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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε αυξηµένο ενδιαφέρον για τη µετανάστευση, το σχολείο και την κοινωνική συνοχή, 

ενδιαφέρον που δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά επεκτείνεται διεθνώς. Με δεδοµένες τις δηµογραφικές αλλαγές 

στην Ελληνική κοινωνία και τις συνεχείς µετακινήσεις οµάδων µεταναστευτικού πληθυσµού, ο ρατσισµός και οι 

διακρίσεις αποτελούν σηµαντικά ζητήµατα (και) για τις σχολικές κοινότητες (εκπαιδευτικοί, µαθητές και οικογένειές 

τους). Με την ευκαιρία της τριετούς εφαρµογής και ολοκλήρωσης της Πράξης και της ∆ράσης 6.2, τα Προγράµµατα 

Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΠΨΥ) διοργανώνουν τριήµερο Συνέδριο (13-15/12/2013) µε διεθνή συµµετοχή γύρω από 

τα παραπάνω ζητήµατα και δηµοσιοποιούν την πορεία και τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων που έγιναν σε 105 

δηµόσια σχολεία όλων των βαθµίδων σε όλη τη χώρα κατά την περίοδο 2010-2013. Το συνέδριο αποτελεί την 

αφορµή για την ανάπτυξη ενός διαλόγου απαραίτητου για τους µετανάστες, τόσο στις σχολικές τους τάξεις, όσο και 

στην κοινωνική πραγµατικότητα της Ελλάδας σήµερα. Για το λόγο αυτό πλαισιώνεται από οργανισµούς και φορείς 

που καταθέτουν τις εµπειρίες τους από τους χώρους συνάντησής τους µε τους µετανάστες, τους πρόσφυγες και τους 

αιτούντες άσυλο. Οι οπτικές της ετερότητας αναπτύσσονται πολυσύνθετα µέσα από την επαγγελµατική πρακτική 

ψυχολόγων και εκπαιδευτικών, την τριβή µε τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους, την 

έρευνα, την ισχύουσα νοµοθεσία για την ιθαγένεια και τη µεταναστευτική πολιτική. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

Πλαίσιο των Προγραµµάτων Ψυχολογικής Υποστήριξης στα ελληνικά πολυπολιτισµικά σχολεία 

Σ. Παντελιάδου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης 

∆ιαπολιτισµικές ∆εξιότητες των Ψυχολόγων σε Πολυπολιτισµικά Πλαίσια 

Α. Γιοβαζολιάς, Επίκ. Καθηγητής Συµβουλευτικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Η πλειοψηφία των κυρίαρχων θεωρητικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων στην Ψυχολογία είναι βασισµένες σε ένα 

σύνολο κυρίως µονο-πολιτισµικών, δυτικών εικασιών γύρω από την έννοια του εαυτού, των διαπροσωπικών σχέσεων 

και γενικότερα του αξιολογικού συστήµατος του ατόµου. Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται η ανάγκη για 

συνειδητοποίηση µέσα στους κόλπους της Εφαρµοσµένης Ψυχολογίας (Κλινικής, Συµβουλευτικής και Σχολικής) ότι 

αυτές οι εικασίες περιορίζουν την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων σε πολλές περιπτώσεις. Παράλληλα, έχει 

τονισθεί η σηµασία της επίγνωσης από τη  µεριά των επαγγελµατιών ψυχολόγων των προσωπικών τους πολιτισµικών 

πεποιθήσεων και προκαταλήψεων καθώς και της ανάπτυξης κατάλληλων δεξιοτήτων στην αλληλεπίδραση µε άτοµα 

από διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια. 

Η συγκεκριµένη παρουσίαση στοχεύει να δώσει έµφαση στη σηµαντικότητα της ανάπτυξης της αυτοεπίγνωσης των 

Ψυχολόγων όσον αφορά τις εικασίες, τις αξίες και τις προκαταλήψεις γύρω από πολιτισµικά θέµατα (π.χ. µε ποιο 

τρόπο είναι δυνατόν το δικό τους πολιτισµικό υπόβαθρο να επηρεάζει τη συµβουλευτική διαδικασία), µέσα από τη 

συζήτηση των βασικών δεξιοτήτων επιρροής υπό το πρίσµα της ∆ιαπολιτισµικής Συµβουλευτικής. Ιδιαίτερα τονίζεται 

η εφαρµογή των συγκεκριµένων δεξιοτήτων στα σχολικά πλαίσια. 

Υλοποίηση Προγράµµατος Ψυχολογικής Υποστήριξης στο διαπολιτισµικό σχολείο: Μία εµπειρική καταγραφή 

M. Υψηλάντης, ∆άσκαλος – ∆ιευθυντής 3ου
 ∆ηµοτικού Σχολείου Περαίας, Θεσσαλονίκης 

Οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες µέσα στις οποίες λειτουργεί το σχολείο, µε τις τυχόν αλλαγές, επηρεάζουν κατά 

πολύ τη διαµόρφωση του σχολικού περιβάλλοντος παροχής παιδείας και εκπαίδευσης στους µαθητές του. Είναι 

καταγεγραµµένο ότι οι προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει το σύγχρονο πολυπολιτισµικό σχολείο, κάθε χρόνο 

είναι µεγαλύτερες και πολυπλοκότερες. 

Η υλοποίηση προγραµµάτων ψυχολογικής υποστήριξης και ο διορισµός σχολικών ψυχολόγων για τον συγκεκριµένο 

σκοπό, στις σχολικές µονάδες, αποτελεί µία πραγµατική ανάγκη κι ένα πάγιο, ανεκπλήρωτο δυστυχώς, αίτηµα όλης 

της εκπαιδευτικής κοινότητας εδώ και καιρό. 



2 

 

Προκειµένου το σχολείο να µπορέσει να καλύψει τις παιδαγωγικές ανάγκες των µαθητών, ιδιαιτέρως των αλλοδαπών 

και παλιννοστούντων, να αντιµετωπίσει επιτυχώς όλες τις ιδιαίτερες περιπτώσεις συµπεριφοράς και παράλληλα στα 

πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής ενός «ανοιχτού» σχολείου να έχει αµφίδροµη ανταλλαγή µε τους γονείς του, 

απαιτείται να συνεργαστεί µε εξωτερικούς επιστηµονικούς φορείς που µπορούν να είναι αρωγοί σε αυτή την 

προσπάθεια. 

Αυτή ήταν η αντίληψη που οδήγησε στη συνεργασία όλων των µελών της σχολικής κοινότητας του 3
ου

 ∆ηµοτικού 

Σχολείου Περαίας (µαθητές/τριες, γονείς/κηδεµόνες και εκπαιδευτικούς) µε την Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και 

Παλιννοστούντων Μαθητών" και την υλοποίηση του Προγράµµατος Ψυχολογικής Υποστήριξης. 

Η διαµορφωµένη από έτη σχολική κουλτούρα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, η παράλληλη υλοποίηση άλλων 

δράσεων της Πράξης, η πλήρης, µέσα από συγκεκριµένες πρακτικές, ένταξη και ενσωµάτωση του προγράµµατος στο 

σχολικό περιβάλλον του σχολείου, δηµιούργησε τις ευνοϊκές, για την επιτυχή υλοποίηση του προγράµµατος, 

συνθήκες που απέφερε και τα µέγιστα δυνατά ωφέλιµα αποτελέσµατα. 

