
Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Τφκνο 9, Τεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 266 απφ 452 

 

Εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ και εμπόδια ηων εκπαιδεςηών/πιών ενηλίκων πποζθύγων. 

Μελέηη πεπίπηωζηρ ζηη Λέπο 

Educational needs and barriers of adult refugees’ educators. Case study in Leros 

Βαζιλική Καθπίηζα, Εθπαηδεπηηθόο ΠΕ, ΜΔΕ «Σπνπδέο ζηελ Εθπαίδεπζε», ΕΑΠ, baskaf@hotmail.gr 

Εςάγγελορ Ανάγνος, ΣΕΠ ΕΑΠ, anagnouev@yahoo.gr 

Vasiliki Kafritsa, Primary school teacher, Msc “Studies in Education”, Hellenic Open University, 

baskaf@hotmail.gr 

Evaggelos Anagnou, Tutor Hellenic Open University, anagnouev@yahoo.gr 

 

 

 

Abstract: In the present paper we tried to describe the educational needs of the adult 

refugees’ educators in the area of Leros. In addition, we attempted to highlight the obstacles 

they face. To collect our data, we used the qualitative approach and conducted interviews 

throughout the avalanche sampling, so that the participants could express their ideas and 

perceptions. Our sample is consisted of adult refugees’ educators working in NGO 

ECHO100PLUS, which is activated in Leros. The analysis of the data revealed the educators’ 

inexperience and lack of training, as well as the inadequate organization and support on 

state’s behalf. However, the bright side is the full support from ECHO100PLUS and the 

positive attitude of the local community and the trainees towards the educator’s work. 
Keywords: adult education, adult’s trainer education, educational needs, barriers 

Πεπίληψη: Σηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λέξνπ, θαζψο θαη ε αλάδεημε 

ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζπγθεθξηκέλα πινπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κέζσ ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

ρηνλνζηηβάδαο. Τν δείγκα απνηέιεζαλ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεχηξηεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ 

ηεο ΜΚΟ ECHO100PLUS πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Λέξν. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, αλαδείρζεθε ε απεηξία θαη ε απνπζία επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ, 

θαζψο θαη ε ειιηπήο νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε απφ ηε κεξηά ηεο πνιηηείαο. Σηα ζεηηθά 

θαηαγξάθεηαη ε ακέξηζηε ππνζηήξημε απφ ηελ ECHO100PLUS θαη ε ζεηηθή αληηκεηψπηζε 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ απέλαληη ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ.  

Λέξειρ κλειδιά: εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, εκπφδηα 
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Ειζαγωγή 

Ζ πξσηφγλσξε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα εηζξνή πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη λέεο ζπλζήθεο θαη έρεη αλαδείμεη απφ ηε κηα κεξηά ηελ αλάγθε γηα ζηήξημε θαη 

αιιεινβνήζεηα θαη απφ ηελ άιιε πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο ησλ ειιεληθψλ δνκψλ. Ζ 

ειιεληθή πνιηηεία θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ελφο νινέλα απμαλφκελνπ 

πιεζπζκνχ πξνζθχγσλ. Οη αλάγθεο απηέο δελ έρνπλ κφλν λα θάλνπλ κε ηε ζίηηζε θαη ηε 

ζηέγαζε, αιιά θαη κε ηελ έληαμε θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, 

θχξηα κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, φρη κφλν ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, αιιά θαη ησλ ελειίθσλ. 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη λα αληηζηαζκίζεη ηηο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο κέζα απφ ηελ πξφνδν θαη ηε βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ αδηθεκέλσλ  

θνηλσληθψλ νκάδσλ (Κφθθνο, 2008, ζ.9). Τα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελήιηθσλ 

πξνζθχγσλ θαίλεηαη φηη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο απηνεηθφλαο θαη ηεο 

απηνπεπνίζεζεο, ζηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε θαη έληαμε ζηελ θνηλσλία (Ξεξνπράθεο, 

2019), θαζψο θαη ζηελ απνθπγή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ 

θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο (Μπεδάηε & Θενδνζνπνχινπ, 2006).  

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε δηαθνξεηηθή εζληθφηεηα θαη θνπιηνχξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε δηεξεχλεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ, θαζψο θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηε δηδαζθαιία κηαο επαίζζεηεο θνηλσληθά νκάδαο, φπσο είλαη νη 

πξφζθπγεο, φζν θαη απφ ηηο ειιείςεηο ζε παξνρέο θαη ππνδνκέο (Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, 2010). 

1. Εςάλωηερ ομάδερ 

Όια ηα άηνκα πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο βηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, γίλνληαη 

αληηθείκελα ξαηζηζκνχ θαη πξνθαηαιήςεσλ, κε απνηέιεζκα λα ζηεξνχληαη πξφζβαζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο (φπσο ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη ρξήζηεο νπζηψλ, νη πξψελ θπιαθηζκέλνη, νη 

πξφζθπγεο θαη νη κεηνλφηεηεο) αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο ή επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο 

(Τζηκπνπθιή, 2008, ζ.281). Οη παξαπάλσ νκάδεο, αλ θαη δελ κνηξάδνληαη αθξηβψο ηηο ίδηεο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, αληηκεησπίδνπλ, σζηφζν, θνηλά πξνβιήκαηα, ηα νπνία εληνπίδνληαη 

ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Έηζη ινηπφλ, ζε επαγγεικαηηθφ 

επίπεδν, ηα άηνκα απηά έρνπλ κεησκέλεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο, ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία, σο επί ην 

πιείζηνλ, δηέπνληαη απφ αζπλέρεηα, νξγαλσηηθέο ειιείςεηο θαη είλαη απνθνκκέλα απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν γίλνληαη απνδέθηεο ειάρηζηεο ή/θαη κεδεληθήο 

ππνζηήξημεο απφ ηνπο νηθείνπο ηνπο (Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, 2010). 

Σηελ εθπαίδεπζε ησλ επάισησλ νκάδσλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ πξνζθχγσλ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο φζν θαη ην 

δηαθνξεηηθφ εζλνπνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ κειψλ ηεο, θαζψο δχλαηαη λα γίλνπλ αηηίεο 
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απνηπρίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Κεθαιά, 2017). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ν/ε 

εθπαηδεπηήο/ξηα επάισησλ νκάδσλ απαηηείηαη λα γλσξίδεη ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο θαη λα αμηνπνηεί 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

2. Εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ηων εκπαιδεςηών ενηλίκων πποζθύγων  

Όπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Βεξγίδε (2012), έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο ζηελ 

Διιάδα, νη νπνίεο είραλ σο ζηφρν λα δηεξεπλήζνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Κνηλφο παξνλνκαζηήο ησλ εξεπλψλ απηψλ είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε αλάγθε γηα 

ππνζηήξημε θαη επηκφξθσζε φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία καζεηψλ/ξηψλ κε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, παξά ην γεγνλφο φηη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί θεληξηθφ πεδίν ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Τκεκάησλ ηεο ρψξαο (Palaiologou & Dimitriadou, 2013). 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ θαη ηδηαίηεξα 

νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ έρνπλ απμεκέλεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, ηδηαίηεξα 

αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη εθιείπεη έλαο θεληξηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ζπληνληζκέλεο 

πξνζπάζεηεο απφ ηε κεξηά ηνπ θξάηνπο (Kantzou, Manoli, Mouti & Papadopoulou 2017).  

Λφγσ ηνπ φηη ε πξνζθπγηθή θξίζε είλαη έλα πξφζθαην γεγνλφο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

αθφκε αξθεηέο έξεπλεο πνπ λα δηεξεπλνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ελήιηθσλ πξνζθχγσλ ζηε ρψξα καο. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε πξφζθαηε 

έξεπλα ηεο Πξφηνπ (2019) νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ ρξήδνπλ επηκφξθσζεο 

ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ζηηο βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ταπηφρξνλα, 

ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη 

έηνηκνη λα δηαρεηξηζηνχλ παξεθθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο πνπ νθείινληαη ζε ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο (Gagné, Schmidt & Markus 2017· Richardson, MacEwen & Naylor, 2018), αιιά 

θαη λα κπνξνχλ λα είλαη εμνπιηζκέλνη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

εκπινθή κε ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Nelson & Appleby, 2015).   

