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Περίληψη των κυριότερων σημείων 

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε το σύνολο του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο από πολλές 

απόψεις. Επηρέασε σχεδόν κάθε τομέα, όπως την υγεία, την οικονομία, την εκπαίδευση και 

την επιχειρηματική ζωή, και προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην κοινωνία. Λίγο μετά το 

ξέσπασμα του κορονοϊού, έδειξε ξεκάθαρα την επίδρασή του σε πολλούς τομείς της 

ανθρώπινης ζωής, δηλαδή στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό τομέα.  

Η αναστολή αθλητικών αγώνων, οι πρακτικές καραντίνας, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, το 

κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων και η προσωρινή αναστολή πολλών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων είναι μερικές μόνο από τις ορατές συνέπειες της πανδημίας. Λόγω της 

έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ανέστειλαν διάφορες 

δραστηριότητες λαμβάνοντας πολλαπλά μέτρα. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για την εκπαίδευση. 

Αναμφίβολα, οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας επηρέασαν κυρίως 

μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η ομάδα αυτή αντιμετώπισε 

περισσότερους εκπαιδευτικούς κινδύνους και δυσκολίες από ποτέ άλλοτε. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα μετακινήθηκε από το επιτόπιο στο εξ αποστάσεως, 

καθιστώντας πιο δύσκολη την προσβασιμότητα λόγω της έλλειψης εργαλείων πληροφορικής 

και ψηφιακών ικανοτήτων που απαιτούνταν για τη συμμετοχή σε εξ αποστάσεως μαθήματα. 

Είναι σαφές ότι ο έλεγχος των επιπτώσεων κάθε πανδημίας σε διάφορους τομείς απέτυχε, ενώ 

οδήγησε -αντίθετα- σε μακροχρόνιες ζημιές τόσο για τους μαθητές όσο και για την κοινωνία. 

Για παράδειγμα, η αυξημένη μαθησιακή φτώχεια είναι πιθανό να αποτρέψει ολόκληρη τη γενιά 

από το να αξιοποιήσει τις πραγματικές δυνατότητές της. Ομοίως, οι μαθητές που 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη φοίτηση για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους είναι 

βέβαιο ότι θα βιώσουν σημαντική μείωση της παραγωγικότητας και των κερδών τους. 

Ως εκ τούτου, αυτό το έργο είχε ως στόχο να διαπιστώσει το βαθμό σπουδαιότητας των 

ψηφιακών ικανοτήτων στο σχολείο και τις συνέπειες της πανδημίας στην εκπαίδευση των νέων 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Επιπλέον, στηριζόμενα σε εμπειρική έρευνα, τα έργα ελπίζουν 

να συγκεντρώσουν περισσότερη εμπειρία για το τι συμβαίνει επί τόπου, εστιάζοντας, πρώτον, 

στις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας για τους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο και, 

δεύτερον, στις δυσκολίες τους με την ψηφιακή εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα ευρήματα του 



   

  

 DO-IT 

 

5 

παρόντος εγγράφου, για τους περισσότερους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο η συμμετοχή 

στα μαθήματα έγινε πιο δύσκολη λόγω της έλλειψης του απαραίτητου υλικού και των 

ψηφιακών ικανοτήτων για τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών διδασκαλίας.  

Οι επιπτώσεις και οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 - που αναδείχθηκαν τα τελευταία δύο 

χρόνια - ζήτησαν άμεση δράση για την εξ αποστάσεως μάθηση και για τις ψηφιακές δεξιότητες, 

ιδίως για τα μειονεκτούντα άτομα. Σύμφωνα με τις έρευνες και τις συνεντεύξεις μας, είναι 

ζωτικής σημασίας οι κυβερνήσεις να εγγυώνται και να παρέχουν σε όλα τα παιδιά τους 

ελάχιστους πόρους για την πρόσβαση στη διαδικτυακή μάθηση, όπως υπολογιστές ή άλλη 

κατάλληλη συσκευή και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει επίσης την 

εξασφάλιση επαρκών υπολογιστών, των απαραίτητων εργαλείων και της σύνδεσης, καθώς και 

την οργάνωση ειδικών μαθημάτων για την εκμάθηση ψηφιακών ικανοτήτων που 

προσαρμόζονται στα διάφορα επίπεδα γνώσης της χώρας υποδοχής ή της μητρικής γλώσσας. 
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Εισαγωγή 

Ο COVID-19, που εμφανίστηκε ως παγκόσμια επιδημική ασθένεια, συνεχίζει να 

απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονομικά. Σε σύγκριση με 

προηγούμενες πανδημίες, ο COVID-19 έχει ξεπεράσει γρήγορα τα σύνορα και έχει επηρεάσει 

ολόκληρο τον κόσμο. Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού, ο COVID-19 φαίνεται να είναι όχι 

μόνο κρίση υγείας αλλά και κοινωνική κρίση. Αυτή η κατάσταση δείχνει ότι οι επιπτώσεις και 

η ταχύτητα των ρίσκων, των κινδύνων και των επιδημιών που παράγονται από τον 

εκσυγχρονισμό, ανεξαρτήτως συγκεκριμένου τόπου, είναι τεράστιες και υπό αυτή την έννοια 

απειλούν την ανθρώπινη ζωή σε παγκόσμια κλίμακα.  

Παρά τις οικονομικές εξελίξεις με την πανδημία COVID-19, ζήσαμε πώς οι επιπτώσεις 

των υπηρεσιών υγείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έφτασαν σε διαστάσεις που θα 

απειλούσαν την ανθρωπότητα. Αυτή η πανδημία έχει εξισώσει σχεδόν όλες τις κοινωνίες 

πνευματικά, σωματικά και κοινωνικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Δημιούργησε νέα 

ευαισθητοποίηση σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της εκπαίδευσης, 

της εισοδηματικής ανισότητας, της φτώχειας, της ανεργίας, της μετανάστευσης, της κλιματικής 

κρίσης και της πρόσβασης στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Εκτός από ιατρικό φαινόμενο, 

αυτή η πανδημία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει το άτομο και την κοινωνία σε 

πολλά επίπεδα και προκαλεί αλλοιώσεις. Η πανδημία, κατά κάποιο τρόπο, τροφοδότησε τον 

εγωισμό, μείωσε την αλληλεγγύη, προκάλεσε μοναξιά, ψυχολογικά, κοινωνικά καθώς και 

βιολογικά προβλήματα, αναληθής πληροφορίες και κοινωνικοποίησε τον φόβο του θανάτου 

κάθε ατόμου. Επιπλέον, αύξησε την ανάγκη για αλληλεγγύη και ενίσχυσε την αίσθηση της 

κοινής μοίρας. Έτσι, η ανάγκη για μια κατανόηση βασισμένη στην κοινωνική συνοχή έχει γίνει 

πιο σημαντική. Η ανάγκη για μια κοινωνική δομή, που να αποτρέπει την κοινωνική μετατόπιση 

και να μην δίνει την ευκαιρία στον πανικό, έχει αυξηθεί. 