Migration, children's well being and schooling 

Ann Phoenix, Thomas Coram Research Unit, Institute of Education, University of London 

‘Wellbeing’ has become increasingly prominent in policy agenda and research in various disciplines and various 

countries. It has become common to link wellbeing with a range of childhood outcomes and can now be said to be a 

trope for the conditions necessary to ensuring that children maximise their potential and can live happy, successful 

lives that contribute to society. It is linked to a range of desirable health, social and educational outcomes, including 

optimal development in childhood and over the lifecourse. Schooling is clearly central both to children’s psychosocial 

experiences of the present and to their possible futures and so to their wellbeing and their ‘wellbecoming’. 

Yet, although the word is now much used in policy and academic work, there is debate about what threatens children’s 

chances of experiencing wellbeing. As Morrow (2009) suggests, however, children’s wellbeing needs to be 

contextualised within the structural, political and economic pressures and constraints on children’s lives.  Yet, work on 

children’s wellbeing has generally not considered the ways in which the relationships produced through transnational 

migration are a key feature of children’s. Little is known about the ways in which racialisation and ethnicisation 

affects children’s and their family’s wellbeing and how they fit into and experience their societies and schooling. 

This paper aims to throw light on the impact of migration, racialisation and ethnicisation on young people’s wellbeing. 

It first critically engages with debates about wellbeing as a concept before considering how ethnicity, gender and 

social class intersect in ways that impact on children and young people’s wellbeing. The paper draws on data from 

studies of masculinities, consumption and adults looking back on their childhoods to consider children and young 

people’s accounts of their experiences as well as work from other studies. 

Εργαστήριο: Μετανάστευση και κινηµατογράφος: Πολιτισµικές ταυτότητες των παιδιών/νέων µε/στα ΜΜΕ 

Ι. Μπίµπου, Επιστηµονική Υπεύθυνη Υποδράσης 6.2, Αναπλ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό 

Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ & ∆. Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτικός, Υποψήφιος ∆ιδάκτορας, Τµήµα 

Κινηµατογράφου, ΑΠΘ 

Τα ΜΜΕ αποτελούν ένα αυξανόµενο πεδίο άσκησης για τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών µε τους γύρω τους και µε 

τους κοινωνικούς θεσµούς και µας παρέχουν έναν τρόπο για να µελετήσουµε τις ζωές και τις εµπειρίες των νέων. Ο 

σκοπός του εργαστηρίου αφορά: α) την ανάλυση των τρόπων µε τους οποίους ο κινηµατογράφος/ντοκυµαντέρ 

διαπραγµατεύονται  πολιτισµικές ταυτότητες και µεταναστευτικές διαδροµές στις κοινωνικές σχέσεις των νέων από 

τη συµµετοχή τους σε σχολικές και εξωσχολικές κοινότητες, β) την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στους τρόπους µε 

τους οποίους τα παιδιά και οι νέοι έχουν πρόσβαση, κατανοούν, αναλύουν, ερµηνεύουν και µε τη σειρά τους 

παράγουν νέους τρόπους επικοινωνίας µέσω της χρήσης των νέων ΜΜΕ και γ) την εκπαίδευση των συµµετεχόντων 

εκπαιδευτικών ώστε να διασφαλίζουν την επάρκεια και την κριτική χρήση και θέαση των νέων ΜΜΕ από τα 

παιδιά/νέους για θέµατα ξενοφοβίας και ρατσισµού. Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων 25-30 άτοµα. 

 

Τα πολυπολιτισµικά σχολεία ως ασφαλείς κοινωνικοί χώροι των παιδιών και των νέων: ∆εδοµένα από τα 

Προγράµµατα Ψυχολογικής Υποστήριξης 
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Ι. Μπίµπου- Νάκου, Επιστηµονική Υπεύθυνη Υποδράσης 6.2, Αναπλ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, 

Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ & Σ. Βερβερίδου, Ψυχολόγος, Οµάδα Έργου ∆ράσης 6 

«Προγράµµατα Ψυχολογικής Υποστήριξης» 

 

Πώς µπορούµε να βρούµε τρόπους µε τους οποίους οι σχολικές τάξεις αποτελούν ασφαλείς και καλοδεχούµενους 

χώρους για τους µετανάστες µαθητές; Πώς αναγνωρίζουµε τους προσωπικούς δρόµους στους οποίους µετακινήθηκαν 

τα παιδιά και οι οικογένειές τους και τους αξιοποιούµε στο σχολείο; Τι µπορεί να προσφέρει ένα Πρόγραµµα 

Ψυχολογικής Υποστήριξης σε µετανάστες µαθητές ή σε όλους τους µαθητές ενός διαπολιτισµικού σχολείου; Στην 

παρουσίαση θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα, µε βάση την τριετή εφαρµογή των 

Προγραµµάτων Ψυχολογικής Υποστήριξης σε 105 σχολεία, σε όλη την Ελλάδα.  

Πατριωτισµός και 2η γενιά µεταναστών 

Α. Τάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ 

Πολλοί συµπολίτες µας θεώρησαν την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από τα παιδιά των µεταναστών που 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα ως ένα πλήγµα στην εθνική µας ταυτότητα και τάχθηκαν εναντίον του σχετικού νόµου 

επικαλούµενοι τον πατριωτισµό τους. Το Συµβούλιο της Επικρατείας κρίνοντας κατά πλειοψηφία τον νόµο αυτό 

αντισυνταγµατικό φάνηκε να τους δικαιώνει. 

Η αντίληψη όµως για το έθνος και την πατρίδα, που διαπνέει αυτές τις απόψεις, πέρα από τον συντηρητισµό της, έχει 

σοβαρά προβλήµατα αφ' εαυτής. Βρίσκει στήριγµα σε θολές και ασταθείς µεταφυσικές ιδέες που, στην πράξη, δίνουν 

άλλοθι στη δεσποτεία που ποικιλώνυµες ελίτ ασκούν στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Κυρίως όµως η 

αντίληψη αυτή, ασύµβατη µε το βαθύτερο περιεχόµενο των συνταγµατικών επιλογών της δηµοκρατίας µας, αποτελεί 

µια σοβαρή τροχοπέδη στον πραγµατικό εκδηµοκρατισµό της πολιτικής µας ζωής και ένα διαρκή παράγοντα 

εγκλωβισµού µας σε µια επίπλαστη “ιδιοπροσωπία”. 

Η δηµοκρατία ωστόσο, για να υπάρξει πραγµατικά, έχει ανάγκη από τον πατριωτισµό όσο και από ένα έθνος, ένα 

έθνος όµως πολιτικό και όχι µεταφυσικό, που συγκροτείται δηλαδή µέσα από τον κοινό και αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ 

προσώπων ελεύθερων και ίσων, ασχέτως καταγωγής ή άλλης κοινής µεταφυσικής πρόσδεσης. 

