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Ομάδα Διαχείριςθσ υντονιςμοφ και 
Παρακολοφκθςθσ Εκπαίδευςθσ Προςφφγων 

 Φωτεινι 
Παπαδοποφλου 

 Ρία Φελεκίδου 
 μαρϊ Χιονά 
 Βαςίλθσ Καλόγθροσ 
  Φωτεινι 

τεφανοποφλου 
(δθμοςιογράφοσ – προβολι του 

ζργου) 

 Συμμετοχή ςτην Ομάδα Διαχείριςησ 
Εκπαίδευςησ Προςφφγων του 
Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρηςκευμάτων με αρμοδιότητεσ 
ςτην Κεντρική  & Ανατολική 
Μακεδονία 

 

 Οργάνωςη, ςυντονιςμόσ και 
παρακολοφθηςη τησ Εκπαίδευςησ 
Προςφφγων   (Ίδρυςη και 
λειτουργία ΔΥΕΠ, ςυγκζντρωςη 
ςτοιχείων, ςτήριξη του ζργου των 
ΣΕΠ και των εκπαιδευτικών, 
Εγγραφζσ ςε πρωινά ςχολεία) 

 

 

Μζλη Αρμοδιότητεσ 



Επικοινωνία και ςυνεργαςία 

 

 Τπουργείο Παιδείασ & Ομάδα Διαχείριςθσ Εκπαίδευςθσ 
Προςφφγων 

 Επιςτθμονικι Επιτροπι 

 Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ και Διευκφνςεισ 
Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 Διευκυντζσ ςχολείων 

 Τπουργείο Τγείασ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΤΜΕΠΟ, φορείσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ (Διμοι & Τπθρεςίεσ Περιφζρειασ) 

 υνιγοροσ του παιδιοφ, Υπατθ Αρμοςτεία, ΔΟΜ, UNICEF, 
ΜΚΟ κτλ. 

 



Εκπαίδευςθ παιδιϊν προςφφγων 

 Τποχρεωτικότθτα τθσ 
Εκπαίδευςθσ 

ςφμφωνα με: 

 Σο Ελλθνικό φνταγμα 

 Σθ Διεκνι φμβαςθ 
για τα δικαιϊματα 
του παιδιοφ 

 υνεχείσ μετακινιςεισ 
πλθκυςμϊν 

 Προςωρινότθτα (ωσ 
πραγματικότθτα και ωσ 
νοοτροπία) 

 Διαμονι ςε 
απομακρυςμζνα κζντρα 
φιλοξενίασ 

 Ζλλειψθ κτιριακισ 
υποδομισ 

Η υποχρζωςη Οι αντιξοότητεσ 



2 Άξονεσ Εςτίαςθσ 

 Εγγραφζσ ςε ςχολεία 

 Σμιματα υποδοχισ ςε 
Α/κμια 

 .Ε.Π.   

 Δομζσ Τποδοχισ για 
τθν Εκπαίδευςθ 
Προςφφγων ΔΤΕΠ: 
χζδιο-πρόταςθ τθσ 
Επιςτθμονικισ 
Επιτροπισ 

Εκπαίδευςη παιδιών που 
διαμζνουν ςτον αςτικό ιςτό 

Εκπαίδευςη παιδιών κζντρων 
φιλοξενίασ 



υντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ Προςφφγων  

 1-2 ςυντονιςτζσ εκπαίδευςθσ προςφφγων ανά Κζντρο 
Φιλοξενίασ 

 Καταγραφι των παιδιϊν προςφφγων 

 Ενθμζρωςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ και των 
οικογενειϊν 

 Παρακολοφκθςθ του ζργου των ΜΚΟ που 
αςχολοφνται με τθν εκπαίδευςθ 

 Παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ 

 Οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων 

 Κακοδιγθςθ Εκπαιδευτικϊν 



Λειτουργία ΔΤΕΠ 

Λειτουργία 2:00- 6:00 μ.μ. 

 10 -20 παιδιά ανά τμιμα 

Μεταφορά με λεωφορεία του ΔΟΜ 

Αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί 

 1 αναπλθρωτισ εκπαιδευτικόσ πλιρουσ 
ωραρίου ωσ υπεφκυνοσ ΔΤΕΠ (διδακτικά 
και διοικθτικά κακικοντα) 

 



Μακιματα 

 Ελλθνικά:             6 ϊρεσ               

 Αγγλικά :              4 ϊρεσ 

 Μακθματικά :     3 ϊρεσ 

 Φυςικι Αγωγι:   3 ϊρεσ 

 Πλθροφορικι :    2 ϊρεσ 

 Καλλιτεχνικά  :     2 ϊρεσ 

 

 Ελλθνικά :             6 ϊρεσ 

 Μακθματικά :      4 ϊρεσ 

 Αγγλικά :                4 ϊρεσ 

 Φυςικι Αγωγι:    2 ϊρεσ 

 Πλθροφορικι:     2 ϊρεσ 

 Σζχνθ & Πολιτιςμόσ: 2 
ϊρεσ 

Δημοτικό  Γυμνάςιο 



Φοίτθςθ 

 600 παιδιά ςε ΔΤΕΠ τθσ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ 
(Θεςςαλονίκθ, Κιλκίσ, 
ζρρεσ, Ημακία)  

 300 παιδιά ςε πρωινά 
ςχολεία (Αϋκμια & Βϋκμια) 
ςτο νομό Θεςςαλονίκθσ 

 100 παιδιά ςε πρωινά 
ςχολεία ςθν υπόλοιπθ 
Κεντρικι Μακεδονία 

 Πιλοτική λειτουργία: 

 Λαγκαδίκια & 
Αλεξάνδρεια 

 Διαβατά & Καβαλάρι 

Δημοτικά και Γυμνάςια Νηπιαγωγεία 



Αρωγοί 

 Διευκυντζσ 
χολείων 

 φμβουλοι 
Παιδαγωγικισ 
Ευκφνθσ 



 
Πρϊτα ςυμπεράςματα 
Αποτίμθςθ ςε εξζλιξθ 

 

 Κανονικότθτα ςτθ ηωι 
των παιδιϊν 

 Διαδικαςία ζνταξθσ 
 Βαςικζσ γνϊςεισ & 

δεξιότθτεσ 
 Ψυχοκοινωνικοί ςτόχοι 
 Επαφι με τα άλλα 

παιδιά: όφελοσ για τα 
προςφυγόπουλα και τα 
ελλθνόπουλα 

 Μειονζκτθμα: θ 
ζλλειψθ διάδραςθσ με 
τα υπόλοιπα παιδιά 
των ςχολείων 

 Αντιμετϊπιςθ: Κοινζσ 
δράςεισ:     εκδρομζσ, 
γιορτζσ, εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, 
οργανωμζνεσ από ΕΠ 
& διευκυντζσ 

Αποτελζςματα Προβλήματα 



Μελλοντικοί ςτόχοι 

Εκπαίδευςθ όλων των παιδιϊν των 
διαμεριςμάτων 

Ζνταξθ ςτα ςχολεία και τθν κοινωνία 
και αλλθλεπίδραςθ των παιδιϊν  

Διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν των ΕΠ 
και των εκπαιδευτικϊν 



Ευχαριςτώ πολφ για την προςοχή ςασ! 