Η εκπαίδευση είναι μια από τις κοινωνικές δραστηριότητες που επηρεάστηκαν από την 

πανδημία COVID-19. Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, πολλές κυβερνήσεις έχουν 

αναστείλει διάφορες δραστηριότητες λαμβάνοντας διάφορα μέτρα. Διάφοροι επιχειρηματικοί 

τομείς, όπως εταιρείες, εστιατόρια, πανεπιστήμια, σχολεία και μεταφορές έχουν αναβάλει τις 

δραστηριότητές τους ή έχουν μειώσει τον χρόνο εργασίας τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια  

άνευ προηγουμένου κατάσταση ανεργίας στις περισσότερες χώρες. Στα περισσότερα σχολεία, 

η πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία για παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων δεν ήταν 

δυνατή λόγω της έλλειψης γνώσης χρήσης διαδικτυακών πλατφόρμών, υπολογιστών, 
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διαδικτύου και του τεράστιου κόστους δεδομένων που περιορίζουν την πρόσβαση και τις 

ευκαιρίες. Ακόμη και μαθητές με ψηφιακή διαθεσιμότητα και ικανότητες έχουν στερηθεί 

πολύτιμης αλληλεπίδρασης και κοινωνικών σχέσεων με τους δασκάλους, το υπόλοιπο 

εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές. Οι εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης κατά τη 

διάρκεια της κρίσης παρέμειναν προσωρινά μέτρα που δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν τη 

φυσική παρουσία των μαθητών. Ωστόσο, οι μαθητές, που δεν έχουν υπολογιστή και 

απαραίτητο υλικό για διαδικτυακά μαθήματα και με μικρό εισόδημα, έχουν βιώσει πολύ 

δύσκολη εκπαιδευτική διαδικασία στην Ευρώπη από τον Μάρτιο του 2020. Οι νέοι με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο περιλαμβάνονται σε αυτές τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος και 

λιγότερων ευκαιριών που έχουν δυσκολίες συμμετοχής σε διαδικτυακά μαθήματα. 

Αυτή η έκθεση του έργου που πραγματοποιήσαμε με έρευνες και συνεντεύξεις παρέχει 

ορισμένες σημαντικές πληροφορίες για τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην 

εκπαίδευση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Με άλλα λόγια, αυτό το έργο προσπαθεί 

να ανακαλύψει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην εκπαίδευση και τις 

δραστηριότητες των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ο κύριος σκοπός της μελέτης είναι να 

δείξει πώς η πανδημία επηρεάζει αυτούς τους νέους στην εκπαίδευση, τις δραστηριότητες και 

την ένταξή τους. Το κύριο πρόβλημα με το οποίο ασχολείται αυτό το έργο είναι πώς τα μέτρα 

που λαμβάνονται για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού επηρεάζουν τις καθημερινές 

εκπαιδευτικές πρακτικές των ανθρώπων. 

Αυτή η έκθεση είναι επίσης σημαντική γιατί χρησιμοποιεί πρωτογενή δεδομένα για να 

διερευνήσει πόσο σημαντικό είναι για έναν μαθητή να έχει ψηφιακές ικανότητες. Είναι επίσης 

idia;iterh γιατί περιέχει πολυάριθμες μοναδικές συστάσεις, οι οποίες βασίζονται στα 

αποτελέσματα των ερευνών και των συνεντεύξεων, για δασκάλους, εκπαιδευτές, εργαζόμενους 

για νέους σε κέντρα νεολαίας, ενώσεις μετανάστευσης και μελλοντικές πολιτικές. Η όλη 

έρευνα και οι συστάσεις μπορούν να δώσουν μια ιδέα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 

σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στους νέους 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο μακροπρόθεσμα. 

Τέλος, αυτή η δημοσίευση απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό. Η πρώτη ομάδα 

εκπροσωπείται από καθηγητές τεχνικών και επαγγελματικών σχολείων όπου υπάρχει 

σημαντική συγκέντρωση μαθητών αλλοδαπής καταγωγής. Μια άλλη ομάδα περιλαμβάνει 

εκπαιδευτές που απασχολούνται σε κέντρα κατάρτισης που ασχολούνται με ενήλικες 

μεταναστευτικής καταγωγής. Υπάρχει η ομάδα εργαζομένων για νέους που συχνά έρχονται 

αντιμέτωποι στις δραστηριότητές τους με νέους ξένης καταγωγής μέσα στα κέντρα νεολαίας. 
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Και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, υπάρχει η ομάδα των μεταναστών και των νέων με 

υπόβαθρο μεταναστευτικής καταγωγής που αντιπροσωπεύουν τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο 

αυτού του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 DO-IT 

 

9 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 DO-IT 

 

10 

Κεφάλαιο I: το έργο DO-IT  

1.1 Περιγραφή έργου 

  Οι επιπτώσεις και οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 που επισημάνθηκαν τα 

τελευταία δέυο χρόνια απαιτούν άμεση δράση, ειδικά για τα πιο μειονεκτούντα άτομα. Το 

lockdown που έγινε υποχρεωτικό με υποδείξεις των κυβερνήσεων έχει πολύ διαφορετικά 

αποτελέσματα στην εκαπίδευση ανάλογα με το εισόδημα και δημιουργεί τεράστια προβλήματα 

όσον αφορά τον τρόπο διασφάλισης της πρόσβασης, της ισότητας και της ένταξης στο 

μαθησιακό περιβάλλον, όπως επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής «Digital Education Σχέδιο Δράσης, 2021-2027, Επαναφορά εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για την ψηφιακή εποχή».1 

Η ανισότητα εισοδήματος – επιπέδου εκπαίδευσης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, όταν μιλάμε 

για μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι μετανάστες μαθητές 

είναι λιγότερο πιθανό να εγγραφούν σε προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης, τείνουν να 

έχουν πιο περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, να εγκαταλείπουν το σχολείο 

νωρίτερα και να έχουν χαμηλότερα ακαδημαϊκά επιτεύγματα από τους γηγενείς συνομηλίκους 

τους.2 Η τεχνική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), (Luxembourg, 2018)3,  τονίζει 

ότι «οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο βρίσκονται γενικά σε μειονεκτική 

θέση κοινωνικά και οικονομικά σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής τους, οπότε είναι σημαντικό 

να κατανοηθούν καλύτερα τα κίνητρα για την εγκατάλειψη του σχολείου και η παροχή 

επαρκών πολιτικών λύσεων». 

Ο ίδιος ο ΟΟΣΑ στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο «Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πανδημίας 

COVID-19 στους μετανάστες και τα παιδιά τους;»4  δηλώνει ότι "Το κλείσιμο των σχολείων 

και τα μέτρα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που τέθηκαν σε εφαρμογή για την επιβράδυνση της 

εξάπλωσης του COVID 19, θέτουν τα παιδιά μεταναστών σε μειονεκτική θέση, με διάφορους 

τρόπους. Οι γονείς τους τείνουν να έχουν λιγότερους πόρους από τους γηγενείς γονείς για να 

τα βοηθήσουν στην εργασία τους στο σπίτι , και το 40% των γηγενών παιδιών μεταναστών δεν 

μιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής στο σπίτι. Αυτά τα παιδιά είναι επίσης λιγότερο πιθανό 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-

sept2020_en.pdf  
2 https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41750&filter=all  
3 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115957  
4 http://www.oecd.org/coronavirus/policyresponses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-

immigrants-and-their-children-e7cbb7de/  

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41750&filter=all
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115957
http://www.oecd.org/coronavirus/policyresponses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
http://www.oecd.org/coronavirus/policyresponses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
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από τους μαθητές με γηγενείς γονείς να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή και σύνδεση στο 

διαδίκτυο στο σπίτι ή σε ήσυχο μέρος για μελέτη." 