Ψυχική ανθεκτικότητα και κοινωνικό κεφάλαιο: Το παράδειγµα του σχεδίου δράσης "10/16", Κέντρο Ηµέρας 

Βαβέλ 

Ν. Γκιωνάκης, ψυχολόγος, επιστ. υπεύθυνος Κέντρου Ηµέρας Βαβέλ 

Με αφορµή τη διαπίστωση ότι µετανάστες και πρόσφυγες βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτες θέσεις ενώ ταυτόχρονα 

έχουν αναπτύξει επιτυχώς την ψυχική τους ανθεκτικότητα, σχεδιάστηκε από το Κέντρο Ηµέρας Βαβέλ ένα σύνολο 

παρεµβάσεων (σχέδιο δράσης «10/16») σε συγκεκριµένη περιοχή της Αθήνας (Κυψέλη και όµορες συνοικίες) για την 

αντιµετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την κρίση η οποία διαπερνά την οικονοµική και κοινωνική 

κατάσταση της χώρας σε αυτή την κατηγορία πληθυσµού. Το σχέδιο αναπτύχθηκε κατά τη διετία Ιούνιος 2011-

Ιούλιος 2013 χάριν δωρεάς του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (Πρόγραµµα «Προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών, νέων 

και εφήβων»). 

Οι στόχοι του σχεδίου ήταν: α) ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών ηλικίας 10-16 ετών και β) 

αντιµετώπιση προβληµάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά µεταναστών ηλικίας 10-16 ετών. 

Η µεθοδολογία στηρίχθηκε στις αρχές της κοινοτικής εργασίας [πρότυπα Τοπικής Ανάπτυξης και Κοινωνικού 

Σχεδιασµού] και της ενδυνάµωσης της κοινότητας. Αξιοποιήθηκαν πόροι που διαθέτει η κοινότητα καιεπιτρέπουν την 

οργάνωση απαντήσεων για την κάλυψη των αναγκών όσων πλήττονται από την κρίση. Οι δράσεις επεκτείνονταν σε 

όλες τις βαθµίδες πρόληψης. Έµφαση δόθηκε στη δηµιουργία δικτύων συνεργασίας ανάµεσα σε φορείς (υγείας, 

ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής µέριµνας, εργασίας κτλ) και στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που η ίδια η 

κοινότητα αναλαµβάνει. 

Μεταξύ των αποτελεσµάτων του σχεδίου συµπεριλαµβάνονται: Χαρτογράφηση κοινοτικών πόρων και αναγκών, 

εφαρµογή πολυεπίπεδων παρεµβάσεων σε σχολεία της περιοχής, παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθµιας και 

τριτοβάθµιας πρόληψης σε παιδιά και οικογένειες, δηµιουργία και λειτουργία δικτύου φορέων για την αντιµετώπιση 

ψυχοκοινωνικών αναγκών. 
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Ως συµπέρασµα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε πως η πολυπλοκότητα των φαινοµένων που συνδέονται µε την κρίση 

απαιτεί αντίστοιχης πολυπλοκότητας οργάνωση των απαντήσεων. Είναι σηµαντικό οι απαντήσεις σε όσους 

πλήττονται από την κρίση να λαµβάνουν υπόψη και ν’ απευθύνονται στην ποικιλία των αναγκών που έχουν οι 

άνθρωποι, ειδικά όσες αφορούν σε υλικές συνθήκες διαβίωσης , απασχόληση, υγεία, ελεύθερος χρόνος, εκπαίδευση, 

δηλ. στους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ψυχική υγεία.  

Εµείς και οι Άλλοι στο πλαίσιο της κρίσης: Μια πολιτική κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση 

 Μ. ∆ικαίου, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  

Επισηµαίνοντας  τις ποικίλες χρήσεις και αλλαγές της εννοιολογικής ταυτότητας των όρων «εµείς και άλλοι», η 

εισήγηση συζητάει  τις  σύγχρονες µορφές συγκρότησης  οµαδοποιήσεων και διχοτοµικών κατηγοριοποιήσεων στο  

κοινωνικό χώρο, και τις συνδέει µε γενικότερα ζητήµατα απραξίας η αντίθετα, ενεργούς αντίδρασης  του πολίτη  

απέναντι στις αλλαγές που επιβάλλονται από τις συνθήκες της  κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τίθενται ερωτήµατα και 

διατυπώνονται προτάσεις για τη σύµπραξη του πολιτικού µε το κοινωνικό σε µια προσπάθεια  απονοµιµοποίησης των 

πρακτικών που επιβάλλονται από το νεοφιλελεύθερο οικονοµικό µοντέλο.   

Η έννοια του τραύµατος σε πρόσφυγες: Ακούσια απώλεια οικείου χώρου. Ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις 

Ρ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής στο Κέντρο για τις Ψυχαναλυτικές Σπουδές, Πανεπιστήµιο του Essex, ∆ιευθυντής του 

Κέντρου για το Τραύµα, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες, Μ. Βρετανία 

Σε αυτή την παρουσίαση θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τα κυρία χαρακτηριστικά του µοντέλου ψυχοκοινωνικής 

φροντίδας που αναπτύξαµε και εφαρµόζουµε σε διάφορα προγράµµατα επιζώντων πολιτικής βίας και καταστροφών. 

Ειδικά, θα αναφερθώ στα φαινόµενα της αποδιοργάνωσης ταυτοτήτων, του ‘νοσταλγικού αποπροσανατολισµού’ και 

στο "πλέγµα του τραύµατος και αντιξοότητας" ("Gram / Adversity Grid"), το οποίο προσφέρει ένα χρήσιµο πλαίσιο 

κατανόησης της πολυπλοκότητας αυτών των φαινοµένων. Το προτεινόµενο πλέγµα επικεντρώνεται και ενισχύει τη 

διάκριση όχι µόνο των αρνητικών επιπτώσεων της αντιξοότητας αλλά και των θετικών, όπως είναι η ανθεκτικότητα 

και η "Ανάπτυξη που ενεργοποιείται από την αντιξοότητα" (Adversity –Activated Development).  

Ζητήµατα εποπτείας και πολιτισµική επάρκεια των ψυχολόγων στα σχολεία 

Κ. Λιανού, Ψυχολόγος, Οµάδα Έργου & Επόπτρια Ψυχολόγων ∆ράσης 6 «Προγράµµατα Ψυχολογικής 

Υποστήριξης» & Π. Χατζηλάµπου, Ψυχολόγος, Οµάδα Έργου ∆ράσης 6 «Προγράµµατα Ψυχολογικής Υποστήριξης» 

 

Ανατρέχοντας στο πεδίο εφαρµογής της ∆ράσης 6 και ειδικότερα στην εποπτεία των ψυχολόγων που συµµετείχαν 

στα Προγράµµατα Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΠΨΥ) κατά τη διευρυµένη εφαρµογή τους σε σχολεία µε αυξηµένα 

ποσοστά µεταναστών µαθητών το σχολικό έτος 2012-2013, εστιάζουµε στα ζητήµατα που αναδύθηκαν µέσα από την 

καταγραφή των εποπτειών και το λόγο των ψυχολόγων σε σχέση µε τη µετανάστευση. Τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν αντανακλούν αφενός θέµατα ρόλου στο σχολικό πλαίσιο, την απουσία µιας κουλτούρας συνεργασίας 

ψυχολόγων, σχολείων και κοινότητας, αλλά και την απουσία µιας κουλτούρας εµπλοκής των ψυχολόγων µε θέµατα 

πολυπολιτισµικότητας και πολιτισµικής επάρκειας. Αφετέρου, µέσα από τη διαπραγµάτευση αντίστοιχων αιτηµάτων 

πρόληψης και παρέµβασης από µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς προκύπτει ότι το πλαίσιο του προγράµµατος και η 

εποπτεία λειτούργησαν ως χώρος ασφάλειας, ανάπτυξης προσώπων και σχέσεων και τελικά σύνδεσης της 

πολιτισµικής επάρκειας µε τη θεωρητική πλατφόρµα των ΠΨΥ. 

