τθν ευχαρίςτθςθ τθσ
ςυναναςτροφισ μζςω διαπολιτιςμικϊν δραςτθριοτιτων που κα οργανϊςουμε,
επιδιϊκουμε να δθμιουργιςουμε ζνα πνεφμα ςυνειδθτοποιιςεωσ και ςφμπνοιασ μεταξφ
τουσ . Από τθν άλλθ πλευρά, ζνα άτομο δεν γίνεται πρόςφυγασ μόνοσ του, αλλά μπορεί να
ζρκει ςε αυτι τθ κατάςταςθ εξαιτίασ αναπόφευκτων λόγων. Ο πόλεμοσ που ξεκίνθςε ςτθ
Συρία ζχει καταςτιςει τουσ πρόςφυγεσ υποχρεωμζνουσ να μεταναςτεφουν και να
καταφεφγουν υποχρεωτικά ςτθ χϊρα μασ. Σε αυτό το ςθμείο, όταν ενεργοφμε ςκεπτόμενοι
τον ςυνάνκρωπο, ο κακζνασ μασ ζχει το δικαίωμα τθσ ηωισ και τθσ εκπαίδευςθσ και κανείσ
δεν μπορεί να εμποδίςει αυτό το δικαίωμα. Είναι ςίγουρο ότι κα περάςουμε μια δφςκολθ
διαδικαςία ενϊ κα ενςωματϊςουμε αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ ςε διαφορετικό πολιτιςμό,
κοινωνία και γλϊςςα ςτθ χϊρα μασ, παρόλα αυτά καλφτερεσ μζρεσ ζρχονται πάντα μετά
από δφςκολεσ μζρεσ για τον άνκρωπο. Επιπλζον, είναι ανκρϊπινο κακικον μασ να δίνουμε
αρκετι προςοχι ςτουσ ανκρϊπουσ που βλζπουμε ςτθ κζςθ των προςφφγων και να κοιτάμε
μπροςτά ζτςι ϊςτε να ςυνεργαςτοφμε μαηί τουσ. Εξαιτίασ αυτϊν των λόγων, με ςτόχο τθν
αλλαγι των προοπτικϊν των γονζων ςτθν Τουρκία προσ μια κετικι κατεφκυνςθ, κάνουμε
μελζτεσ για να τουσ φζρουμε ςε μια νζα ςυνειδθτοποίθςθ με τθν κατάρτιςθ μασ να είναι
ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ ςτόχουσ μασ. Με αυτό το ςτόχο, μετά από ζνα
ςυγκεκριμζνο βιμα των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων, ςτοχεφουμε να ςυμπεριλάβουμε και
τουσ γθγενείσ γονείσ ςτθν εκπαίδευςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, ζνα από τα ενδιαφζροντα
αποτελζςματα είναι θ απάντθςθ «Ναι» που δόκθκε ςτο ερϊτθμα «Το παιδί ςασ
επικοινωνεί με παιδιά πρόςφυγεσ ςτθν τάξθ του;» από γονείσ ςτθν Τουρκία με ποςοςτό
61% παρά τισ αρνθτικζσ τουσ απόψεισ . Τα ποςοςτά αυτά υπερβαίνουν το 80% ςτθν
Ιςπανία, τθν Ελλάδα και τθ Βουλγαρία. Αυτι θ κατάςταςθ μασ δείχνει ότι ςε αντίκεςθ με
τουσ γονείσ τουσ, τα παιδιά κάνουν επαφζσ μεταξφ τουσ και ενςωματϊνουν τθ διαδικαςία
προςαρμογισ με ζναν ευκολότερο τρόπο. Επιπλζον, οριςμζνεσ από τισ αντιςτάςεισ των
προςφφγων και των γθγενϊν γονζων ςτθ διαδικαςία προςαρμογισ λόγω ιδεολογικϊν
πεποικιςεων μπορεί να δθμιουργιςουν φραγμοφσ ςτο μζτωπο αυτισ τθσ γενιάσ, οι οποίοι
είναι υποχρεωμζνοι να μοιράηονται ζνα μζλλον μαηί τουσ.

Μια άλλθ ερϊτθςθ: «Μιπωσ επικοινωνείτε με τουσ γονείσ των παιδιϊν προςφφγων ςτθν
τάξθ του παιδιοφ ςασ;» του ερωτθματολογίου μασ ζχει απαντθκεί κετικά από
περιςςότερουσ από 60% ςυμμετζχοντεσ ςτθν Ιςπανία, τθν Ελλάδα και τθ Βουλγαρία, ενϊ
ςτθν Τουρκία το ποςοςτό 52% ζχει απαντιςει "Όχι" ωσ άμεςθ αναλογία με τισ απαντιςεισ
που δόκθκαν για τθν πρϊτθ ερϊτθςθ. Αυτι θ κατάςταςθ είναι ζνασ ςθμαντικόσ δείκτθσ του
ότι οι γονείσ των προςφφγων δεν γίνονται δεκτοί από τουσ γθγενείσ γονείσ ι δεν χρειάηεται
να ζρκουν ςε επαφι αν και ζχει περάςει μεγάλο διάςτθμα από το 2011.