Το «Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση, 2021-2027» της ΕΕ αναφέρει επίσης 

ότι «Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η δράση σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίζει την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; την καθοδήγηση για την ψηφιακή εκπαίδευση; 

να ενισχύσει τις προσπάθειες των κρατών μελών να βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα και τις 

υποδομές, να παρέχει υποστήριξη σε ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη 

στρατηγικών ψηφιακής εκπαίδευσης και ειδικών μέτρων για μειονεκτούσες ομάδες». 

Επιπλέον, συνεχίζει λέγοντας ότι «Ενώ τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας και την οργάνωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η δράση σε 

επίπεδο ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης υποστηρίζοντας τη συνεργασία, την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών, πλαισίων, έρευνας, συστάσεων και άλλων εργαλείων» προσθέτοντας επίσης ότι «η 

ψηφιακή ικανότητα πρέπει να αποτελεί βασική δεξιότητα για όλους τους εκπαιδευτικούς και 

το εκπαιδευτικό προσωπικό και θα πρέπει να ενσωματώνεται σε όλους τους τομείς της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών». 

Τέλος, η ίδια έκθεση αναφέρει ότι από τη μία πλευρά είναι σημαντικό να «αυξηθεί ο 

ψηφιακός αντίκτυπος του προγράμματος Erasmus», ενώ από την άλλη ότι «ένα από τα βασικά 

αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης ήταν ότι ενώ υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για τον 

ευρύτερο  αντίκτυπο του COVID-19 στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, είναι ακόμη πολύ 

νωρίς για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συνέπειές του. 

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση περισσότερης εμπειρίας και η διεξαγωγή 

έρευνας για τις μόνιμες επιπτώσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα." 

Υπό το φως των όσων ειπώθηκαν,το έργο σκοπεύει: 

1. Να συμβάλει στη συλλογή περισσότερων εμπειριών για το τι συμβαίνει επί τόπου 

σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας, όπως 

εκφράζεται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως σε νέους με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο, και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση ψηφιακών εργαλείων; 

2. Να αυξηθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των εργαζομένων για 

νέους, των ενώσεων που ασχολούνται με νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο σχετικά με τον 



   

  

 DO-IT 

 

12 

τρόπο αντιμετώπισης των επιπτώσεων που έχει η πανδημία στη μάθηση και τη διδασκαλία σε 

νέους μεταναστευτικής καταγωγής 

Όσον αφορά την ομάδα στόχο, ενώ οι έμμεσοι δικαιούχοι είναι νέοι αλλοδαπής καταγωγής, 

οι άμεσοι θα εκπροσωπούνται από μέλη των οργανώσεων που συμμετέχουν στο έργο, δηλαδή 

δάσκαλοι, εκπαιδευτές, ερευνητές, εργαζόμενοι για νέους και συλλόγους μεταναστών και τα 

παιδιά τους. Το έργο αναπτύσσεται σε διακρατικό επίπεδο, διότι αυτό δίνει σίγουρα την 

ευκαιρία να κατανοήσουμε συγκριτικά, στο επίπεδο των χωρών εταίρων του έργου, τις 

διαφορετικές ανάγκες που έχουν προκύψει αλλά, επίσης, και πάνω από όλα, τις διάφορες 

απαντήσεις που δίνονται σε αυτές τις ανάγκες . 

 

1.2 Εταίροι του έργου 

 

Πέντε εταίροι συμφώνησαν να συνεργαστούν σε τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, 

Βέλγιο, Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους του έργου DO-

IT και να κάνουν σχετική έρευνα για την πανδημία COVID-19 και την ψηφιοποίηση της 

εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων, και υποδεικνύουν τον πραγματικό αντίκτυπο της 

πανδημίας στην εκπαίδευση και τις δραστηριότητες των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

μακροπρόθεσμα. 

ECEPAA: Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικής και Πολιτικής Ανάλυσης και Υποθέσεων 

(ECEPAA) είναι ένας βελγικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε το 2011. 

Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της κοινωνικής 

ένταξης, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και των μεταναστών. Ο οργανισμός, χάρη στη χρήση 

χρηματοδότησης από διάφορα προγράμματα, στοχεύει να συμβάλει στη γνώση θεμάτων που 

σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις επίμονες δυσκολίες του περιθωριοποιημένου 

πληθυσμού για λόγους οικονομικούς, πολιτιστικούς, ταξικούς, φυλετικούς και φύλου. 

Γνωρίζουμε το γεγονός ότι η ανταλλαγή αυτής της γνώσης μέσω μιας προσέγγισης από κάτω 

προς τα πάνω μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των προαναφερθέντων 

ζητημάτων. Ο οργανσιμός, οργανώνεται σε εθελοντική βάση και διοικείται από διοικητικό 

συμβούλιο που αποτελείται από τρία άτομα. 

Fundacion Red Incola: είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δημιουργήθηκε ως 

ένωση το 2006 και ως Ίδρυμα το 2011. Το γενικό του συμβούλιο αποτελείται από εννέα 

θρησκευτικές οντότητες, συνδεδεμένες σε ένα συλλογικό δίκτυο για την εκτέλεση μιας κοινής 
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αποστολής: την υποστήριξη του μεταναστευτικού πληθυσμού σε καταστάσεις κινδύνου 

αποκλεισμού, στην προώθηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων του, ώστε να μπορούν να 

έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Ως οργανισμός επιθυμεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια, 

προσφέροντας τους προβληματισμούς και τα έργα του ως μια ολοκληρωμένη απάντηση στις 

προκλήσεις που παρουσιάζουν τα ζητήματα της μετανάστευσης. Προσπαθεί να βελτιώσει την 

ποιότητα των προγραμμάτων του και να αυξήσει την επιρροή του στην επιδίωξη μιας πιο 

δίκαιης κοινωνίας. 

Associazione Joint: Η Joint είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο καινοτόμους 

Συνδέσμους Νέων στην Ιταλία. Είναι το ιταλικό μέλος του παγκόσμιου δικτύου ICYE, ο 

συντονιστής του Ιταλικού Δικτύου για τον Ευρωπαϊκό Εθελοντισμό (RIVE) και ο συντονιστής 

ενός άτυπου δικτύου αναγνωρισμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μετράει 232 διεθνείς 

εταίρους. Η Joint επικεντρώνει στην παροχή ευκαιριών μάθησης σε νέους μέσω διεθνών 

εμπειριών όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ο διεθνής εθελοντισμός, οι κατασκηνώσεις 

εργασίας, τα τοπικά και διεθνή εκπαιδευτικά μαθήματα, οι ανταλλαγές νέων και τα έργα 

ανάπτυξης ικανοτήτων που εστιάζουν στην υπεράσπιση, την ενεργό συμμετοχή, τη 

διαπολιτισμική μάθηση, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και το βιώσιμο τουρισμό. 