∆ιαθεµατικά ψυχοεκεπαιδευτικά προγράµµατα  πρόληψης της ψυχοκοινωνικής υγείας των µαθητών µε 

έµφαση στην αποδοχή της διαφορετικότητας: Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Επαγγελµατιών Ψυχικής Υγείας 

Θ. Χατζηπέµου, Ειδικός Παιδαγωγός, Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας, Επόπτης Ψυχολόγων ∆ράσης 6 «Προγράµµατα 

Ψυχολογικής Υποστήριξης» 
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Η αναγνώριση, η αποδοχή, ο σεβασµός και η αλληλοσυµπληρωµατική διαχείριση της διαφορετικότητας (σε θέµατα 

κουλτούρας, εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας, γένους, σεξουαλικής ταυτότητας, σωµατικών και πνευµατικών 

χαρακτηριστικών, αξιών, µορφωτικού επιπέδου, κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου κλπ.) στο σχολικό περιβάλλον 

αποτελούν βασικά συστατικά της ψυχικής και  της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, ενώ η έλλειψή τους συµβάλει 

στην εµφάνιση ανάλογων προβληµάτων. 

Το σχολείο διαµορφώνει τις αναπαραστάσεις των παιδιών για το διαφορετικό και, κατ’ επέκταση, τη δηµιουργία 

στερεοτύπων. Το τέλος της λανθάνουσας ηλικίας και η εφηβεία είναι η κατάλληλη εποχή ώστε το σχολείο να 

συµβάλει στην καλλιέργεια κλίµατος αποδοχής του διαφορετικού, αναπτύσσοντας ολιστικές παρεµβάσεις πρόληψης. 

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο αποτελεί συγκροτηµένη εκπαιδευτική διαδικασία διεπιστηµονικού και 

διαθεµατικού χαρακτήρα. Αξιοποιεί τη βιωµατική, ενεργητική, συνεργατική µάθηση, δε στοχεύει µόνο στη γνωστική 

κατανόηση, αλλά δίνει έµφαση στην αλληλεπίδραση και στη σχέση, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των µαθητών 

και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυτό σηµαίνει µια ανοιχτή ψυχοεκπαιδευτική διαδικασία που 

εξελίσσεται ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες, προβλήµατα και ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων. Ωστόσο, η 

υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικών παρεµβάσεων στο σχολικό περιβάλλον απαιτεί τη θεσµοθετηµένη συνεργασία 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και ως εκ τούτου δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

Εκπαιδευτικοί και Επαγγελµατίες Ψυχικής Υγείας κατανοώντας την διαφορετικότητά τους και αξιοποιώντας τη 

δυναµική της συµπληρωµατικότητας µπορούν από κοινού να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σε ένα κλίµα αποδοχής 

και συνεργασίας διαθεµατικά ψυχοεκπαιδευτικά προγράµµατα πρόληψης στο σχολικό χώρο.  

Οι τελευταίες νοµοθετικές εξελίξεις στο πεδίο της µεταχείρισης αλλοδαπών 

Γ. Τσιούκας, Ειδικός Επιστήµονας στο Συνήγορο του Πολίτη 

Η εισήγηση αναφέρεται στο περιεχόµενο του «Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» του οποίου το 

κείµενο δηµοσιοποιήθηκε στα µέσα Οκτωβρίου και αναµενόταν να ψηφιστεί από τη Βουλή εντός του Νοεµβρίου. 

Με τον εν λόγω Κώδικα επιχειρείται κατ` αρχάς η συγκέντρωση σε ενιαίο κείµενο των βασικών νοµοθετικών 

κειµένων (ν.3386/2005 περί της εισόδου και διαµονής αλλοδαπών, π.δ.131/2006 για την οικογενειακή επανένωση, 

π.δ.150/2006 για τους επί µακρόν διαµένοντες κ.α.) που συγκροτούν την υφιστάµενη νοµοθεσία στο πεδίο του 

δικαίου αλλοδαπών και ειδικότερα του δικαίου που ρυθµίζει το καθεστώς εισόδου και διαµονής των πολιτών τρίτων 

χωρών. Μεγαλύτερης σηµασίας, πάντως, είναι η τροποποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας και η εισαγωγή στην 

ελληνική έννοµη τάξη ορισµένων νέων κανονιστικών επιλογών σε εξαιρετικής κρισιµότητας ζητήµατα όπως το 

καθεστώς διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα επί σειρά ετών, αλλά και η 

µεταχείριση των παιδιών της λεγόµενης «δεύτερης γενιάς». Για τους µακροχρόνια διαµένοντες µετανάστες 

προωθείται πλέον µε ουσιαστικό τρόπο η χορήγηση των αδειών διαµονής επί µακρόν διαµένοντος σύµφωνα µε την 

αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία 2003/109/ΕΚ, ενώ για τη δεύτερη γενιά επιλέγεται η προώθηση µιας ειδικής άδειας 

διαµονής µε ελαχιστοποίηση των απαιτούµενων προϋποθέσεων απόκτησής της. Ωστόσο, παρά τις κατ` αρχήν 

ευπρόσδεκτες αυτές εξελίξεις, παραµένει πάντα σε εκκρεµότητα το µεγάλο ζήτηµα της πρόσβασης των µεταναστών 

και ιδίως των παιδιών της δεύτερης γενιάς στην ελληνική ιθαγένεια. 

∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση και µετανάστευση: Μια παρέα µαθητών σχολιάζει 

∆. Συρρή, Μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και πρόεδρος της οργάνωσης Συµβίωση  

Μία από τις βασικές παραµέτρους για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών είναι η εκπαίδευση, µε την έννοια του 

περιβάλλοντος που κρίνεται παιδαγωγικά και κοινωνικά χρήσιµο να εφοδιάζει όλους τους µαθητές µε γνώσεις για την 

πολιτισµική ετερότητα και τον πλουραλισµό και να καλλιεργεί δεξιότητες και ικανότητες διαπολιτισµικής 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, ανεξάρτητα από το εθνικό, εθνοτικό, γλωσσικό, θρησκευτικό και φυλετικό 

υπόβαθρό τους. Ένα περιστατικό βίας σε µια γειτονιά της Θεσσαλονίκης πριν χρόνια, µια βιντεοϊστορία µέσα από τη 

µατιά δύο εκπαιδευτικών Αλβανικής καταγωγής και η συζήτηση µιας παρέας συµµαθητών για το συµβάν αποτελούν 

το έναυσµα για να εξετασθεί η παιδαγωγική και κοινωνική αξία, ωστόσο, της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, που δεν 

µπορεί παρά να ειδωθεί παράλληλα µε τη γενικότερη ενταξιακή διαδικασία και τις πολιτικές ένταξης (ή την απουσία 

τους) και µέσα από της γενικότερες κοινωνικές συνθήκες. 
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Ψυχοκοινωνικές ανάγκες αλλοδαπών παιδιών και των οικογενειών τους: Η εµπειρία από τις παρεµβάσεις των 

Προγραµµάτων Ψυχολογικής Υποστήριξης στα σχολεία 

Χ. Ασηµόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας, Επόπτης Ψυχολόγων ∆ράσης 6 

«Προγράµµατα Ψυχολογικής Υποστήριξης» 

 

Η µετανάστευση είναι µία πολύπλοκη κατάσταση που επηρεάζει όλη την οικογένεια. Μετά την εγκατάσταση στο νέο 

περιβάλλον, αρχίζει να βιώνει τις απώλειες µαζί µε το πολιτισµικό σοκ που στη συνέχεια µεταφέρεται στην επόµενη 

γενιά, των παιδιών που ζουν ανάµεσα σε δύο πολιτισµούς. 