Σε γεληθέο γξακκέο, ε επηπιένλ θαηάξηηζε πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε αθελφο λα επεθηείλεη 

ηελ επειημία ζηελ επηινγή κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, αθεηέξνπ λα θαιιηεξγεί ζηνπο 

εθπαηδεπηέο/ξηεο δηεζλή ζπλείδεζε θαη δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεζία (Walters, Garii & Walters, 

2009). Τν παξαπάλσ εχξεκα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, αλ ζπλππνινγίζνπκε ην γεγνλφο φηη 

ζχκθσλα κε ηνλ Σηκφπνπιν (2014) ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ελειίθσλ 

πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα δελ εηζάγεη ζηε δηδαζθαιία ηεο δηαπνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο, 

αμηνπνηεί πην ζπληεξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, φπσο είλαη ε κεησπηθή δηδαζθαιία, θαη 

ζπληεξεί ζηεξενηππηθέο θαη ππνηηκεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. 

2.1. Εμπόδια ηων εκπαιδεςηών ενηλίκων πποζθύγων 

Σηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ εκπνδίσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη/εο νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ 
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ηνπο θαη ηα νπνία πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ ίδηα ηε ζχζηαζε, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηνπο θξαγκνχο πνπ αληηκεησπίδεη ε νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ (θαηαζηαζηαθά θαη 

πξνδηαζεηηθά) είηε απφ ηελ αθαηαιιειφηεηα ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ έιιεηςε ζηήξημεο θαη 

ζρεδηαζκνχ απφ ηελ πνιηηεία (ζεζκηθά) (Rubenson & Desjardins, 2009).  

Με βάζε ηελ ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε, έλα άηνκν γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ 

αλάγθεο ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ θάιπςε ησλ  βηνινγηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ 

αλαγθψλ γηα αζθάιεηα (Βεξγίδεο, 2008, ζ.29). Ζ κε θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ 

δεκηνπξγεί θξαγκνχο ηφζν ζηνλ/ηελ εθπαηδεπφκελν/ε φζν θαη ζηνλ/ηελ εθπαηδεπηή/ξηα. 

Παξάιιεια, ε εηεξνγέλεηα ηεο νκάδαο σο πξνο ην πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ θεθάιαην ησλ 

κειψλ ηεο δεκηνπξγεί επηπιένλ εκπφδηα, θαζψο ν/ε εθπαηδεπηήο/ξηα αθελφο νθείιεη λα ηα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, αθεηέξνπ θαιείηαη λα ζπγθεξάζεη ηα 

δηαθνξεηηθά εζλνπνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη λα δνκήζεη κηα νκάδα κε ζπλνρή (Blackledge & 

Hunt, 2004, ζ.266). Φπζηθά, δελ κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε ην γεγνλφο φηη νη ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο, θαζψο θαη ε θπζηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη 

εθπαηδεπφκελνη/εο απνηεινχλ επηπιένλ θξαγκνχο ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(Richardson et al, 2018). 

 Σχκθσλα κε ηνλ Βαιάθα (2008, ζ.172), ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή, ρσξίο δηαξξνέο, πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο. Μία 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο πξέπεη λα είλαη άλεηε θαη ειθπζηηθή θαη λα πξνδηαζέηεη ηα κέιε ηεο 

νκάδαο γηα κάζεζε θαη ζπλεξγαζία. Ταπηφρξνλα, πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε επνπηηθά 

κέζα θαη λα παξέρεη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Gözpınar (2019), ε αίζνπζα δηδαζθαιίαο πξέπεη λα απνηειεί νπδέηεξν ρψξν γηα ηνπο 

πξφζθπγεο. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ, 

εμνπιηζκνχ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη έλα επηπιένλ εκπφδην πνπ δπζρεξαίλεη ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηψλ/ηηψλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ (Kantzou et al, 2017). 

Με βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Gözpınar (2019), νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε δηδαζθαιία 

είλαη έλα επάγγεικα πνπ καζαίλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ε δηδαζθαιία ησλ 

πξνζθχγσλ δελ απνηειεί εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα. Ζ έιιεηςε εκπεηξίαο επνκέλσο είλαη 

έλα αθφκε εκπφδην πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελήιηθσλ πξνζθχγσλ.  

Πξφζζεηα εκπφδηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ απφ έλαλ θεληξηθφ θνξέα 

(Πνηηάθεο & Νηθνιφπνπινο, 2017), απφ ηηο ζπλερείο κεηαθηλήζεηο ησλ πξνζθπγηθψλ 

πιεζπζκψλ θαη ηηο ππεξάξηζκεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (Walters, Garii & Walters, 2009). 

3. Μεθοδολογία έπεςναρ 

Τα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ ηα εμήο: 

ΔΔ1) Πνηεο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Λέξνπ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ δείγκαηνο; 

ΔΔ2) Τη πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ ηεο Λέξνπ 
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ζην θαζεκεξηλφ έξγν ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ δείγκαηνο; 

Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ επηιέρζεθε ε πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε, θαζψο πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλίρλεπζε, ηελ θαηαλφεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

αλάδεημε ελφο θεληξηθνχ θαηλνκέλνπ (Creswell, 2016, ζ.16-17), ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ θαη ηα 

εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Τν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Χξεζηκνπνηήζεθε ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2020. 

Τν δείγκα απνηειείηαη απφ 9 εθπαηδεπηέο/ξηεο πνπ δηδάζθνπλ ή δίδαζθαλ ελήιηθεο 

πξφζθπγεο ζηε Λέξν. Τν δείγκα επηιέρζεθε κε γλψκνλα ηελ ειιελνκάζεηα, ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε έξεπλα θαη λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα ιφγσ ηεο 

κεηάθξαζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο πξνζεγγίζηεθαλ κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ρηνλνζηηβάδαο (Creswell, 2016, ζ.206, 209). Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ είλαη 

γεληθεχζηκα, σζηφζν ζεσξνχκε φηη παξνπζηάδνπλ έλα επξχηεξν ελδηαθέξνλ. 

4. Αποηελέζμαηα 

Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

4.1. Γνωζηικά ανηικείμενα για επιμόπθωζη 

Όζνλ αθνξά ηελ επηκφξθσζή ηνπο, νη εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ ηεο Λέξνπ, 

εθδήισζαλ ηελ επηζπκία λα επηκνξθσζνχλ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη 

επάισησλ νκάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 4νο ζπκκεηέρνληαο αλέθεξε φηη ζα ήζειε λα 

επηκνξθσζεί ζηε δηδαζθαιία «θαη ελειίθσλ θαη επάισησλ νκάδσλ». Ο 7νο ζπκκεηέρνληαο 

πξνηηκά ηελ επηκφξθσζε ζηε δηδαζθαιία επάισησλ νκάδσλ, θαζψο αλέθεξε φηη: «ζα ήζεια 

λα επηκνξθσζώ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε εκείο νη εθπαηδεπηέο λα αληηκεησπίδνπκε 

άηνκα πνπ έρνπλ […] δύζθνια βηώκαηα». Σην ίδην πιαίζην, νη δχν ηειεπηαίνη ζπκκεηέρνληεο 

ππνζηήξημαλ φηη ζα ήζειαλ λα εθπαηδεπηνχλ ζε ζέκαηα «εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θη όρη κόλν 

γηα επάισηεο νκάδεο» θαη «θάηη ζε γεληθόηεξν πιαίζην (ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ)». 

Κάπνηνη δήισζαλ φηη επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο. Ζ πξψηε 

ζπκκεηέρνπζα ηφληζε ηε ζεκαζία ηνπ «λα θαηαιαβαίλνπκε πώο κπνξείο λα βνεζήζεηο 

αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί ςπρνινγηθό ηξαύκα». Τνλ ίδην πξνβιεκαηηζκφ θαίλεηαη πσο 

έρνπλ θαη ν ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο, ν νπνίνο αλέθεξε φηη ζα ήζειε λα επηκνξθσζεί «ζην 

θνκκάηη ηεο ζηήξημεο απηώλ ησλ αλζξώπσλ. Ψπρνινγία ή θάηη αληίζηνηρν», αιιά θαη ε έθηε 

ζπκκεηέρνπζα ε νπνία δήισζε φηη: «ζα κ‟ άξεζε ε ςπρνινγία». 