Στο ερϊτθμα "Εάν οι ρόλοι άλλαηαν πϊσ κα αξιολογοφςατε ότι το παιδί ςασ κα ζπρεπε να
εκπαιδευτεί ςε άλλθ χϊρα; Εξθγιςτε ςε μια πρόταςθ ", κζλαμε να ενιςχφςουμε εμφανοφσ
προςεγγίςεισ των ντόπιων γονζων και κζλαμε να βρεκοφν ςτα παποφτςια των προςφφγων
μεταβάλλοντασ τουσ ρόλουσ για μια ςτιγμι. Σε αυτό το ερϊτθμα, γενικά, οι γονείσ ζδωςαν
απαντιςεισ υπογραμμίηοντασ ότι οι δυςκολίεσ μπορεί να τισ βιϊςει κάποιοσ εξαιτίασ των
διαφορϊν ςτθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό. Ζνα τζτοιο ερϊτθμα υπάρχει ςτθν ζρευνα μασ για
να ειςαγάγουμε τθν ενότθτα κατάρτιςθσ μασ και να τουσ προςκαλζςουμε να ςκεφτοφν και
να ςυνειδθτοποιιςουν τθν κατάςταςθ ςχετικά με αυτό το κζμα πριν ξεκινιςει θ
εκπαίδευςθ. Επίςθσ, όλοι οι γονείσ που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο ανζφεραν πολλά
μειονεκτιματα για τθν ερϊτθςθ "Πιςτεφετε ότι υπάρχουν μειονεκτιματα με το να είςαι
γονζασ ςε μια ξζνθ χϊρα; Εάν ναι, ποιεσ είναι αυτζσ; ". Αποκάλυψαν και κατάφεραν να
αντικατοπτρίηουν μια ςειρά προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι πρόςφυγεσ με δικά τουσ
λόγια. Στθν ερϊτθςθ «Ζχετε ποτζ αντιμετωπίςει πρόβλθμα με παιδί ι γονζα πρόςφυγα
κατά τθν εκπαίδευςθ του παιδιοφ ςασ; Εάν ναι, πϊσ το λφςατε; ", το ποςοςτό 72,7%
απάντθςε" Ναι "ςτθ Βουλγαρία, ενϊ δεν ζδωςαν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ λφςεισ. Από
τθν άλλθ πλευρά, οι Τοφρκοι γονείσ που αντιμετωπίηουν αρνθτικά τθν ςυνφπαρξθ των
παιδιϊν τουσ ςτθν ίδια τάξθ με τα παιδιά των προςφφγων, ζχουν εκφράςει ότι δεν ζχουν
αντιμετωπίςει κανζνα πρόβλθμα ςε αυτό το κζμα με ποςοςτό 49%, γεγονόσ που
αποδεικνφει για άλλθ μια φορά ότι θ διαδικαςία προςαρμογισ μεταξφ παιδιϊν προχωρά με
ευκολότερο τρόπο ςε ςφγκριςθ με τθ διαδικαςία προςαρμογισ μεταξφ γονζων. Όςον
αφορά μια από τισ ενδιαφζρουςεσ λεπτομζρειεσ αυτισ τθσ ερϊτθςθσ, είναι ότι ςχεδόν το
93% των γονζων ςτθν Ιςπανία δεν ζχουν αντιμετωπίςει κανζνα πρόβλθμα ςε αυτό το κζμα.
Αυτό μπορεί να είναι άμεςα αναλογικά με τον αρικμό των προςφφγων που ηουν ςτισ χϊρεσ.
Στθν πραγματικότθτα, είναι φυςικό να προκφπτουν αυτά τα είδθ διαφορϊν ςτα δεδομζνα
μεταξφ μιασ χϊρασ που περιλαμβάνει τρία εκατομμφρια πρόςφυγεσ και άλλεσ χϊρεσ. Όςον
αφορά τισ λφςεισ ςτα προβλιματα, οι γονείσ που δείχνουν κοινι προςζγγιςθ ζχουν
εκφράςει ότι προτιμοφν να ζρχονται ςε επαφι με τθ διοίκθςθ του ςχολείου και τουσ
εκπαιδευτικοφσ εν γζνει. Παρόμοιεσ εκφράςεισ ζχουν χρθςιμοποιθκεί και από τουσ
πρόςφυγεσ γονείσ και είναι μια ςθμαντικι απόδειξθ ότι θ ανκρωπότθτα κα βρει ζναν τρόπο
κοινισ λογικισ και αποδοχισ αν κζλει να ηιςει με ειρινθ και θρεμία χωρίσ πόλεμο ςτον
κόςμο.