Οι προκλήσεις για τα παιδιά και τις οικογένειες των µεταναστών είναι πολλές: πρόβληµα της γλώσσας, δυσκολίες 

στην ανάπτυξη πολιτισµικής ταυτότητας, αντιστροφή ρόλων παιδιών γονέων µε προβλήµατα γονεοποίησης των 

παιδιών, προβλήµατα ορίων και κανόνων στην οικογένεια, παρεµπόδιση στις σχέσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά, 

υψηλές προσδοκίες επιτυχίας, µετατραυµατικό στρες, άρνηση προσαρµογής στην προοπτική µετεγκατάστασης, 

προβλήµατα από το νοµικό καθεστώς, κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα.  

Οι δυσκολίες αυτές καθορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχολείων µε µεγάλα ποσοστά αλλοδαπών µαθητών, 

στα οποία αναπτύχθηκαν οι ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις του Προγράµµατος «∆ιάπολις» (Προγράµµατα 

Ψυχολογικής Υποστήριξης). Οι παρεµβάσεις αφορούσαν την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των αλλοδαπών 

µαθητών και αναπτύχθηκαν στους άξονες της πρόληψης, µε προγράµµατα για τους µαθητές, τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς και τη λειτουργία συµβουλευτικής υπηρεσίας, µε απευθείας βοήθεια στο παιδί και στους γονείς για να 

βοηθήσουν το παιδί. 

Η διαπολιτισµική αυτή εργασία στο σχολείο απαιτεί από τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας εκτίµηση και κατανόηση 

των δικών τους πολιτισµικών πεποιθήσεων, αποδοχή της ανάγκης διαρκούς µάθησης σε σχέση µε τις πολλές 

εκφάνσεις της πολυπολιτισµικότητας και χρήση των γνώσεων αυτών στο έργο τους. 

Η διάκριση οµογενών-αλλογενών: Θεσµικές αποσαφηνίσεις και αποτίµηση των πολιτικών που ασκήθηκαν 

Λ. Μπαλτσιώτης, Ειδικός Επιστήµονας στο Συνήγορο του Πολίτη, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

 

Εξετάζονται οι πολιτικές του ελληνικού κράτους µετά το 1990. Ποιές πολιτικές ασκήθηκαν από τη δεκαετία του 1990 

ως σήµερα, ποιες διαφοροποιήσεις υπήρξαν τόσο σε σχέση µε τις δύο µεγάλες οµάδες «οµογενών» όσο και σε σχέση 

µε τους «αλλογενείς». Αποτελούν οι «αλλογενείς» µια ενιαία οµάδα; Πώς επέδρασαν οι πολιτικές αυτές σε σχέση µε 

την κάθε οµάδα και σε τι βαθµό σχετίζονται µε την ένταξή τους; Τέλος θα γίνει αναφορά στη µετάβαση από µια 

εθνική µεταναστευτική πολιτική σε µια υπερεθνική, δηλαδή ευρωπαϊκή, και τι προβλέπει, πού στοχεύει σε σχέση µε 

την ένταξη. 

Υποκειµενικό Αίσθηµα Ευεξίας, απόψεις για πολυπολιτισµικότητα και πρόθεση για πολιτική συµµετοχή: 

Συγκριτική µελέτη ελλήνων και µεταναστών εφήβων στην Ελλάδα και εφήβων στην Αυστραλία 

 Ξ. Χρυσοχόου & Η. ∆ιακολαµπριανού:  Τµήµα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστηµών 

Το ερώτηµα που θα µας απασχολήσει είναι οι παράγοντες που προβλέπουν το υποκειµενικό αίσθηµα ευεξίας, την 

πρόθεση για πολιτική συµµετοχή και τις απόψεις για την πολυπολιτισµικότητα Ελλήνων και Αλλοδαπών µαθητών 

στην Ελλάδα, καθώς και νέων στην Αυστραλία κυρίως Ελληνικής καταγωγής. Ως παράγοντες πρόβλεψης θεωρούµε 

τη θέση στην κοινωνία (οριζόµενη από την προσλαµβανόµενη θέση της οικογένειας σε σχέση µε άλλες, την 

προσλαµβανόµενη ευαλωτότητα της ατοµικής θέσης και την αυτο-αναφερόµενη σχολική επίδοση), την 

κοινωνιοψυχολογική θέση του νέου (οριζόµενη από την ταύτιση µε την εθνοτική του οµάδα, την ταύτισή του µε τη 

χώρα υποδοχής ή τη γενικότερη κοινωνία και την ταύτισή του µε τη θρησκευτική του οµάδα) και ιδεολογικές απόψεις 

όπως η πρόσληψη δικαιοσύνης και κοινωνικής κινητικότητας και οι απόψεις για τις διαδικασίες επιπολιτισµοποίησης. 

Στη µελέτη πήραν µέρος 469 Έφηβοι στην Ελλάδα (270 Ελληνικής καταγωγής και 199 Αλλοδαποί) και 232 έφηβοι 

στην Αυστραλία (145 Ελληνικής καταγωγής). Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων θα φωτίσει πτυχές της ένταξης των 

εφήβων σε διαφορετικά κοινωνικο-πολιτικά συστήµατα σε συνθήκες πολιτισµικής πολλαπλότητας. 
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17 χρόνια µε τους µετανάστες:  Η εµπειρία της PRAKSIS 

Σ. Πανταζή, ΜΚΟ PRAKSIS, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια Προγραµµάτων Θεσσαλονίκης  

∆ιαφορετικές ιστορίες µετανάστευσης, µεταναστευτική πολιτική, διαδικασίες ένταξης και προβλήµατα 

καθηµερινότητας. Οι  κοινωνικές ανάγκες, η υγεία, η εργασία, οι γονείς στην πατρίδα και η προσαρµογή. Το πλαίσιο 

αµφισβήτησης και διαµαρτυρίας που αφορά στην παρουσία µεταναστών στις σύγχρονες πόλεις. Τα ζητήµατα που 

αφορούν στον άνθρωπο-µετανάστη και η διαδικασία υποστήριξης στα ΠολυΪατρεία της PRAKSIS στη βάση της 

υπεράσπισης και διεκδίκησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Εργαστήριο: ∆ιαφορετικότητα στη σχολική καθηµερινότητα 

 

Έ. Παπαµιχαήλ, Σύµβουλος Αγωγής Υγείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 

 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι ο αναστοχασµός των εκπαιδευτικών σε θέµατα διαφορετικότητας ώστε να είναι σε 

θέση να ενδυναµώσουν τα παιδιά για να µπορούν να αντεπεξέλθουν σε υπάρχουσες ή πιθανές µελλοντικές 

καταστάσεις ανισότητας ή αδικίας. Οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή µε έννοιες όπως στερεότυπα και ρατσισµοί 

σε θεωρητικό και βιωµατικό επίπεδο µέσα από συζητήσεις, debates, σενάρια, προβολές video, quiz και άλλες 

δραστηριότητες. Στο εργαστήρι θα αξιοποιηθούν δραστηριότητες από το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα για παιδιά Μικρή Πυξίδα-Compasito (Συµβούλιο της Ευρώπης) και τον Οδηγό Εκπαιδευτικού Αγωγής 

Υγείας για τη διαπολιτισµικότητα και διαφορετικότητα Ανακαλύπτοντας τον Ελέφαντα (Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού Κύπρου). Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων 25 άτοµα. 