Άιινη επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γλψζε ηεο θνπιηνχξαο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ πξψηε ζπκκεηέρνπζα δήισζε φηη ζα 

ήζειε λα επηκνξθσζεί «ζρεηηθά κε ηελ θνπιηνύξα ησλ πξνζθύγσλ από ηηο ρώξεο πνπ 

πξνέξρνληαη» θαη «κε ην πώο αληηκεησπίδεηο κία ηάμε πνπ έρεη κέζα κία κίμε εζληθνηήησλ θαη 
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δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ». Σηα παξαπάλσ ζπλεγφξεζε έκκεζα θαη ε δεχηεξε 

ζπκκεηέρνπζα, ε νπνία ηφληζε ηε δπζθνιία ηεο επηινγήο ζθελψλ ζην κάζεκα ηνπ ζηλεκά 

εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πεπνηζήζεσλ («ην ζηλεκά από ηε 

θύζε ηνπ έρεη θαη […],ππεξβνιηθή βία ή ζεμ. […] Δελ μέξσ αλ ππάξρεη ηξόπνο […] λα θάλσ 

θαη επηινγή, ηη ζα κπνξνύζα λα δείμσ γηαηί είλαη θαη παηδηά πνπ δελ μέξνπκε αθξηβώο από πνύ 

πξνέξρνληαη θαη δελ ήζεια λα ηνπο δείμσ ππεξβνιηθά βίαηεο ζθελέο»).  

 Έλα άηνκν εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα επηκνξθσζεί ζηε δηδαθηηθή μέλσλ γισζζψλ θαη έλα 

άιιν φηη δελ επηζπκεί λα επηκνξθσζεί θαζφινπ. Σπγθεθξηκέλα, ε έθηε ζπκκεηέρνπζα 

αλέδεημε ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ «νη γιώζζεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε», ελψ ν πέκπηνο 

ζπκκεηέρνληαο ππνζηήξημε φηη: «δε κνπ „ξρεηαη θάηη ην νπνίν πξέπεη λα δνπιέςσ».  

Σε γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη φηη ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο έρνπλ εληνπίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

ζεκεία ζηα νπνία ρξεηάδνληαη επηπιένλ επηκφξθσζε. Τν γεγνλφο φηη θαηά θχξην ιφγν 

επέιεμαλ λα επηκνξθσζνχλ ζηηο βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη επάισησλ νκάδσλ 

είλαη αιιειέλδεην κε ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο πνπ εληνπίζηεθε θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ.  

4.2. Επιλογή επιμοπθωηών 

Ωο πξνο ηελ επηινγή επηκνξθσηή/ξηαο ε πιεηνςεθία επηιέγεη θάπνηνλ/α πνπ έρεη εκπεηξία 

ζηελ εθπαίδεπζε επάισησλ νκάδσλ θαη κπνξεί λα δψζεη πξαθηηθέο θαη νπζηαζηηθέο 

θαηεπζχλζεηο. Πην αλαιπηηθά, ε 1ε ζπκκεηέρνπζα δήισζε φηη ε εκπεηξία ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηή/ξηαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν (Ε: Άξα ε εκπεηξία παίδεη ζεκαληηθό ξόιν. Μ: Ναη). Ο 

3νο ζπκκεηέρνληαο ππνζηήξημε φηη ζα ήηαλ πην θαηάιιεινο/ε επηκνξθσηήο/ξηα «θάπνηνο πνπ 

λα γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα είλαη θαη κέζα ζηα πξάγκαηα, λα έρεη δειαδή θαη ηελ 

εκπεηξία» Αληίζηνηρα θαη ν 4νο ζπκκεηέρνληαο ζα επέιεγε σο επηκνξθσηή/ξηα «θάπνηνλ ν 

νπνίνο ζα είρε εκπεηξία». Γηα ηνλ 5ν ζπκκεηέρνληα ν επηκνξθσηήο ή ε επηκνξθψηξηα ζα 

πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ «έλα ζύλνιν» γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ. Ο 7νο ζπκκεηέρνληαο ζα 

επηζπκνχζε λα ηνλ επηκνξθψζεη «θάπνηνο πνπ γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε θαη είλαη κέζα ζηα 

πξάγκαηα θαη ελλνείηαη λα έρεη θαη ηελ εκπεηξία». Σηα παξαπάλσ ζπλαηλεί θαη ν 8νο 

ζπκκεηέρνληαο («έλαο άλζξσπνο ή κηα νκάδα αλζξώπσλ πνπ ζα είραλ ηελ εκπεηξία»), αιιά 

θαη ε 9ε ζπκκεηέρνπζα («έρεη λα θάλεη κε ηελ εκπεηξία ζην εθάζηνηε αληηθείκελν»). 

Αξθεηνί ζεσξνχλ φηη είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ, ν/ε επηκνξθσηήο/ξηα, παξάιιεια κε ηελ 

εκπεηξία, λα γλσξίδεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Ζ πξψηε ζπκκεηέρνπζα ππνζηήξημε φηη ν/ε εθπαηδεπηήο/ξηα πξέπεη λα θαηέρεη 

«έλα ζπλδπαζκό (γλώζεσλ) γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε». Τν ίδην ηφληζαλ ν πέκπηνο ζπκκεηέρνληαο («είλαη έλα ζύλνιν»), ν φγδννο 

ζπκκεηέρνληαο («έλαο άλζξσπνο ή κηα νκάδα αλζξώπσλ πνπ ζα είραλ ηελ εκπεηξία θαη ζα 

είραλ θαη ηε γλώζε), αιιά θαη ε έλαηε ζπκκεηέρνπζα («ζέιεη κία ζεσξεηηθή βάζε»).  

Μία ζπκκεηέρνπζα ππνζηεξίδεη φηη είλαη απαξαίηεην λα αγαπάεη απηφ πνπ θάλεη θαη κία 

άιιε φηη πξέπεη λα είλαη γλψζηεο/ξηα ηεο επηθαηξφηεηαο ψζηε λα είλαη απνδνηηθφο/ή. 
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Σπγθεθξηκέλα, ε έθηε ζπκκεηέρνπζα ηνλίδεη φηη ζεκαληηθφ «είλαη λα ην αγαπάο» θαη ε έλαηε 

ζπκκεηέρνπζα αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ «λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο».  

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην δείγκα καο δίλεη κεγάιε βάζε ζηελ εκπεηξηθή γλψζε έλαληη 

ηεο ζεσξεηηθήο, θαζψο ρξεηάδεηαη άκεζε θαη ρεηξνπηαζηή θαζνδήγεζε απφ ηνπο/ηηο 

επηκνξθσηέο/ξηεο.  

4.3. Επιλογή μοπθήρ επιμόπθωζηρ 

Με βάζε ηηο ζπλεληεχμεηο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο πξνηηκάεη ηηο κηθηέο κεζφδνπο 

επηκφξθσζεο, ελψ ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ ζπκκεηερφλησλ κνηξάδεηαη εμίζνπ αλάκεζα ζηε δηα 

δψζεο θαη ηελ εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε. Αθξηβέζηεξα, ε 1ε ζπκκεηέρνπζα ππνγξάκκηζε 

φηη ζα πξνηηκνχζε θάηη πνπ λα ζπλδπάδεη θαη ηα δχν θαζψο: «πξνζσπηθά πξνηηκώ ηε δηα 

δώζεο εθπαίδεπζε, […] αιιά επεηδή νη πεξηζζόηεξνη βξηζθόκαζηε ζε λεζηά λνκίδσ όηη ε ιύζε 

ηεο on line εθπαίδεπζεο είλαη πην πξαθηηθή». Ζ 2ε ζπκκεηέρνπζα δήισζε φηη γηα λα 

επηκνξθσζεί ζα επέιεγε έλα πξφγξακκα «πνπ λα ζπλδπάδεη θαη ηα δύν (δηα δώζεο θαη εμ 

απνζηάζεσο)». Ο 3νο ζπκκεηέρνληαο ππνζηεξίδεη φηη «ε δηα δώζεο εθπαίδεπζε είλαη 

αλαληηθαηάζηαηε, αιιά ιόγσ θαη ηεο εηδηθήο θαηάζηαζεο, κε ηελ θαξαληίλα θαη όια απηά 

πηζηεύσ πσο κπνξεί λα γίλεη θαιή δνπιεηά θαη εμ απνζηάζεσο», γηα λα θαηαιήμεη φηη «αλ 

ππήξρε έλαο ηξόπνο λα ζπλδπαζηνύλ απηά ηα δπν ζα κηινύζακε […] γηα ηδαληθέο θαηαζηάζεηο». 