Η Joint ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 και η αποστολή της είναι να παρέχει ευκαιρίες 

μη τυπικής εκπαίδευσης για νέους μέσω της διεθνούς κινητικότητας. Η έδρα της ένωσης 

βρίσκεται στο Μιλάνο, όπου η Joint μπορεί διαθέτει 8 εργαζόμενους πλήρους και 3 μερικής 

απασχόλησης συν έναν ασκούμενο της ESC, 3 δημόσιους υπαλλήλους και μια ομάδα άνω των 

30 ντόπιων εθελοντών. 

Η Joint ανέπτυξε και διαχειρίζεται επί του παρόντος μερικούς από τους πιο γνωστούς 

ιστότοπους διεθνών ευκαιριών κινητικότητας στην Ιταλία και στην Ευρώπη, προσεγγίζοντας 

πάνω από 150.000 άτομα κάθε μήνα μέσω ιστοσελίδων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

ενημερωτικών δελτίων. Αυτήν τη στιγμή συντονίζει 18 EVS HOs σε όλη την Ιταλία και 

συνεργαζεται με αρκετούς τοπικούς οργανισμούς και δίκτυα. Αυτή η συνεργασία την βοηθά 

να προωθήσει τον υψηλό τοπικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Στο Μιλάνο 

συνεργαζεται με το δίκτυο των κέντρων νεότητας καθώς συντονίζει 4 από αυτά στο ESC. Από 

το 2015 η Joint στέλνει και συντονίζει μη χρηματοδοτούμενες κατασκηνώσεις εργασίας και 

διεθνείς εθελοντικές δραστηριότητες εκτός E+, δημιουργώντας ισχυρές συνδέσεις εκτός 

Ευρώπης. Από το 2016 η Joint λειτουργεί ένα κέντρο μετά το σχολείο σε ένα μειονεκτικό 

προάστιο του Μιλάνου για νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Από το 2017 η Joint είναι το 
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ιταλικό μέλος του παγκόσμιου δικτύου ICYE που εστιάζει ιδιαίτερα στον μακροχρόνιο 

εθελοντισμό στο εξωτερικό. 

 Το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης: βρίσκεται στον Νομό Πιερίας στη βόρεια 

Ελλάδα, 70 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Το σχολείο ιδρύθηκε το 1984 και βρίσκεται στα 

προάστια της πόλης από το 2000, σε μια όμορφη ύπαιθρο ακριβώς κάτω από τον Όλυμπο, το 

σπίτι των Ελλήνων θεών, και σε απόσταση μόλις 10 χιλιόμετρα από την ακτογραμμή. Το 

σχολείο εξυπηρετεί περίπου 800 μαθητές ηλικίας 16 – 19 ετών με 100 εκπαιδευτικούς και 

περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικούς τομείς (Πληροφορική, Υγεία & Πρόνοια, Γεωργία, 

Τεχνολογία Τροφίμων/Διατροφή και Επιχειρήσεις/Οικονομία). Το σχολείο περιλαμβάνει 

πλήθος εξειδικευμένων εργαστηρίων διδασκαλίας για κάθε τμήμα και είναι εξοπλισμένο με 

σύγχρονες υποδομές ΤΠΕ.  

Association Maison d'Enfant pour la Culture et l'Education (AMECE): Η AMECE είναι 

μια ΜΚΟ κοινωνικής προώθησης με έδρα στο Τορίνο και ιδρύθηκε το 2000. Οι 

δραστηριότητές της στοχεύουν στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των αναγκών των 

παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι περισσότεροι από τους 

οποίους προέρχονται από χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η οργάνωση επιδιώκει να προωθήσει 

την ανάπτυξη και την εκπαίδευση των νέων γενεών, ξεκινώντας από την εξωσχολική και 

κοινωνική τους εκπαίδευση. Ειδικότερα, η AMECE εργάζεται για να ευαισθητοποιήσει τις 

οικογένειες μεταναστών σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών τους, να προσφέρει στοχευμένη 

δράση στη σχολική υποστήριξη, να προωθήσει ευκαιρίες για συζήτηση και διάλογο μεταξύ των 

γενεών και να πιέσει για διαπολιτισμική κοινωνική εκπαίδευση στην τοπική κοινότητα. 

Η AMECE έχει ενεργοποιήσει μια σειρά παρεμβάσεων για την υποστήριξη των 

οικογενειών και των διοικήσεων των σχολείων που στοχεύουν στην ένταξη και την 

κοινωνικοποίηση όλων των ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φαίνονται «σε 

κίνδυνο». Η εστίαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την ένταξη των μεταναστών 

πραγματοποιείται με την προσφορά μιας σειράς δραστηριοτήτων, όπως ατομική βοήθεια στο 

σπίτι, στοχευμένες ευκαιρίες κατάρτισης, πολιτιστική διαμεσολάβηση, καθοδήγηση, αθλητικές 

δραστηριότητες και γλωσσική υποστήριξη μέσω μαθημάτων ιταλικών, αγγλικών, γαλλικών και 

αραβικών. Επιπλέον, η AMECE διοργανώνει διαπολιτισμικές εκδηλώσεις και καλοκαιρινές 

κατασκηνώσεις που απευθύνονται σε τοπικές και μεταναστευτικές κοινότητες. Είναι επίσης 

διευκολυντής με προξενικές υπηρεσίες. Οι δραστηριότητές της πραγματοποιούνται χάρη σε 

μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς δικτύωσης με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που 

εργάζονται σε τοπικό επίπεδο, με την AMECE να συμμετέχει σε μια σειρά από στρογγυλά 
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τραπέζια και έργα τόσο στις συνοικίες της πόλης στις οποίες δραστηριοποιείται όσο και σε 

εθνικό επίπεδο μέσω του CoNNGI (Νέο Εθνικός Συντονισμός Ιταλικών Γενεών). 

1.3 Στόχοι του έργου 

 

1.  Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να συμβάλει στη συλλογή περισσότερων 

εμπειριών για το τι συνέβαινε στην πραγματικότητα, πραγματοποιώντας αυτήν την 

έρευνα δράσης σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στη διαδικασία 

μάθησης και διδασκαλίας και τις δυσκολίες της ψηφιακής εκπαίδευσης για νέους 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

2.  Ένας δεύτερος στόχος ήταν να επιτευχθεί μέσω του πρώτου η αύξηση των 

δεξιότητων των δασκάλων, των εκπαιδευτών, των εργαζομένων για νέους, των 

ενώσεων που ασχολούνται με νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο σχετικά με τον 

τρόπο αντιμετώπισης των επιπτώσεων (θετικών και αρνητικών) που η πανδημία 

έχει στη μάθηση και τη διδασκαλία σε νέους μεταναστευτικής καταγωγής. 

3.  Η έρευνα δράσης προκύπτει από την ανάγκη να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην 

πραγματικότητα σε σχέση με τις πρακτικές που εφαρμόζονται (όπως τα μέτρα 

περιορισμού που έχουν ληφθεί από τις κυβερνήσεις) για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην νεολαία με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Επίσης, η ανάγκη να γνωρίζουμε τον αντίκτυπο σε όσους έχουν να αντιμετωπίσουν 

την πανδημία όπως οι δάσκαλοι στο σχολικό σύστημα, οι εκπαιδευτές στο 

εκπαιδευτικό κέντρο, οι εργαζόμενοι για νέους στο κέντρο νεολαίας και η ίδια 

κοινότητα μεταναστών. 