 

Adolescents of an immigrant origin living in Spain: sense of belonging and wellbeing at school 

Christina del Barrio, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης, Τµήµα Ψυχολογίας, Universidad 

Autonoma de Madrid, Ισπανία 

Migratory movements in modern societies are related to an increase of students of immigrant origen in secondary 

education schools in many countries. For these adolescents, the task of identity construction can be more challenging 

compared to other adolescents who are not exposed to multicultural contexts. The contact with both the cultures of 

their country of origen and the country they’re actually living in confronts them with various possibilities of 

identification. Studies within the frameworks of theories of social identity (e.g., Tajfel & Turner, 1986) and identity 

construction (e.g., Erikson, 1968)  tried to establish the degree in which minority groups value and wish to conserve 

their original culture and simultaneously to get into touch with the hegemonic group. Nevertheless, a methodological 

bias appears in most of the research, i.e. the country of the participants’ family origin is refered to as their “country”. 

In addition, more should be known about the integration of these students in secondary education, in particular, their 

sense of well-being and the quality of interactions with peers in school. We collected data by means of questionnaires 

in a sample of 248 adolescents and performed in-depth semi-structured interviews with a small part of them. The 

participants families were of Moroccan, Latin-American and Eastern European origin. Results showed that during the 

completion of the questionnaire students went through serious reflection on their ethnic identity: 40% changed their 

initial idea (answering to the first question) from belonging to only one country to more than one (responding to one 

of the last questions). Effects were found due to geographical origin and length of stay in the new country, pointing to 

a high percentage of adolescents of an Eastern European origin and living longer in Spain more identified with Spain. 

At the same time, most of the participants felt happy or proud about their families’ original country. The interviewed 

students stated to feel well in the school and not to encounter any problems with their peers. In order to find out 

whether this could be related to a general positive view of this school’s moral atmosphere, a questionnaire with items 

of the SMAQ’s subscales (Host et al., 1998) was completed by a sample of 100 students. Results point to a relation 

between school moral atmosphere and the integration of students exposed to multiple ethnic/national contexts. 

Οι πολιτικές του φόβου και της ενσυναίσθησης: Συναισθηµατική αµφιθυµία σε "φιλοξενούµενα" παιδιά και οι 

λόγοι των νέων για τους µετανάστες στην Κύπρο (The politics of fear and empathy: Emotional ambivalence in 

‘host’ children and youth’s discourses about migrants in Cyprus) 
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Μ. Ζεµπύλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής, Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Κύπρου 

This presentation looks at the emotion discourses used by 30 Greek-Cypriot children and youth interviewees, who 

describe their feelings about migrant presence in Cyprus. It looks at how migrant representations and narratives are 

highly emotional constructions that children and youth utilize to make sense of their views about how migrants are 

different or similar to themselves. In particular, the presentation focuses on the simultaneous contradictory positions 

and feelings of fear and empathy, on one hand feeling fearful about the presence of migrants and its consequences, 

while also being compassionate and understanding towards migrants and their struggles to make a living. Two 

important implications for intercultural education are discussed. First, it is suggested that it is valuable to acknowledge 

that the emotional work required from ‘host’ children and youth in their interactions with migrants should not be taken 

for granted. Second, rather than painting a ‘negative’ or ‘positive’ image of children and youth’s responses to migrants 

- which categorizes children and youth in simplistic ways - it might be more productive to examine how their 

emotions are linked to ambivalent discourses and inform actions in negotiating the presence of the other and one’s 

sense of belonging. 

Οι λόγοι Ελλήνων-Κυπρίων εκπαιδευτικών σχετικά µε την πολυµορφία και το ρατσισµό: ∆υνατότητες και 

Προκλήσεις για τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση (Greek-Cypriot teachers’ discourses of diversity and racism: 

Opportunities and Challenges for Intercultural Education) 

Ε. Παπαµιχαήλ, Σύµβουλος Αγωγής Υγείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου-Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 

The presentation draws on ethnographic research which indicates that intercultural education in Greek-Cypriot 

primary schools is implemented in a context where institutional, teachers’ and children’s discourses and everyday 

practices contribute to the differential ethnicized, gendered, and religioned racialization of minoritized children as 

individuals and groups. The research findings suggest that Greek-Cypriot teachers’ constructions of diversity and 

denials of racism inhibit them from recognizing, intervening and challenging racializing discourses and practices 

within their classrooms. The rare instances of resistance by teachers and children to the predominant colourblindness 

assumptions emerge as spaces of ambivalence. Against this backdrop, the new curriculum, first implemented in 2011, 

introduces learning objectives specifically related to diversity, stereotyping and discrimination in the context of the 

new lesson of Health Education. Learning objectives include the critical engagement with concepts such as 

multiculturalism and diversity; the recognition and deconstruction of stereotypes in children’s immediate 

environments; and, the awareness of the negative consequences of every form of exclusion. This paper discusses that, 

despite the lack of substantial teacher training on issues of diversity and racism, the new curriculum provides teachers 

with certain pedagogical tools in order to deal with diversity. Will it also manage to expand the narrow spaces of 

ambivalence identified by research and, thus, provide teachers with the ability to challenge discourses of racism and 

stereotypes? 

Η προσαρµογή παιδιών µεταναστών και παλιννοστούντων µέσα από το πρίσµα του µοντέλου της ψυχικής 

ανθεκτικότητας 

Φ. Μόττη- Στεφανίδη, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

Μετανάστες: µεταξύ δικαιωµάτων και αποκλεισµών 

 

Κ. Τσιτσελίκης, Αναπληρωτής καθηγητής, Παν. Μακεδονίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα ∆ικαιώµατα 

του Ανθρώπου 

Η ανακοίνωση εξετάζει την σχέση κράτος δικαίου – δικαιώµατα - µετανάστες ως προς τους αποδέκτες των 

δικαιωµάτων, αλλά και µε αναφορά στους φορείς άσκησης εξουσίας από την πλευρά του κράτους (νοµοθετική-

εκτελεστική-δικαστική) ως µια µεταβλητή που συνεχώς τίθεται υπό διαπραγµάτευση/αµφισβήτηση κατά τη διάρκεια 

της κρίσης. Η διχοτόµηση πολίτης-αλλοδαπός επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη εννοιολόγησης των συνόλων 

«εµείς - οι άλλοι» σε µια νέα σχέση όπου η συµπερίληψη-αποκλεισµός σε νοµικές κατηγορίες και πραγµατικότητες 
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επιτελούνται µε νέους υπό διαµόρφωση όρους. Τέλος, θα συζητηθεί η δυναµική της διεκδίκησης των δικαιωµάτων 

υπέρ των δικαιούχων και από τους δικαιούχους ως µοχλός διαµόρφωσης των παραπάνω.  