Ο 7νο θαη ν 8νο ζπκκεηέρνληαο ππνζηήξημαλ επίζεο φηη «έλαο ζπλδπαζκόο ησλ δύν ζα ήηαλ 

ηδαληθόο» θαη φηη «επεηδή δνύκε ζε έλα λεζί θαη νη κεηαθηλήζεηο δελ είλαη πάληα επλντθέο, […] 

ζα ήηαλ ην ηδαληθό έλαο ζπλδπαζκόο». Σηελ 4ε ζπλέληεπμε ηνλίδνληαη ηα εκπφδηα πνπ ζα 

ζπλαληνχζε ε δηα δψζεο εθπαίδεπζε θαη ε ππεξνρή ηεο εμ απνζηάζεσο («ιόγσ ησλ 

πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ όια δνπιεύνπλ εμ απνζηάζεσο. Αιιά θαη λα αξζνύλε ηα πεξηνξηζηηθά 

κέηξα ην όηη δνύκε ζηε Λέξν…»). Ζ ηειεπηαία ζπκκεηέρνπζα ππνζηήξημε φηη «ην δηα δώζεο 

βνεζάεη πεξηζζόηεξν, αιιά δεδνκέλνπ όηη βξίζθνκαη θαη εξγάδνκαη ζηε Λέξν ζαθώο θαη ζα 

πξνηηκνύζα ην εμ απνζηάζεσο γηαηί είλαη δύζθνιεο νη κεηαθηλήζεηο». Αληίζεηα, ν 5νο 

ζπκκεηέρνληαο πξνηηκά ηελ «δηα δώζεο», φπσο θαη ε 6
ε
 ζπκκεηέρνπζα πξνηηκά ηελ 

πξνζσπηθή επαθή («Πξνηηκάλ (ηα παηδηά κνπ) ηελ πξνζσπηθή επαθή. Κη εγώ εμίζνπ»). 

 Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο επηιέγνπλ θαηά 

θχξην ιφγν ηελ κηθηή εθπαίδεπζε ζπλεθηηκψληαο ηα πξνηεξήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δηα 

δψζεο δηδαζθαιία, αιιά θαη ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πθηζηάκελε πγεηνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αθξηηηθφηεηα ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο.   

4.4. Είδη εμποδίων 

Οη εθπαηδεπηέο/ξηεο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ αξθεηά εκπφδηα ζην έξγν ηνπο, ηα νπνία 

πεγάδνπλ είηε απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη/εο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

δσή, είηε απφ δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ-Hub, είηε απφ ηελ ιηγνζηή 

γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε επάισησλ νκάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξθεηνί 
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αλέθεξαλ σο πξφβιεκα ηελ επηθνηλσλία, θαζψο δελ ππάξρνπλ δηεξκελείο ή κεηαθξαζηέο. 

Σηελ πξψηε ζπλέληεπμε αλαθέξεηαη φηη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα «είλαη ε γιώζζα επηθνηλσλίαο, 

θπζηθά. Εκείο δε ιεηηνπξγνύκε κε κεηαθξαζηέο». Καη ε δεχηεξε ζπκκεηέρνπζα ππνζηεξίδεη 

φηη: «ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδσ εγώ ζηε δηδαζθαιία είλαη πξώηα απ‟ όια ε 

γιώζζα». Τν ίδην επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ ηξίηε ζπλέληεπμε («άιιν κεγάιν πξόβιεκα είλαη όηη 

πνιινί δε κηιάλε νύηε ιέμε αγγιηθά»). Ο ηέηαξηνο ζπκκεηέρνληαο αλαθέξεη φηη: «ζην έξγν ηεο 

δηδαζθαιίαο θξνπζηώλ εγώ δελ αληηκεησπίδσ.., άληε λα πεηο ην πξόβιεκα ηεο γιώζζαο». Καη ν 

πέκπηνο ζπκκεηέρνληαο ηνλίδεη φηη ην πξφβιεκα είλαη «ε γιώζζα, πνπ είλαη δύζθνιν λα 

επηθνηλσλήζεηο καδί ηνπο». Σην ίδην πλεχκα θαη ε έθηε ζπκκεηέρνπζα αλαθέξεη φηη «ν 

κεγαιύηεξνο βαζκόο δπζθνιίαο είλαη ε γιώζζα», αιιά θαη ν έβδνκνο ζπκκεηέρνληαο πνπ 

πξνζζέηεη φηη «πνιύ βαζηθό είλαη ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο, γηαηί δελ ππάξρνπλ δηεξκελείο 

θαη δελ γλσξίδνπλ όινη αγγιηθά». 

Μεξηθνί δήισζαλ φηη ε ςπρνινγία ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηε 

δηδαζθαιία. Πην αλαιπηηθά, ε πξψηε ζπκκεηέρνπζα αλέθεξε φηη ζνβαξφ πξφβιεκα «είλαη 

θαη ε ςπρνινγία ησλ καζεηώλ, ε νπνία κεηαβάιιεηαη πάξα πάξα πνιύ εύθνια, […]αλ έρεη 

πξνβιήκαηα ή θάπνην ςπρνινγηθό ηξαύκα (κπνξεί) λα εκπνδίζεη θάπνηνλ λα είλαη ηόζν 

δεθηηθόο ζηελ εθπαίδεπζε όζν ζα ζέιακε». Καη ν ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο αλαγλσξίδεη φηη «απηό 

πνπ θάλεη ην έξγν καο δύζθνιν είλαη ην ςπρνινγηθό θνκκάηη». Οκνίσο θαη ζηελ πέκπηε 

ζπλέληεπμε γίλεηαη ιφγνο γηα ηε δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη απφ «ηελ ςπρνινγία ηελ νπνία είλαη 

πνιινί απ‟ απηνύο», φπσο θαη ζηελ έβδνκε ηνλίδεηαη φηη «θάηη πνπ δπζθνιεύεη ηελ θαηάζηαζε 

πάξα πνιύ είλαη ην ςπρνινγηθό θνκκάηη». Σην ίδην πλεχκα ν φγδννο ζπκκεηέρνληαο 

ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο αξλεηηθήο ςπρνινγίαο ιφγσ ησλ 

δχζθνισλ εκπεηξηψλ ζε καζεζηαθέο επθαηξίεο («απηόο ήηαλ θη έλαο ζηόρνο, ην νπνίν απηό ζα 

γηλόηαλ αλ ππήξρε κηα ζπλέρεηα, ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο λα ηηο κεηαβάινπκε θαη λα ηηο 

κεηακνξθώζνπκε ζε θάηη πην δεκηνπξγηθό θαη κέζα από απηό ην ρξόλν λα πεξάζνπλ θη εθείλνη 

πνιύ θαιά θαη λα εηζπξάμνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο θάπνηα ζεηηθά πξάγκαηα κέζα ζ‟ απηέο ηηο 

δπζθνιίεο πνπ είραλ πεξάζεη θαη πνπ πεξλάλε»).  

Κάπνηνη ζεσξνχλ φηη ε θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ δπζθνιεχεη ην έξγν ηνπο. Ζ 2ε 

ζπκκεηέρνπζα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη «έλα άιιν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε είλαη 

ε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνύλε νη πξόζθπγεο όια ηα καζήκαηα, δηόηη ην λα κάζεη θάπνηνο 

θηλεκαηνγξάθν είλαη, πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηα πάληα. […] Καη ην γεγνλόο όηη […] θάπνηεο 

θνξέο ηνπο θαινύλ […]γηα interviews ή ηνπο δηώρλνπλε μαθληθά από ην λεζί, ράλνπλε ηειείσο 

ηνλ εηξκό, δειαδή δελ κπνξεί λα ππάξρεη κηα ζπλέρεηα. Τν ίδην πξφβιεκα εληνπίδεη θαη ν 3νο 

ζπκκεηέρνληαο ν νπνίνο καο πιεξνθνξεί φηη «νπνηεδήπνηε κπνξεί θάπνηνο λα θύγεη γηα ηελ 

ελδνρώξα ζε άιια hotspot εληειώο απξνεηδνπνίεηα ρσξίο λα έρεη πξνιάβεη λα ζεκεηώζεη 

θάπνηα πξόνδν». Σηελ 4ε ζπλέληεπμε ηνλίδεηαη ε επζχλε ηεο πνιηηείαο γηα ην πξφβιεκα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ πξνζθχγσλ («γηαηί πνηνη είλαη απηνί πνπ θαζπζηεξνύλε ηόζν πνιύ λα ηνπο 

εηνηκάζνπλε ην ηξίπηπρν, έλα ηξίπηπρν, ην νπνίν παίξλνπλ όζνη παίξλνπλ άζπιν, γηα λα 

πξνρσξήζνπλε, λα πάλε ζηελ επόκελε δνκή θιπ;»). Αληίζηνηρα, θαη ν 7
νο

 ζπκκεηέρνληαο 

αλαδεηθλχεη ην πξφβιεκα ηεο θηλεηηθφηεηαο («θάηη άιιν είλαη ην όηη αλά πάζα ώξα θαη ζηηγκή 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Τφκνο 9, Τεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 274 απφ 452 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα θύγνπλ από ηε Λέξν, ρσξίο λα έρνπλ θάπνηα εηδνπνίεζε, νπόηε θη απηό 

δε βνεζάεη θαη λα έρνπλ κηα ζπλέρεηα ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ»). 