4.  Επιπλέον, αυτό το έργο είχε στόχο να υποδείξει πώς και με ποιους τρόπους 

μπορούν να βελτιωθούν οι δεξιότητες ψηφιοποίησης και πώς μπορούν να 

πραγματοποιηθούν δραστηριότητες μέσω ψηφιακών εργαλείων. 

5.  Αυτό το έργο είχε επίσης στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 

πολιτικές και να συγκεντρώσει την προσοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για 

μειονεκτούσες ομάδες που ενδέχεται να μην έχουν την ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για την ηλεκτρονική και υβριδική εκπαίδευση 

και τις δραστηριότητές τους. Δεν υπάρχουν πολλές γνώσεις σχετικά με τον 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις ενδιαφερόμενες 

μειονεκτούσες ομάδες. Ως εκ τούτου, με τις συστάσεις του για τις μελλοντικές 

πολιτικές, αυτό το ερευνητικό έργο θα συμβάλει στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ 
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πολιτικών και πρακτικών και θα συμβάλει στις μελλοντικές πολιτικές σχετικά με 

αυτό το θέμα. 

1.4 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Κατά τη διάρκεια του έργου έχουν επιτευχθεί πολλά αποτελέσματα. Αρχικά, 

δημιουργήθηκαν 5 τύποι δομημένων ερωτηματολογίων κλειστής απάντησης. Αυτό ήταν το 

αποτέλεσμα μιας μεθοδολογίας, που αν και συντονίστηκε από τον αιτούντα, αποτέλεσε 

παραδοτέο συμμετοχικής εργασίας από τους εταίρους στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης. 

Επιπλέον, κατά την υλοποίηση του έργου η κοινοπραξία ανέπτυξε άλλα 5 ερωτηματολόγια για 

συνεντεύξεις σε βάθος. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν 2 

διακρατικές συναντήσεις που επέτρεψαν την ανάπτυξη της διακρατικής διάστασης του έργου 

και τόνισαν πιθανές συνέργειες και συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, πάντα κατά τη 

διάρκεια του έργου, η δραστηριότητες διάδοσης παρείχαν προβολή στις διάφορες φάσεις του 

έργου. 

Στο τέλος του έργου, αντ' αυτού, δημοσιεύθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα. Η ανάπτυξη 

της ηλεκτρονικής έκδοσης στις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο (Γαλλικά, 

Ισπανικά, Ιταλικά και Ελληνικά) στην οποία προστέθηκαν τα αγγλικά. Η επιλογή αυτής της 

τελευταίας γλώσσας δικαιολογείται από τη δυνατότητα μεγαλύτερης διάχυσης των 

αποτελεσμάτων του έργου. Επιπλέον, πάντα στο τέλος του έργου, όλη η εργασία που έγινε για 

την προετοιμασία της δημοσίευσης επέτρεψε στα μέλη των συμμετεχόντων οργανισμών να 

αποκτήσουν μια σειρά από μεγαλύτερες δεξιότητες σχετικά με: 

1. Έρευνα σχετικά με την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τους νέους ξένης 

καταγωγής, την εγκατάλειψη του σχολείου, τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. 

2. Η μεθοδολογία της έρευνας δράσης με ιδιαίτερη αναφορά στην προετοιμασία ενός 

διαδικτυακού ερωτηματολογίου με κλειστές απαντήσεις, στην προετοιμασία της δομής για τη 

συνέντευξη σε βάθος, στην ανάλυση των επακόλουθων αποτελεσμάτων, στη συγγραφή μια 

δημοσίευσης. 

3. Οι καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν, τέλος, επέτρεψαν την αύξηση του επιπέδου 

δεξιοτήτων των δασκάλων, των εκπαιδευτών, των εργαζομένων για νέους, των ερευνητών και 

των μελών της ένωσης μεταναστών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 

πανδημίας στη μάθηση και τη διδασκαλία των νέων άτομα ξένης καταγωγής. 
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Κεφάλαιο II: Μεθοδολογία 

 

2.1  Σχεδιασμός Έρευνας και Μεθοδολογία  

 Όσον αφορά τη μεθοδολογία, η ομάδα-στόχος της διαδικτυακής δημοσίευσης του έργου 

DO-IT είναι αρκετά ποικίλη και περιλαμβάνει καθηγητές τεχνικών και επαγγελματικών 

σχολείων όπου συγκεντρώνεται κυρίως ο μαθητικός πληθυσμός ξένης καταγωγής. Εκτός από 

τους καθηγητές του σχολείου, η έρευνα περιλαμβάνει εκπαιδευτές που απασχολούνται σε 

εκπαιδευτικά κέντρα με ενήλικες μεταναστευτικής καταγωγής αλλά και ερευνητές για μαθητές 

με μεταναστικό υπόβαθρο. Επιπλέον, υπάρχει η ομάδα των εργαζομένων για νέους που συχνά 

έρχονται σε επαφή στις δραστηριότητές τους με νέους ξένης καταγωγής μέσα στα κέντρα 

νεολαίας. Τέλος, υπάρχουν ομάδες ενώσεων για μετανάστες που εκπροσωπούν τα βασικά 

συμφέροντα των μεταναστών. 

Επιπλέον, αυτή η έρευνα και η σχετική δημοσίευση έχουν αρκετά στοιχεία καινοτομίας. 

Πρώτα απ 'όλα, σκοπεύουν να ρίξουν φως στις επιπτώσεις της πανδημίας στη μάθηση και τη 

διδασκαλία, καταστάσεις εντελώς νέες τη στιγμή που ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε και των 

οποίων οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις είναι εν μέρει άγνωστες. Επιπλέον, αν και είναι ήδη 

προφανές ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν αφορούν όλους τους μαθητές εξίσου, είναι 

απαραίτητο να κατανοήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια πώς διαφοροποιούνται αυτά τα 

αποτελέσματα στους διάφορους τύπους μαθητών. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, οι 

εκπαιδευτές σε κέντρα κατάρτισης και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας βρίσκονται 

επίσης αντιμέτωποι με μια νέα κατάσταση. Η έρευνα δράσης και η ψηφιακή δημοσίευση που 

προκύπτει σκοπεύουν να τονίσουν αυτές τις νέες πτυχές. 

Η έρευνα δράσης και η ψηφιακή δημοσίευση επιχειρούν να συνεισφέρουν γνώση σε ό,τι 

δεν έχει εξερευνηθεί. Από αυτή την άποψη, μάλιστα, αναδεικνύουν όλα τα κρίσιμα ζητήματα 

που μπορεί να προκαλέσει η πανδημία στη μάθηση και τη διδασκαλία των νέων αλλοδαπής 

καταγωγής και, χάρη στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών με τη βοήθεια της τεχνολογίας και 

συστάσεων, θα βοηθήσουν στην υλοποίηση δράσεων με στόχο τη μείωση τέτοιων κρίσεων στο 

σχολικό σύστημα αλλά και σε κέντρα κατάρτισης, κέντρα νεότητας και στο ίδιο το 

οικογενειακό περιβάλλον μεταξύ νέων αλλοδαπής καταγωγής και των γονιών τους. 