Στρατηγικές κοινωνικής ένταξης και ταυτότητες στο λόγο µεταναστών µαθητών και εκπαιδευτικών 

Ε. Φίγγου & Α. Μπάκα, Λέκτορες, Τµήµα Ψυχολογίας ΑΠΘ 

Παρουσιάζονται ερευνητικά ευρήµατα που αφορούν τις αναπαραστάσεις µαθητών και εκπαιδευτικών για την 

κοινωνική ένταξη των µεταναστών µαθητών και τη συνύπαρξη στο χώρο του σχολείου. Για τις ανάγκες της έρευνας 

πραγµατοποιήθηκαν 29 οµάδες εστίασης στις οποίες συµµετείχαν 238 µαθητές και 70 εκπαιδευτικοί, σε 7 πόλεις της 

Ελλάδας. Οι συζητήσεις αναλύθηκαν µε βάση τις αρχές της ρητορικής ψυχολογίας και της ανάλυσης λόγου. Η 

ανάλυση έδειξε ότι στο λόγο των εκπαιδευτικών η ένταξη αναπαρίσταται ως αναπόφευκτη και επιθυµητή 

«πολιτισµική αφοµοίωση». Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι αυτή είναι µια διαδικασία «α-φύσικη» η οποία 

αναδεικνύει µια υποτιµηµένη κοινωνική ταυτότητα. Ο λόγος των µεταναστών µαθητών, από την άλλη, αναδεικνύει 

µια ευρεία γκάµα στρατηγικών ένταξης που ποικίλλει από την υιοθέτηση πολιτισµικών προτύπων της χώρας 

υποδοχής και τη δυσκολία ταύτισης µε τη χώρα προέλευσης µέχρι και τη διεκδίκηση της επιλογής ταυτοποίησης τόσο 

µε τη χώρα υποδοχής όσο και µε τη χώρα προέλευσης. Στις οµάδες των µαθητών χρησιµοποιήθηκαν οι έννοιες του 

ρατσισµού και της προκατάληψης και αποτέλεσαν αντικείµενο επιχειρηµατολογικής αντιπαράθεσης. Οι µαθητές 

κινητοποίησαν τις έννοιες αυτές για να στιγµατίσουν συγκεκριµένα περιστατικά και προβληµατίστηκαν γύρω από τα 

όρια και το περιεχόµενό τους. Αντίθετα, στις οµάδες των εκπαιδευτικών εντοπίστηκε η τάση ο ρατσισµός να 

παρουσιάζεται ως φαινόµενο που, ενώ ενδηµεί στην κοινωνία εκτός του σχολείου, δεν επηρεάζει «στην πράξη» τις 

σχέσεις µεταξύ των µαθητών.  

Ζητήµατα αιτούντων διεθνή προστασία: Η εµπειρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες στη 

Θεσσαλονίκη 

Ε. Πασιά, δικηγόρος, Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες - Γραφείο Θεσσαλονίκης & Έ. Γελαστοπούλου, 

κοινωνική λειτουργός, Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες - Γραφείο Θεσσαλονίκης 

 

Στην ανακοίνωσή µας θα αναπτύξουµε τόσο τα κοινωνικά όσο και τα νοµικά ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο αλλοδαποί που διαµένουν στη Θεσσαλονίκη, µέσα από την αναφορά σε 

πραγµατικά περιστατικά. 

Πλαίσιο συνεργασίας σχολικών ψυχολόγων και εκπαιδευτικών: Προκλήσεις και καλές πρακτικές 

∆. Φιλιππάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

O ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στις ετερογενείς πολιτισµικά τάξεις είναι ιδιαίτερα σύνθετος. Ο σχολικός 

ψυχολόγος καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλές προκλήσεις και αιτήµατα που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα 

των συγκεκριµένων πολυπολιτισµικών σχολικών µονάδων (Ingraham, 2000· Nastasi, 2006). Η λειτουργικότητα του 

σχολικού ψυχολόγου στη σχολική κοινότητα εξαρτάται τόσο από τον αυτοκαθορισµό του, όσο και από τους ρόλους 

που του αποδίδουν οι εµπλεκόµενοι στο σχολικό σύστηµα (εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς) (Gilman & Gabriel, 2004 · 

Gilmore & Chandy, 2007· Thilking & Jimerson, 2006). Το πώς αντιλαµβάνονται τα µέρη του παραπάνω συστήµατος, 

και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί, το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τη µεταξύ τους 

συνεργασία (Μπίµπου & Στογιαννίδου, 2006). Η παρούσα ανακοίνωση αφορά δεδοµένα που προέκυψαν από 105 

σχολεία που συµµετείχαν τόσο στην πιλοτική όσο στη διευρυµένη φάση του Προγράµµατος Ψυχολογικής 

Υποστήριξης (∆ράση 6), το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων 

µαθητών» (ΕΣΠΑ 2010-2013). Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση: (α) των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου σε σχολεία µε αυξηµένο πληθυσµό αλλοδαπών µαθητών (β) της 

νοηµατοδότησης του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου στα παραπάνω σχολικά πλαίσια από τους ίδιους τους 

ψυχολόγους και (γ) των προκλήσεων αλλά και των πρακτικών που σχετίζονται µε ένα πλαίσιο καλής συνεργασίας 

µεταξύ εκπαιδευτικών και ψυχολόγων. Τα ερευνητικά δεδοµένα προέρχονται από εκπαιδευτικούς σε σχολεία µε 

αυξηµένο αριθµό αλλοδαπών µαθητών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (π.χ. την Αττική, τη Θεσσαλία, τη 



10 

 

Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, το Νότιο Αιγαίο) και από τους σχολικούς 

ψυχολόγους που εφάρµοσαν το πρόγραµµα ψυχολογικής παρέµβασης στα παραπάνω σχολεία. Ερευνητικά εργαλεία 

αποτέλεσαν οι οµαδικές συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς και τα ηµερολόγια/συνόψεις των σχολικών ψυχολόγων. 

Πραγµατοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων και παρουσιάζονται οι κύριοι άξονες που αποτυπώνουν τις 

διαφορές µεταξύ εκπαιδευτικών και ψυχολόγων για τον προσδοκώµενο και πραγµατικό ρόλο των δεύτερων στα 

πολυπολιτισµικά σχολεία της έρευνας. Τέλος, συζητούνται οι παράγοντες εκείνοι που αποτελούν πρόκληση για το 

έργο του ψυχολόγου στο σχολικό πλαίσιο, αλλά και οι καλές πρακτικές που δηµιουργούν ένα πρόσφορο κλίµα 

συνεργασίας µεταξύ των παραπάνω εµπλεκοµένων για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των ψυχολογικών 

παρεµβάσεων σε πολυπολιτισµικά σχολεία. 