Τξία άηνκα ππνγξάκκηζαλ ηε δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιεηηνπξγία αλνηρηψλ 

ηκεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ αζηαζή ζχζηαζε ηεο νκάδαο. Σπγθεθξηκέλα, ε πξψηε 

ζπκκεηέρνπζα καο ελεκέξσζε φηη: «ζην ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγνύκε εκείο ζηε Λέξν έρνπκε 

πάξεη ηελ απόθαζε λα είλαη όια ηα ηκήκαηά καο αλνηρηά. Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξεί κε ηελ 

εγγξαθή ηνπ θάπνηνο πξόζθπγαο λα κπεη ζην ηκήκα αλ ζεσξεί όηη έρεη ην θαηάιιειν επίπεδν 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή […] θαη απηό ζεκαίλεη όηη ν δάζθαινο κπνξεί λα έρεη πξνεηνηκάζεη θάπνην 

πιάλν καζήκαηνο, ην νπνίν αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα κε ιεηηνπξγήζεη εθείλε ηε εκέξα, γηαηί 

λα έρεη έλα δηαθνξεηηθό θνηλό από απηό πνπ πεξίκελε». Ο φγδννο ζπκκεηέρνληαο καο αλέθεξε 

φηη: «ηα πξνβιήκαηα θπξίσο ήηαλ κε ηε ζύζηαζε ηεο νκάδαο. Δειαδή ελώ ζηελ αξρή ήξζαλ 

όινη κ‟ έλαλ ελζνπζηαζκό θαη ζε θάπνηεο απ‟ ηηο ρώξεο πνπ θαηάγνληαλ ην ζέαηξν ηνπο ήηαλ 

θαη κηα άγλσζηε ιέμε, ζίγνπξα θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο δελ ήηαλ από ηηο πξώηεο ηνπο 

επηινγέο. Κπξίσο ήηαλ ε ζύζηαζε ηεο νκάδαο, δειαδή δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, θπζηθά ήηαλ 

ελήιηθεο όινη, αιιά νη δηαθνξεηηθέο ρώξεο απ‟ ηηο νπνίεο έξρνληαλ…». Τν ίδην ππνζηήξημε θαη 

ε έλαηε ζπκκεηέρνπζα, ε νπνία ηφληζε φηη: «ε άιιε δπζθνιία πνπ έκπαηλε ήηαλ όηη δελ ήηαλ 

ζηαζεξή ε ζύζηαζε ηεο νκάδαο. Άιιαδαλ ηα άηνκα, άιιαδε ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πάλσ πνπ 

γλσξηδόκαζηαλ θαη κπνξνύζακε λα θαηαιάβνπκε ηα όξηά ηνπο[…]. Άιιαδε ε ζύζηαζε νπόηε 

μαλαπεγαίλακε πάιη απ‟ ηελ αξρή».  

Σηηο παξαπάλσ ζπλεληεχμεηο θαίλεηαη φηη ην πξφβιεκα είλαη ε ζχζηαζε ηεο νκάδαο είηε 

ιφγσ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο είηε ιφγσ ηεο κεγάιεο απφθιηζεο ζε ειηαθά 

θαη εζλνπνιηηηζκηθά ελδηαθέξνληα, ε νπνία παξάιιεια αιιάδεη απφ κάζεκα ζε κάζεκα κε 

απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ. 

Γχν ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ ηε δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο ησλ πξνζθχγσλ. Όπσο αλαθέξεη ν ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο: «βιέπνπκε θάζε κέξα 

απηά πνπ πέξαζαλ νη άλζξσπνη απηνί, πνπ αθόκα ηα πεξάλε δειαδή, δεδνκέλνπ όηη δελ 

ηέιεησζαλ ηα δύζθνια αθνύ πέξαζαλ ηε ζάιαζζα, ζπλερίδνπλ θαη δνπλ κε ηέηνηεο ζπλζήθεο 

δηακνλήο, αλαζθάιεηα θαη αλεζπρία γηα ην πώο ζα ηειεηώζεη ε «πεξηπέηεηά» ηνπο, θαη απηό 

επεξεάδεη όρη κνλό απηνύο, άιια επεξεάδεη θαη εκάο». Τν ίδην επηζεκαίλεη θαη ν ηέηαξηνο 

ζπκκεηέρνληαο, ν νπνίνο αλαδεηθλχεη ηα εκπφδηα πνπ πξνθαιεί ε έιιεηςε θαζεκεξηλήο, 

πξνζσπηθήο πγηεηλήο ζηε δηαδηθαζία ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο («ζνπ‟ ξρνληαη ην 

θαινθαίξη καζεηέο άπιπηνη […]θη απ‟ ηε βξόκα θνληεύεηο λα ιηπνζπκήζεηο»). Τα παξαπάλσ 

ζπληζηνχλ εκπφδηα κάζεζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη δηακνλήο. 

Κάπνηνη ππνγξακκίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε γλψζεο θη 

εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε επάισησλ νκάδσλ (απεηξία, άγλνηα ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πνιηηηζκνχ, ζηεξεφηππα). Σπγθεθξηκέλα, ε έθηε ζπκκεηέρνπζα αλαθέξεη φηη: «άθνπγα θη εγώ 

από δηάθνξνπο όηη ήηαλε βίαηνη, όηη είλαη, γεληθώο ζπκπεξηθνξά, θαη κε είρε πηάζεη έλαο 

παληθόο», γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη δηαηεξνχζε αξλεηηθά ζηεξεφηππα απέλαληη ζηνπο/ηηο 

εθπαηδεπφκελνχο/έο ηεο. Ζ έλαηε ζπκκεηέρνπζα ππνγξάκκηζε φηη αληηκεηψπηζε «πξνβιήκαηα 

πνπ είραλ λα θάλνπλ θαηά βάζε κε ην όηη ήηαλ ε πξώηε θνξά ελαζρόιεζήο κνπ κε ελήιηθεο, 
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ήηαλ ελήιηθεο δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ θαη πξνεξρόκελνη από κία πνιύ ηδηαίηεξε θαη δηαθνξεηηθή 

θνπιηνύξα, ε νπνία λαη κελ κε κάγεπε, παξόια απηά κε έθαλε λα έρσ πνιινύο ελδνηαζκνύο αλ 

ην θάλσ ζσζηά θαη λα έρσ πνιινύο θόβνπο λα κελ πξνζβάιισ ή λα κελ μεθύγσ απ‟ ηα δηθά 

ηνπο όξηα». Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξή ε έιιεηςε γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ζηε 

δηδαζθαιία επάισησλ νκάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εθπαίδεπζε πξνζθχγσλ. 

Τέινο, έλα άηνκν (ε πξψηε ζπκκεηέρνπζα) θαηαδεηθλχεη σο πξφβιεκα θαη ηελ έιιεηςε 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ («δελ ππάξρεη θαη αληίζηνηρν πιηθό ζηελ νπζία»). 