Λόγω των ιδιαίτερων επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, η ανταλλαγή πρακτικών και 

στρατηγικών σε αυτόν τον τομέα είναι αρκετά περιορισμένη. Αυτή η έρευνα και η ψηφιακή 

δημοσίευση είναι απαραίτητες για τη διεύρυνση του ορίζοντα της κοινοπραξίας στην ποικιλία 
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περιεχομένου και πρακτικών για την υποστήριξη των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Αυτά 

τα στοιχεία είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της διάδοσης των παραδοτέων. Όσον 

αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, αντλούνται από τις δραστηριότητες των οργανισμών εταίρων, 

ορισμένες από τις διεθνικές συναντήσεις των εταίρων, άλλες από επίσημα και άτυπα δίκτυα 

στα οποία συμμετέχουν οι κύριοι εταίροι, άλλες από την ίδια την έρευνα δράσης. 

Ωστόσο, η έρευνα δράσης προέβλεψε μια σειρά δραστηριοτήτων των οποίων ο σχεδιασμός 

ήταν σε μεγάλο βαθμό κοινός στην κοινοπραξία, καθώς κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος για το 

πεδίο που του ανήκει, ενώ ο συντονισμός εποπτεύφθηκε από την ECEPAA στο Βέλγιο. 

Προκειμένου να διευκρινιστεί η πολυπλοκότητα του ζητήματος, η έρευνα χρησιμοποίησε 

τρεις τύπους μεθόδων. 

Αρχικά, έγινε ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

η έρευνα επιχειρεί να συλλάβει την ανάπτυξη της πανδημίας COVID-19 με συγκεκριμένη 

εστίαση στον αντίκτυπό της στην εκπαίδευση και τις δραστηριότητες των νέων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω μιας ποιοτικής ανάλυσης. Προσπαθεί επίσης να παράσχει τη 

σύνδεση μεταξύ της πανδημίας COVID-19 και της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης και των 

δραστηριοτήτων. Με ανασκόπηση βιβλίων, άρθρων, εκθέσεων, ιδιαίτερα των εκθέσεων που 

έχουν εκπονηθεί από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς διεθνείς οργανισμούς για την 

πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της. Ως εκ τούτου, το κύριο πεδίο της έρευνας αφορά 

τις επιπτώσεις του COVID-19 στην μάθηση. Για παράδειγμα, τα ερευνητικά ερωτήματα 

επικεντρώνονται στο «Πώς αλλάζει η μάθηση σε ένα πλαίσιο έκτακτης ανάγκης, ποιες 

στρατηγικές μπορούν να εφαρμόσουν οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές για να λύσουν τα 

προβλήματα που προκύπτουν από αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, πώς ανταποκρίνονται στις 

συμπεριφορές των μαθητών που ανήκουν σε μειονεκτούντες ομάδες; κλπ." Αυτές οι ερωτήσεις 

και οι απαντήσεις, μας επέτρεψαν να δημιουργήσουμε ένα πρώτο ερμηνευτικό πλέγμα, 

ιδιαίτερα χρήσιμο για τη δεύτερη φάση, δηλαδή τη διαχείριση του ερωτηματολογίου. 

    Δεύτερον, ως εταίροι του έργου, έχουμε ετοιμάσει αρκετά ερωτηματολόγια για τη 

συλλογή δεδομένων από το δείγμα. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν διαδικτυακά (μέσω της 

φόρμας Google ή/και με συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο με τους συμμετέχοντες όταν 

κρίθηκε απαραίτητο) με ένα δείγμα καθηγητών, εκπαιδευτών, εργαζομένων για νέους, 

ερευνητές και ενώσεις μεταναστών που υποστηρίζουν τους μετανάστες και τα παιδιά τους. 

Διερευνήσαμε μια σειρά θεμάτων των οποίων ο ορισμός βασίζεται στη συμβολή κάθε εταίρου 

κατά τους πρώτους μήνες του έργου. Η διατύπωση των απόψεων κάθε εταίρου, λαμβάνωντας 
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υπόψη τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν στη σύμπραξη,  έκανε το ερωτηματολόγιο ικανό 

να αποτυπώσει διάφορες πτυχές των κρίσιμων ζητημάτων.  

Για τη συλλογή δεδομένων από όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες, συλλέχθηκαν συνολικά 

532 ερωτηματολόγια. Στο πλαίσιο αυτό συγκεντρ, 66 ερωτηματολόγια από εκπαιδευτικούς 

τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, 101 ερωτηματολόγια από εργαζόμενους νέους, 179 

ερωτηματολόγια από ενώσεις μεταναστών, 70 ερωτηματολόγια από ερευνητές που 

ασχολούνται με μελέτες πολιτικών ένταξης και ένταξης παιδιών μεταναστών στο σχολικό 

πλαίσιο και, 118 ερωτηματολόγια από εκπαιδευτές που εργάζονται σε κέντρα κατάρτισης που 

ασχολούνται με μετανάστες. Τα ερωτηματολόγια έχουν συλλεχθεί από τέσσερις διαφορετικές 

ευρωπαϊκές χώρες, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία. 

    Τρίτον, έχουμε πραγματοποιήσει 25 συνεντεύξεις εκτός από τα ερωτηματολόγια. 

Δομήσαμε αρκετές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για τις συνεντεύξεις με βάση τα αποτελέσματα 

των ερωτηματολογίων. Πραγματοποιήθηκαν 25 εις βάθος συνεντεύξεις (5 εις βάθος 

συνεντεύξεις για καθένα από το δείγμα που ήδη περιγράφηκε παραπάνω) και στοχεύουν στην 

περαιτέρω αποσαφήνιση των κρίσιμων ζητημάτων αλλά και πιθανών λύσεων καθώς και καλών 

πρακτικών σχετικά με τη μάθηση και τη διδασκαλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-

19. 
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Κεφάλαιο III: Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και 

θεωρητικό πλαίσιο  

 

3.1  Το γενικό θεωρητικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου (ESL) 

 

 Η εκπαίδευση είναι ουσιαστικό μέρος της ζωής των ανθρώπων και παρέχει πολλαπλά 

κοινωνικοοικονομικά πλεονεκτήματα. Η έρευνα έχει δείξει ότι η σωστή εκπαίδευση βοηθά τα 

άτομα να αποκτήσουν καλύτερη σταδιοδρομία και μισθούς, βελτιώνει τις δυνατότητές τους να 

λαμβάνουν συνειδητές και ορθολογικές επιλογές και τους επιτρέπει να αναπτύξουν χρήσιμες 

μη γνωστικές δεξιότητες όπως η αποστροφή του κινδύνου και η υπομονή.5 Ως εκ τούτου, 

καθίσταται εξαιρετικά επωφελές για τις κοινωνίες στο σύνολό τους να διασφαλίζουν ότι 

περισσότερα άτομα λαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η 

παροχή επαρκούς και ουσιαστικής εκπαίδευσης σε παιδιά και νέους είναι υψίστης σημασίας 

επειδή οι δυνατότητες και οι συμπεριφορές των ενηλίκων του μέλλοντος επηρεάζονται βαθιά 

από το επίπεδο διδασκαλίας. 