H έρευνα δράσης ως µέσο ενδυνάµωσης των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση της πολυπολιτισµικής τάξης 

∆. Σακκά, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης & Α. Ψάλτη, Τµήµα 

Προσχολικής Αγωγής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

Η εισήγηση αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων πρόκλησης κοινωνικής αλλαγής στην πολυπολιτισµική τάξη 

µέσω της έρευνας δράσης. Το πρόγραµµα που παρουσιάζεται έχει ως αφετηρία την παραδοχή ότι (α) όταν η 

επιµόρφωση αφορά στην προετοιµασία του εκπαιδευτικού να διαχειριστεί την εθνοπολιτισµική ετερογένεια της 

σχολικής τάξης, µετατρέπεται σε µια περίπλοκη διαδικασία η οποία αποσκοπεί τόσο στην αλλαγή στάσεων και 

πεποιθήσεων όσο και στην αλλαγή πρακτικών σε ατοµικό (εκπαιδευτικός) και συλλογικό επίπεδο (σχολική µονάδα) 

καθώς και (β) οι παραπάνω διεργασίες γίνονται ακόµα πιο περίπλοκες καθώς διαπλέκονται µε θέµατα πολιτισµικής 

και επαγγελµατικής ταυτότητας ή ζητήµατα ιδεολογίας ή/και εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε πιλοτικό επίπεδο το 2002-2004 (ΕΠΕΑΕΚ) και επικεντρώθηκε στην 

καλλιέργεια της πολιτισµικής ενηµερότητας των εκπαιδευτικών καθώς και την ενδυνάµωσή τους σε ό,τι αφορά τη 

διαχείριση της σύγχρονης πολυπολιτισµικής τάξης (α) µέσω της επεξεργασίας των γνώσεών τους, των πεποιθήσεων, 

των συναισθηµάτων και των εµπειριών τους και (β) µέσω της άσκησής τους στην έρευνα-δράση και της εµπλοκής 

τους σε δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην υλοποίηση παρεµβάσεων στη σχολική τάξη, στην κοινότητα των 

γονέων ή στην ευρύτερη κοινότητα. 

Αντλώντας από την παράδοση της Κοινωνικής Ψυχολογίας σε ότι αφορά την έρευνα δράσης καθώς και από την 

κριτική παιδαγωγική θεωρία, περιγράφονται οι στόχοι και τα επιµέρους ερωτήµατα της έρευνας καθώς και  η 

µεθοδολογία που ακολουθήθηκε. 

Από την υλοποίηση φάνηκε ότι η σύζευξη έρευνας και δράσης έως ένα βαθµό µπορεί να κινητοποιήσει τη διαδικασία 

αλλαγής στις κοινωνιο-ψυχολογικές διεργασίες και να συντελέσει στην ψυχολογική και επαγγελµατική ενδυνάµωση 

των εκπαιδευτικών. Επίσης φάνηκαν οι περιορισµοί της έρευνας δράσης για την κινητοποίηση αλλαγών στο χώρο του 

σχολείου. 

 

"Ανήκειν, Αναγνώριση, Εργασία": Σκέψεις για τη δεύτερη γενιά µεταναστών µε αφορµή µια µελέτη 

περίπτωσης 

Γ. Κεσσίσογλου, Υπ. ∆ιδ. Κοινωνικής Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.  

Η εισήγηση που θα παρουσιαστεί αντλεί το υλικό της από τα εµπειρικά δεδοµένα της έρευνας που διεξήγαγα στα 

πλαίσια της διδακτορικής µου διατριβής σχετικά µε την κοινωνικοψυχολογική κατασκευή της κοινωνικής ταυτότητας 

νέων εργαζοµένων στην Ελλάδα που απασχολούνται σε επισφαλείς εργασίες. Οι πληροφορητές και πληροφορήτριες 

που συµµετείχαν στις ποιοτικές συνεντεύξεις, ετών 18-26, απασχολούνταν προσωρινά, εποχιακά, παράνοµα ή/και 

µερικώς, συνθήκες που αποκαλούνται “επισφαλείς”. Η οµάδα αυτή αποτελείτο από νέες και νέους που είτε είχαν 

Ελληνική ιθαγένεια, είτε ήταν µέλη της δεύτερης γενιάς”, δηλαδή παιδιά των µεταναστών στην Ελλάδα. Στην 

εισήγηση αυτή θα συζητήσω θέµατα που περιστρέφονται γύρω από τη σχέση της επισφαλούς εργασίας µε την 

ένταξη/αποκλεισµό στην κοινωνία της “δεύτερης γενιάς”, την απόδοση δικαιωµάτων, την υποκειµενική αίσθηση του 

“ανήκειν”, την αναγνώριση από την εργασία και τις προσδοκίες για το µέλλον. Την αφορµή θα τη δώσει η 

περιγραφική µελέτη περίπτωσης ενός καλλιτέχνη Αλβανικής καταγωγής που µεγάλωσε και δηµιουργεί στο Ελληνικό 

θέατρο, του Ένκε Φεζολλάρι, ο οποίος συµµετείχε στην έρευνα και συµφώνησε να αναφερθεί επώνυµα για αυτή την 
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εισήγηση. H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - 

ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. 

Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

Εργαστήριο: Εκπαιδευτικοί και Επαγγελµατίες Ψυχικής Υγείας σχεδιάζουν ένα διαθεµατικό ψυχοεκπαιδευτικό 

πρόγραµµα για την αποδοχή της διαφορετικότητας και την πρόληψη του ρατσισµού 

Θ. Χατζηπέµου, Ειδικός Παιδαγωγός, Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας, Επόπτης Ψυχολόγων ∆ράσης 6 «Προγράµµατα 

Ψυχολογικής Υποστήριξης» 

 

Η πολυπολιτισµική πραγµατικότητα και η πολυµορφία του δηµόσιου σχολείου, επιβάλλουν τη διαµόρφωση ενός 

ισχυρού σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος, ικανού να συµβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας, στην 

πρόληψη του ρατσισµού και στην προώθηση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των µαθητών. 

Το σχολείο οφείλει να σχεδιάσει ψυχοεκπαιδευτικές διαδικασίες αξιοποιώντας διαθεµατικά το περιεχόµενο των 

µορφωτικών αγαθών και των γνωστικών αντικειµένων της κάθε τάξης. 

Οι θεωρίες που πλαισιώνουν τις παραπάνω διαδικασίες είναι (α) της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης και (β) 

της ψυχοεκπαίδευσης των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. 

Η εφαρµογή ολιστικών ψυχοεκπαιδευτικών παρεµβάσεων στο σχολείο, πέρα από τις προσωπικές παιδαγωγικές 

επιλογές του κάθε εκπαιδευτικού, απαιτεί και τη θεσµοθετηµένη συνεργασία µε τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας 

και ως εκ τούτου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται να δηµιουργηθεί και να εδραιωθεί µια αποτελεσµατική 

κουλτούρα συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών και επαγγελµατιών ψυχικής υγείας. 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι συµµετέχοντες να εξοικειωθούν µέσα από ένα παράδειγµα στο σχεδιασµό και την 

υλοποίηση ενός διαθεµατικού ψυχοεκπαιδευτικού προγράµµατος για την αποδοχή της διαφορετικότητας και την 

πρόληψη του ρατσισµού. 

Το εργαστήριο µπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί κατά 70% και κατά 30% επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. 

Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων 35 άτοµα. 