4.5.  Υποζηήπιξη από απμόδιοςρ θοπείρ 

Όζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ελψ φινη νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 

ληψζνπλ φηη ιακβάλνπλ επαξθή ππνζηήξημε απφ ηε ΜΚΟ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνλίδεη 

φηη ην θξάηνο δελ ηνπο ππνζηεξίδεη αξθεηά, ελψ αξθεηνί δειψλνπλ φηη δε γλσξίδνπλ εάλ ε 

επίζεκε πνιηηεία παξέρεη θάπνηνπ είδνπο ππνζηήξημε. Αλαιπηηθφηεξα, ε πξψηε 

ζπκκεηέρνπζα αλαθέξεη φηη «ε δηθή καο ΜΚΟ ό,ηη έρσ δεηήζεη κνπ ην έρεη πξνζθέξεη, αιιά 

[…] ζα ήζεια λα είλαη πην γεληθεπκέλε ε εθπαίδεπζε θαη ε πξνζθνξά, ε θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ». Αληίζηνηρα, φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππνζηήξημεο, ε δεχηεξε ζπκκεηέρνπζα 

ππνγξακκίδεη φηη «ε ΜΚΟ (καο ππνζηεξίδεη) 100%. Καη ππνζηήξημε θαη νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε θάπνηα θνξά αλ ρξεηάδεηαη. [..] Τώξα άιιε ππνζηήξημε, όρη νύηε από ην δήκν 

είρακε νύηε από ην θξάηνο. Σην ίδην πλεχκα θαη ν ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο ηνλίδεη φηη «από ηελ 

ECHO100PLUS καο βνεζάλε πνιύ. Τν θξάηνο ίζσο ζα κπνξνύζε λα θάλεη θάηη παξαπάλσ ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο». Ο 4
νο

 ζπκκεηέρνληαο ζπλαηλεί ζην γεγνλφο φηη ε ΜΚΟ έρεη έλα ζρνιείν 

πνπ παξάγεη έξγν θαη πξνζθέξεη ππνζηήξημε («Οθ, ε ΕΚΟ έρεη έλα ζρνιείν δεύηεξεο 

επθαηξίαο»), αιιά ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο 

θπξίσο κέζσ ηεο κε παξνρήο θηλήηξσλ γηα επηκφξθσζε ζηνπο πξφζθπγεο («ζα κπνξνύζε, αο 

πνύκε, ε πξώηε ππνδνρή ή νη αζηπλνκηθνί, θιπ, λα ηνπο ιέλε, μέξεηο θάηη, ε ππόζεζή ζνπ ζα 

εμεηαζηεί κεηά από 8-9 κήλεο, θνίηα λα μέξεηο αγγιηθά λα ζπλελλνεζνύκε»). Καη ε έθηε 

ζπκκεηέρνπζα ζεσξεί φηη «ε ΜΚΟ πνπ εξγάδνκαη εγώ […] (παξ)έρεη πιήξε ππνζηήξημε. […]. 

Δειαδή ην θξάηνο, δελ ζνπ ιέσ γηα ηνπο πξόζθπγεο, δε κεξηκλεί θαλ». Οκνίσο, ν έβδνκνο 

ζπκκεηέρνληαο καο πιεξνθνξεί φηη «από ηελ ECHO100PLUS δελ έρσ θαλέλα παξάπνλν. 

Τώξα ζίγνπξα ην θξάηνο ζα κπνξνύζε λα έρεη κεξηκλήζεη πεξηζζόηεξν θαη ζην θνκκάηη ηεο 

θηινμελίαο θαη ζηελ εθπαίδεπζε, γηα λα κε βαζίδεηαη έλα ηόζν ζπνπδαίν θνκκάηη όπσο ε 

εθπαίδεπζε ζηελ θαιή ζέιεζε θάπνησλ».  

Βέβαηα, θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ φηη δελ γλσξίδνπλ εάλ ε πνιηηεία θαη νη 

αξκφδηνη θνξείο παξέρνπλ επαξθή ππνζηήξημε. Ο πέκπηνο ζπκκεηέρνληαο δειψλεη φηη «γηα 

ην θξάηνο δελ είκαη ηθαλόο λα ζνπ πσ αλ παξέρεη ηθαλή ππνζηήξημε. Γηα ηε ΜΚΟ πνπ κε 

ξώηεζεο λνκίδσ είλαη άςνγνη». Οκνίσο, ν φγδννο ζπκκεηέρνληαο αλέθεξε φηη «από ηε ΜΚΟ 

είρακε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε […]Με άιινπο αξκόδηνπο θνξείο δελ γλσξίδσ». Όπσο θαη 

ε έλαηε ζπκκεηέρνπζα γλσζηνπνίεζε φηη «θαηά βάζε εκείο ζεσξώ όηη ζπλεξγαζηήθακε κε ηε 

ΜΚΟ, έηζη θη αιιηώο. Οπόηε ήηαλ πάληα δίπια καο […] Αιιά κόλν ε ΜΚΟ, θαλείο άιινο». Οη 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Τφκνο 9, Τεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 276 απφ 452 

ζπγθεθξηκέλνη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο αλαγλσξίδνπλ φηη ε ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπο πξνήιζε 

απφ ηελ ΜΚΟ, αιιά δελ γλσξίδνπλ εάλ ην θξάηνο ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά ή κε άιιν ηξφπν 

ηελ ECHO100PLUS, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ε έλαηε ζπκκεηέρνπζα «ππνζέησ 

όηη ζε ζρέζε κε ηε ΜΚΟ ίζσο ππήξραλ πξάγκαηα πνπ πξνζέθεξε ν δήκνο ή ην θξάηνο ηα νπνία 

εγώ δε γλώξηδα». Γη’ απηφ ηνλ ιφγν επηθπιάρηεθαλ λα απαληήζνπλ κε βεβαηφηεηα φηη ε 

πνιηηεία απφ ηελ κεξηά ηεο δελ παξείρε ηθαλή ππνζηήξημε.  

Δθφζνλ ε πιεηνςεθία απάληεζε φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ θξαηηθή κέξηκλα θαη 

ππνζηήξημε, ζηελ επφκελε παξάγξαθν νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο καο θνηλνπνηνχλ ηη επηπιένλ 

ζα κπνξνχζε λα θάλεη ε πνιηηεία, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ην έξγν ηνπο είηε άκεζα είηε έκκεζα.  

4.6. Τομείρ πεπαιηέπω ςποζηήπιξηρ από ηο κπάηορ 

Σην εξψηεκα ηη επηπιένλ ζα κπνξνχζε λα θάλεη ην θξάηνο ψζηε λα ππνζηεξίμεη ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ έλα ηκήκα ηνπ δείγκαηνο αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο 

επηκφξθσζεο γηα ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο. Όπσο καο ελεκεξψλεη ε πξψηε ζπκκεηέρνπζα «ζα 

κπνξνύζαλ λα έρνπλ γίλεη πξάγκαηα πξηλ ηελ έλαξμε (ζηνλ ηνκέα ηεο επηκόξθσζεο)», κε ηελ 

νπνία ζπκθσλεί θαη ν ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο ν νπνίνο αλαθέξεη φηη «ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα είλαη ζίγνπξα θάηη πνπ ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ ην ζέιεη». Σηα 

παξαπάλσ επαπμάλεη θαη ν έβδνκνο ζπκκεηέρνληαο, θαζψο αλαθέξεη φηη «ζίγνπξα ζα 

κπνξνύζαλ λα καο παξέρνπλ επηκνξθώζεηο».  

Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη ε θαηάζηαζε ζα βειηησλφηαλ αλ ε πνιηηεία παξείρε θαιχηεξεο δνκέο 

θηινμελίαο ζηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο. Ο ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο ππνγξακκίδεη φηη «ην 

θξάηνο ίζσο ζα κπνξνύζε λα θάλεη θάηη παξαπάλσ ζε όινπο ηνπο ηνκείο, θαη ζηε θηινμελία». Ο 

ηέηαξηνο ζπκκεηέρνληαο ζπκθσλεί φηη νη θαιχηεξεο ππνδνκέο ζα βνεζήζνπλ θαη ην 

δηδαθηηθφ ηνπο έξγν («Ε: Άξα ινηπόλ, θαηά ηε γλώκε ζνπ, απηό πνπ ζα κπνξνύζε επηπιένλ λα 

βνεζήζεη θαη ην δηθό ζαο έξγν ζα ήηαλε ζε πξώηε θάζε νη θαιύηεξεο ππνδνκέο θαη ην λα 

θαιύςνπλ βαζηθέο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ απηώλ. Δ: Ε λαη.») Καη ε 6
ε
 ζπκκεηέρνπζα 

αλαγλσξίδεη φηη «ζα κπνξνύζε λα ππάξρεη ππνδνκή θαιύηεξα, απηό πνπ ιέκε ηώξα όηη είλαη 

ππεξάξηζκνη θαη δελ είλαη σξαίν νη άλζξσπνη λα θνηκνύληαη έμσ. Όια απηά, εληάμεη, καο 

επεξεάδνπλε θαη πεηξάδνπλ όινπο βέβαηα». 

Απφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη νη ηνκείο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ θαη ηεο 

θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ εληνπίδνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο ζπκκεηέρνπζεο σο 

νη πην βαζηθέο παξάκεηξνη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Έλα άηνκν ππνζηεξίδεη φηη ην θξάηνο νθείιεη λα αμηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηα ηαιέληα ησλ 

πξνζθχγσλ. Σπγθεθξηκέλα, ε δεχηεξε ζπκκεηέρνπζα αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο «όηη θαλείο δελ 

έρεη αζρνιεζεί λα δεη […]ππάξρνπλ πάξα πνιινί άλζξσπνη πνπ έρνπλε γλώζεηο θαη πξαθηηθέο, 

ελλνώ όηη μέξνπλ θάπνηα ηέρλε κε ηα ρέξηα ηνπο, κπνξεί λα είλαη θνπξείο ή ξάθηεο ή νηηδήπνηε, 

ππάξρνπλ θαη πάξα πνιινί πνπ είλαη ζεσξεηηθά θαηαξηηζκέλνη». Με βάζε ηα ιεγφκελά ηεο, ην 

ειιεληθφ θξάηνο ζα κπνξνχζε λα «εθκεηαιιεπηεί» ηα ηαιέληα, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

ησλ αλζξψπσλ απηψλ, πξνζθέξνληαο έηζη θαη ζηνπο ίδηνπο κία αμηνπξεπή απαζρφιεζε. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Τφκνο 9, Τεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 277 απφ 452 

Τέινο, θάπνηνη απάληεζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ ηη επηπιένλ ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ νη 

αξκφδηνη θνξείο. Ο πέκπηνο ζπκκεηέρσλ δειψλεη φηη «γηα ην θξάηνο δελ είκαη ηθαλόο λα ζνπ 

πσ αλ παξέρεη ηθαλή ππνζηήξημε» θαη ν φγδννο αλαθέξεη φηη «δε γλσξίδσ θαη δελ ήηαλ θαη ζην 

δηθό κνπ ην αληηθείκελν λα ην γλσξίδσ». Δπίζεο, ε έλαηε ζπκκεηέρνπζα ππνζηεξίδεη φηη 

«ίζσο ππήξραλ πξάγκαηα πνπ πξνζέθεξε ν δήκνο ή ην θξάηνο ηα νπνία εγώ δε γλώξηδα». 

Σε γεληθέο γξακκέο, κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ επηβεβαηψλεηαη ην 

γεγνλφο φηη ε κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ βαζίδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηηο ΜΚΟ θαη ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία.  

4.7. Ανηιμεηώπιζη από ηην ηοπική κοινωνία 

Ζ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Λέξνπ θαίλεηαη λα δηαηεξεί ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ζχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο. Έλαο εθπαηδεπηήο δειψλεη φηη 

ε ηνπηθή θνηλσλία δελ αληηκεησπίδεη ην έξγν ηνπο νχηε ζεηηθά, νχηε αξλεηηθά θαη έλαο άιινο 

φηη ε ηνπηθή θνηλσλία είλαη δηζηαθηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε ζπκκεηέρνπζα αλαθέξεη 

φηη «ε Λέξνο ζεσξείηαη από ηα λεζηά πνπ έρεη αληηκεησπίζεη ζρεηηθά κε θαιό ηξόπν ην 

πξνζθπγηθό δήηεκα ζε ζρέζε θαη κε άιια λεζηά». Τν ίδην δειψλεη θαη ε δεχηεξε 

ζπκκεηέρνπζα, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη «ε πιεηνςεθία καο αληηκεησπίδεη πάξα πνιύ θαιά». Ο 

ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο ππνγξακκίδεη φηη: «έρσ πνιύ ζεηηθέο εληππώζεηο από ηνπο ληόπηνπο». 

Οκνίσο, θαη ν ηέηαξηνο ζπκκεηέρνληαο πηζηεχεη φηη «ην αληηκεησπίδεη πνιύ ζεηηθά». Ζ 6
ε
 

ζπκκεηέρνπζα κάο ελεκεξψλεη φηη «δελ έρσ αθνύζεη πνιιά αξλεηηθά» θαη πσο «ην θαιό είλαη 

όηη ηνπιάρηζηνλ εδώ ζηε Λέξν όηη είκαζηε πνιύ ήζπρα […].Οη πεξηζζόηεξνη είλαη 

επραξηζηεκέλνη». Σηα παξαπάλσ ζπλαηλεί θαη ν έβδνκνο ζπκκεηέρνληαο («Θεηηθά. 

Θεηηθόηαηα.»), αιιά θαη ε έλαηε ζπκκεηέρνπζα, ε νπνία θξίλνληαο απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

κειψλ ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο δηαθξίλεη κηα ζεηηθή ζηάζε, γεκάηε ελδηαθέξνλ («είρακε ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ κειώλ ηεο δηθήο καο νκάδαο, νη νπνίνη ην έβξηζθαλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ»). 

Ο πέκπηνο ζπκκεηέρνληαο παξαηεξεί φηη δελ είλαη νχηε ζεηηθή νχηε αξλεηηθή ε ηνπηθή 

θνηλσλία, θαζψο έρεη δηραζηεί («ππάξρνπλ απηνί νη νπνίνη ην επηθξνηνύλ θαη ππάξρνπλ θη 

απηνί νη νπνίνη είλαη ζηελ άιιε πιεπξά»). Καη ν φγδννο ζπκκεηέρνληαο εληνπίδεη έλαλ 

δηζηαγκφ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ, θξίλνληαο απφ ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ θχθινπ ηνπ («δε ζνπ θξύβσ όηη ζηελ αξρή ήηαλ ιίγν ζπκβνπιεπηηθνί»). 

Γεληθά θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο αληηκεησπίδεη κε ζεηηθφ ηξφπν ην 

έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ, επεηδή, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη απφ ηνπο ίδηνπο: «ε 

θνηλόηεηα ηεο Λέξνπ ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό […] θαηάιαβε όηη είλαη θαιό πνπ απαζρνινύκε 

ηνπο ελήιηθεο πξόζθπγεο θαη αζρνινύληαη κέζα ζηελ εκέξα ηνπο, δηαθνξεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα 

δεκηνπξγεζνύλ θαη πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα, αλ είραλ κεδεληθή απαζρόιεζε».  

4.8.  Ανηιμεηώπιζη από ηοςρ/ηιρ ίδιοςρ/ερ ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςόμενοςρ/ερ 

Οη ίδηνη νη πξφζθπγεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα καζήκαηα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζ’ απηά, 
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φπσο ππνγξακκίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο/ξηεο. 2 άηνκα ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ νχηε 

ζεηηθή, νχηε αξλεηηθή ζηάζε θαη 1 ζπκκεηέρνληαο φηη είλαη επηθπιαθηηθνί/εο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε πξψηε ζπκκεηέρνπζα κάο γλσζηνπνηεί φηη «έρνπκε πάξεη πάξα πνιιέο 

εθθξάζεηο επγλσκνζύλεο (από ηνπο/ηηο εθπαηδεπόκελνπο/εο)». Παξάιιεια, ε δεχηεξε 

ζπκκεηέρνπζα παξαζέηεη φηη «νη δηθνί καο (εθπαηδεπόκελνη) είλαη ελζνπζηαζκέλνη». Καη ν 

ηξίηνο ζπκκεηέρνληαο κάο ελεκεξψλεη φηη «ληώζνπλ θαη κηα επγλσκνζύλε (νη 

εθπαηδεπόκελνη/εο)». Σηα παξαπάλσ ζπλαηλεί θαη ν ηέηαξηνο ζπκκεηέρνληαο («Ε: Φαληάδνκαη 

όηη θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπόκελνη πξόζθπγεο θη εθείλνη ην αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά όιν απηό. Δ: 

Ναη, λαη. Ε βέβαηα»). Οκνίσο, ε έθηε ζπκκεηέρνπζα δειψλεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη/εο 