 Δυστυχώς, σε όλη την Ευρώπη, ορισμένες μειονεκτούσες και ευάλωτες ομάδες 

μαθητών αντιμετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις για την είσοδο τους στα εκπαιδευτικά 

συστήματα και, κατά συνέπεια, για να ζήσουν μια γόνιμη εμπειρία στο σχολείο. Ανάμεσα σε 

αυτά τα εύθραυστα άτομα, υπάρχουν και αυτά που ανήκουν στη λεγόμενη ομάδα νέων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η Έκθεση Ευρυδίκη 2019 (Eurydice Report ) «Ενσωμάτωση 

μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα σχολεία της Ευρώπης: εθνικές πολιτικές και μέτρα» 

ορίζει τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο ως «παιδιά και νέους μετανάστες 

νεοαφιχθέντες/πρώτης γενιάς, δεύτερης γενιάς ή που επιστρέφουν. Οι λόγοι για τους οποίους 

μετανάστευσαν (π.χ. οικονομικοί ή πολιτικοί) μπορεί να ποικίλλουν, όπως και το νομικό τους 

καθεστώς – μπορεί να είναι πολίτες, κάτοικοι, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, ασυνόδευτοι 

ανήλικοι ή παράτυποι μετανάστες. Η διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα υποδοχής μπορεί 

                                                 
5 Brunello, Giorgio, De Paola, Maria, The costs of early school leaving in Europe, IZA Journal of Labor Policy, 

Vol. 3 (22), 2014, p. 1.  
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να είναι βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη και μπορεί να έχουν ή να μην έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής».6  

 Ο ορισμός που παρέχεται από την Έκθεση Ευρυδίκη είναι αρκετά εκτενής καθώς ισχύει 

για μαθητές με πολλαπλά και ελαφρώς διαφορετικά μεταναστευτικά υπόβαθρα. Αυτή η 

δημοσίευση αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα γενικών ορισμών όπως το «μεταναστευτικό 

υπόβαθρο», επειδή υπάρχουν πολλές πιθανές πραγματικότητες που σχετίζονται με το 

φαινόμενο της μετανάστευσης. Ένα παράδειγμα θα ήταν χρήσιμο για να διευκρινιστεί αυτό το 

σημείο. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο παιδιά, ένα παιδί γεννιέται σε ένα ευρωπαϊκό κράτος 

από γονείς μετανάστες και ένα άλλο που γεννιέται σε άλλη χώρα, εκτός ΕΕ. Και τα δύο παιδιά 

έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο, αλλά η κατάστασή τους μπορεί να είναι αρκετά διαφορετική. 

Για παράδειγμα, το παιδί που γεννιέται στην ΕΕ είναι πιθανό να διδαχθεί αμέσως τη γλώσσα 

της χώρας υποδοχής, ενώ το γεννημένο σε χώρα εκτός ΕΕ –που φτάνει στην Ευρώπη σε 

δεύτερη στιγμή– θα αντιμετωπίσει σχετικά γλωσσικά εμπόδια όταν εγκατασταθεί στη νέα 

χώρα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν διαφορετικές 

πραγματικότητες μετανάστευσης. Ωστόσο, η συζήτηση για μαθητές με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο εξακολουθεί να είναι χρήσιμη, επειδή αυτή η έννοια είναι εφαρμόσιμη σε πολλά 

διαφορετικά υπόβαθρα μεταναστών. Για το λόγο αυτό, και επίσης για λόγους συντομίας και 

σαφήνειας, η παρούσα δημοσίευση θα εμμείνει στον ορισμό που παρέχεται από την Έκθεση 

Ευριδίκη. 

 Σύμφωνα με ορισμένες πρόσφατες εκτιμήσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 το 

ποσοστό των μεταναστών κάτω των 15 ετών ήταν κατά μέσο όρο ελαφρώς κάτω από το 10%. 

Φυσικά, τα ποσοστά ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών και κυμαίνονται από περίπου 20% 

στο Λουξεμβούργο έως λιγότερο από 3% σε διάφορες ανατολικές χώρες 7. Η έρευνα έχει δείξει 

ότι οι μαθητές που γεννήθηκαν στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν γενικά πολύ περισσότερες 

δυσκολίες από τους συνομηλίκους τους που γεννήθηκαν στη χώρα. Αυτό συμβαίνει για 

διάφορους λόγους. Πρώτον, η ευημερία των νεαρών μεταναστών επηρεάζεται από 

προηγούμενες τραυματικές εμπειρίες όπως η δίωξη, ο πόλεμος ή η πείνα, για τις οποίες 

συνήθως εγκαταλείπουν τις χώρες καταγωγής τους. Επιπλέον, όταν φτάνουν στη χώρα 

                                                 
6 European Education and Culture Executive Agency, Eurydice, Integrating students from migrant backgrounds 

into schools in Europe: national policies and measures, Publications Office, 2019, p. 29, available at the following 

link: https://data.europa.eu/doi/10.2797/819077. The Eurydice report aims to support European cooperation in 

the area of migrant education by providing a comparative overview and analysis of the policies and measures 

promoted by top-level education authorities across Europe to support the integration of students from a migrant 

background in school. 
7 2019 Eurodyce Report, p. 37. The data are extracted from the Eurostat Population database.  

https://data.europa.eu/doi/10.2797/819077
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προορισμού τους, περνούν από υψηλά επίπεδα άγχους λόγω ζητημάτων επανεγκατάστασης, 

όπως οι κακές συνθήκες στέγασης και η γενικευμένη έλλειψη κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον, 

όπως επισημαίνουν οι Trasberg και Kond, μερικές φορές οι κοινότητες υποδοχής αναπτύσσουν 

μια ορισμένη εχθρότητα προς ανθρώπους που προέρχονται από άλλα μέρη -είτε είναι 

νεοφερμένοι είτε μακροχρόνιοι κάτοικοι-, και αυτή η κατάσταση περιπλέκει περαιτέρω τη 

δημιουργία κρίσιμων κοινωνικών δεσμών.8  Υπάρχουν επίσης και άλλα σημαντικά εμπόδια 

που συνήθως συναντούν μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Αυτά περιλαμβάνουν: 

 έλλειψη πληροφόρησης στα σχολεία για τα ακαδημαϊκά και μη θέματα (δηλαδή 

κοινωνικά, συναισθηματικά, θέματα υγείας, κ.λπ.) 

 υπόβαθρο των παιδιών μεταναστών κατά την άφιξή τους 

 λανθασμένη βαθμολόγηση 

 γλωσσικές προκλήσεις που απορρέουν από το γεγονός ότι πολύ συχνά οι ξένοι 

μαθητές δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. 

 ανεπαρκής μαθησιακή υποστήριξη και έλλειψη κοινωνικής και 

συναισθηματικής υποστήριξης. 

 Ελλιπως προετοιμασμένοι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εκπαιδευτεί για να 

διδάξουν σε πολυπολιτισμικές και πολυγλωσσικές τάξεις. 