αληηκεησπίδνπλ «πνιύ θαιά, ζεηηθά» ην έξγν ηνπο, φπσο θαη ν έβδνκνο ζπκκεηέρνληαο ν 

νπνίνο αλαθέξεη επίζεο « (καο αληηκεησπίδνπλ) ζίγνπξα, ζεηηθά». Ο πέκπηνο ζπκκεηέρνληαο 

ππνζηεξίδεη φηη «νη εθπαηδεπόκελνί κνπ είλαη θαζξέθηεο ζεσξώ […] θαη όπσο ζα ηνπο 

θεξζείο εζύ θαη ζα ηνπο αληηκεησπίζεηο, έηζη ζα ζ‟ αληηκεησπίζνπλε θη απηνί». Φαίλεηαη ινηπφλ 

φηη, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, νη εθπαηδεπφκελνη/εο δελ έρνπλ ζεηηθή ή 

αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ, αιιά εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηνπο/ηηο αληηκεησπίζεη ν/ε εθάζηνηε εθπαηδεπηή/ξηα. Ο φγδννο 

ζπκκεηέρνληαο αλέδεημε ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε νπνία πεγάδεη απφ 

ηελ άγλνηα («ζηελ αξρή θη εθείλνη ήξζαλ […] κε κηα πεξηέξγεηα. Μελ μέξνληαο»). 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη, σο επί ην πιείζηνλ, νη εθπαηδεπηέο/ξηεο απνθνκίδνπλ 

κηα ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζην έξγν ηνπο, ίζσο γηαηί, φπσο αλαθέξνπλ 

νη ίδηνη/εο, «γη‟ απηνύο είλαη κηα ηεξάζηηα εκπεηξία λα κπνξνύλε λα κπνύλε ζε κία ηάμε, λα 

κπνξνύλε λα δηαβάζνπλ έλα βηβιίν ζηε βηβιηνζήθε πνπ έρνπκε θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε 

αλζξώπνπο πνπ ηνπο βιέπνπλ ζεηηθά θαη πνπ ραίξνληαη πνπ θηάζαλε κέρξη εδώ». 

Σςμπεπάζμαηα  

Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, επηζπκία ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηψλ/ξηψλ είλαη λα επηκνξθσζνχλ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη 

επάισησλ νκάδσλ, ζε δεηήκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ζηελ 

ςπρνινγία. Τα παξαπάλσ ζπκθσλνχλ κε επξήκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ 

Διιάδα ζε εθπαηδεπηέο/ξηεο ελειίθσλ θαη εθπαηδεπηέο/ξηεο πξνζθχγσλ (Gagné, et al, 2017· 

Πξφηνπ, 2019· Richardson, et al, 2018). Ζ εζεινληηθή θχζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο 

ζρεηίδεηαη απφιπηα κε ην γεγνλφο φηη ηελ επηκφξθσζε ησλ πξνζθχγσλ αλέιαβαλ εθπαηδεπηέο 

θαη εθπαηδεχηξηεο σο επί ην πιείζηνλ άπεηξνη. Τν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αθφκα πην επηηαθηηθή 

ηελ αλάγθε γηα επηκφξθσζε θαη ηδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε. Τα δεηήκαηα ςπρνινγίαο είλαη επίζεο έλαο πνιχ ζνβαξφο ηνκέαο, ν νπνίνο φκσο 

κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηελ αμηνπνίεζε ςπρνιφγσλ ή/θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, νη νπνίνη 

ζα ππνζηεξίδνπλ ηφζν ηνπο πξφζθπγεο φζν θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηέο ηνπο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο επηιέγνπλ λα επηκνξθσζνχλ αμηνπνηψληαο κηθηέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο. Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνζσπηθή επαθή πνπ 

εμαζθαιίδεη ε δηα δψζεο δηδαζθαιία είλαη αλαληηθαηάζηαηε, ην γεγνλφο φηη δνπλ θαη 
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εξγάδνληαη ζε έλα απνκαθξπζκέλν λεζί, φπσο ε Λέξνο, θαη νη πξφζθαηεο απαγνξεχζεηο 

κεηαθηλήζεσλ ιφγσ ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο κε ηνλ θνξσλντφ ηνπο έθαλαλ λα 

αλαζεσξήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηα νθέιε ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, θαηαιήγνληαο 

ζηελ επηινγή κηθηψλ κεζφδσλ. Ηδαληθά, ζα επηζπκνχζαλ σο επηκνξθσηέο/ξηεο, αλζξψπνπο 

πνπ, πξσηίζησο, λα είλαη έκπεηξνη/εο, δειαδή λα έρνπλ ηδία γλψζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηφζν νη πξφζθπγεο φζν θαη νη εθπαηδεπηέο/ξηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπο 

δψζνπλ ρεηξνπηαζηέο ζπκβνπιέο κε άκεζα απνηειέζκαηα, θαη δεπηεξεπφλησο, λα είλαη 

επαξθψο ζεσξεηηθά θαηαξηηζκέλνη/εο. Σε κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ 

νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο, αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ζηα πιαίζηα ηεο επηκφξθσζεο, θαζψο ηα παξαπάλσ ήηαλ 

δεηήκαηα πνπ ζίρηεθαλ απφ ζπκκεηέρνληα ζηελ παξνχζα κειέηε. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα 

δηεξεπλεζεί ν ξφινο πνπ παίδνπλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε) ζηηο επηκνξθσηηθέο επηινγέο ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ.  

Όζνλ αθνξά ηα εκπφδηα, θαίλεηαη φηη, παξφιν πνπ ε ζπλεξγαζία κε ηε ΜΚΟ, νη ζρέζεηο κε 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο είλαη ζε έλα πνιχ θαιφ επίπεδν, 

πξνβιήκαηα φπσο ε ειιηπήο επηκφξθσζε, νη δχζθνιεο ζπλζήθεο ησλ δνκψλ θηινμελίαο, ε 

έιιεηςε θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ε ζπλερήο κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε 

αζηαζήο ζχζηαζε ησλ ηκεκάησλ δπζρεξαίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηψλ/ξηψλ. Καηά ηε γλψκε ηνπ δείγκαηνο, ε δεκηνπξγία ελφο νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ 

πνπ ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην θξάηνο θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ δηθή ηνπ επηκφξθσζε, γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, αιιά θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ήδε 

ππαξρνπζψλ γλψζεσλ ησλ πξνζθχγσλ, ζα βειηίσλε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ηνπο θαη ζα έθαλε ην έξγν ηνπο ιηγφηεξν ςπρνθζφξν. Απηφ είλαη έλα ζπκπέξαζκα 

ζην νπνίν θαηαιήγεη θαη πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Σπλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε (Πνηηάθεο & 

Νηθνιφπνπινο, 2017). Βέβαηα, επεηδή, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη 

εηδηθά ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ είλαη ζρεηηθά πξφζθαην, έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ιίγεο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Πνιχ ζεκαληηθά ζα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ πνπ ζα δηεξεπλνχζαλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξηψλ ζε θάπνηα άιιε ΜΚΟ ή 

θάπνην άιιν κέξνο κε δνκέο θηινμελίαο πξνζθχγσλ.    

Σπλνςίδνληαο, ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηψλ/ξησλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ είλαη πνιιαπιφο θαη 

δχζθνινο θαη ην έξγν ηνπο εμαηξεηηθά απαηηεηηθφ. Σηε Λέξν, ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ 

πξνζθχγσλ ηελ έρνπλ αλαιάβεη άλζξσπνη νη νπνίνη, σο επί ην πιείζηνλ, δελ είραλ νχηε ηελ 

εκπεηξία νχηε ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο, αιιά νχηε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο επίζεκεο πνιηηείαο. 

Γνπιεχνληαο φκσο κε κεξάθη θαη αγλφ αλζξσπηζκφ, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηηο δηθέο ηνπο 

αμίεο θαη θαηαξξίπηνληαο ηα πξνυπάξρνληα ζηεξεφηππα θαηάθεξαλ λα ππεξθεξάζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο θαη λα παξάγνπλ έξγν, ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ηφζν απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία φζν 

θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξφζθπγεο. Τν θξάηνο θαη νη δήκνη νθείινπλ ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα λα ζπληνλίζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πξνζθχγσλ πνπ ζα ηνπο εληάζζεη νκαιά ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα.    
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