 Ανεπαρκής -ενίοτε ανύπαρκτη- συνεργασία σπιτιού-σχολείου.9  

Δεν επηρεάζονται όλοι οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο από τέτοια εμπόδια, 

καθώς πολλοί δεν μεγαλώνουν σε περίπλοκα ή μειονεκτικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, το να είσαι 

παιδί με μεταναστευτικό υπόβαθρο συνδέεται συνήθως με μεγαλύτερη πιθανότητα να ζεις σε 

κοινωνικοοικονομική δυσφορία. Όταν συμβαίνει αυτό, το παιδί εκτίθεται στα προαναφερθέντα 

εμπόδια με σοβαρές επιπτώσεις στη σχολική ζωή του ατόμου, ιδίως όσον αφορά την ένταξη. 

Ως αποτέλεσμα, μπορεί να υποφέρουν από εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα που 

προκύπτουν από αυτήν την κατάσταση, όπως κακές σχολικές επιδόσεις και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός. Αυτές οι δυσκολίες μπορούν επίσης να αναγνωριστούν ως η κύρια αιτία του 

ανησυχητικού φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ESL), που αποτελεί το 

βασικό θέμα αυτής της έκδοσης. 

 

                                                 
8 Trasberg, K., & Kond, J., Teaching new immigrants in Estonian schools–Challenges for a support network, Acta 

Pedagogica Vilnensia, Vol. 38, 2017, p. 92.  
9 2019 Eurodyce Report, p. 30.  
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3.2  Το ζήτημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ESL) μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο 

 

 Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (ESL) κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων 

ανησυχιών στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

λαμβάνει χώρα όταν ένα άτομο ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών έχει ολοκληρώσει την κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν ασχολείται ούτε με την εκπαίδευση ούτε την 

επαγγελματική κατάρτιση.10 Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι αυτό είναι ένα πραγματικά 

ανησυχητικό φαινόμενο, καθώς επηρεάζει αρνητικά τη μελλοντική ζωή των παιδιών τόσο σε 

οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τους Brunello και De Paola, το ESL 

συνεπάγεται τεράστιο ιδιωτικό, φορολογικό και κοινωνικό κόστος, τόσο για τα άτομα όσο και 

για τις κοινωνίες. Ωστόσο, είναι δύσκολο να ληφθούν ακριβείς ποσοτικές εκτιμήσεις αυτού του 

κόστους. Κατά συνέπεια, είναι ακόμη πιο δύσκολο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να 

σχεδιάσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά αντίμετρα για την ESL. Στην πραγματικότητα, 

κάθε κράτος μέλος αναπτύσσει τις δικές του πολιτικές, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να 

είναι ευρείες -για παράδειγμα, τροποποιώντας το ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγκατάλειψη 

του σχολείου- ή πιο προσαρμοσμένες πολιτικές.11  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μείωση των 

επιπέδων ESL αποτελεί βασικό στόχο εδώ και δεκαετίες. Το Έγγραφο προβληματισμού 

(Reflection Paper) προς μια αειφόρο Ευρώπη έως το 2030, που δημοσιεύθηκε το 2019 από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαίωσε ότι το μέσο ποσοστό ESL μειώνεται σταθερά από το 2002 

και υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν στον σωστό δρόμο για την επίτευξη του 

πρωταρχικού στόχου «Ευρώπη 2020». διατηρώντας τα επίπεδα ESL κάτω από το 10% σε 

ολόκληρη την ήπειρο12. Παρά τη θετική τάση, το ESL απέχει πολύ από το να εξαλειφθεί. Ένα 

πρόβλημα είναι ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου δεν επηρεάζει εξίσου τους 

ευρωπαίους μαθητές. Το Reflection Paper αναγνωρίζει ότι «οι νέοι με αναπηρίες ή με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Οι νέοι 

που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και οι νέοι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στην αγορά εργασίας».13 

                                                 
10 Brunello, G., De Paola, M., The costs of early school leaving in Europe, p. 1.  
11 Trasberg, K., & Kond, J., Teaching new immigrants in Estonian schools–Challenges for a support network, p. 

26.  
12 European Commission, Directorate-General for Communication, Towards a sustainable Europe by 2030: 

reflection paper, Publications Office, 2019, p. 77. The paper is available 

at:  https://data.europa.eu/doi/10.2775/676251. In 2002 ESL percentage in Europe was 17%, whereas in 2017 it 

dropped to 10,6%.  
13 Ibid. Emphasis added.  

https://data.europa.eu/doi/10.2775/676251
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 Το ανεπαρκές επίπεδο εκπαίδευσης είναι ένα σοβαρό ζήτημα για μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι μαθητές που γεννήθηκαν 

στο εξωτερικό έχουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με τους εγγενείς συνομηλίκους τους σε 

πολλά σημαντικά μαθήματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 

Πρόγραμμα Διεθνούς Σχολικής Επίδοσης (PISA) που αναπτύχθηκε από τον ΟΟΣΑ παρέχει 

πρόσθετη επικύρωση σε αυτό το επιχείρημα. Όπως αναφέρθηκε στη μελέτη PISA του 2015, η 

διαφορά στην αναλογία των χαμηλών επιδόσεων μεταξύ μεταναστών μαθητών και μαθητών 

που γεννήθηκαν γηγενείς είναι μη αμελητέα, ακόμη και όταν ελέγχονται για παραμέτρους όπως 

οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.14  Η πιο πρόσφατη μελέτη PISA, που δημοσιεύθηκε το 

2019, επιβεβαιώνει και πάλι ότι οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο εξακολουθούν να 

υστερούν σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που γεννήθηκαν στη χώρα τους όσον αφορά 

τις σχολικές επιδόσεις.  

 Οι κακές επιδόσεις και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου φαίνεται να συνδέονται 

αρκετά. Στην πραγματικότητα, το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι συνήθως 

υψηλότερο για ομάδες μαθητών που συνδέονται γενικά με σχετικά κακές σχολικές επιδόσεις, 

όπως οι μαθητές που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι μόνο 

ορισμένες μειονεκτούσες κατηγορίες μαθητών, όπως οι μετανάστες μαθητές, επηρεάζονται 

από το ESL. Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρυδίκης, τα υψηλότερα 

ποσοστά ESL καταγράφονται στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Γερμανία (αντίστοιχα 31,9%, 

30,1% και 23,1%), ενώ τα χαμηλότερα στο Λουξεμβούργο (8,2%). ), Ολλανδία (6,6%) και 

Ιρλανδία (4%). Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η νεολαία μεταναστών υπερεκπροσωπείται 

στα ποσοστά ESL σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτή η 

συγκεκριμένη ομάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στον κίνδυνο να εγκαταλείψει το σχολείο 

πρόωρα.15 

 Όπως σημειώθηκε, αυτή η περίσταση μπορεί να εξηγηθεί από έναν αριθμό 

αλληλένδετων ευαίσθητων παραγόντων που συνήθως χαρακτηρίζουν μετανάστες φοιτητές, με 

σημαντικότερο την πιθανή μειονεκτική κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τους σοβαρούς 

γλωσσικούς φραγμούς και τον κοινωνικό διαχωρισμό. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 

αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα όσο το δυνατόν περισσότερο, και πράγματι υπάρχουν 

                                                 
14 OECD, PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, 2016, 

Paris, https://doi.org/10.1787/9789264266490-en and PISA 2018 Results (Volume II), Where All Students Can 

Succeed, PISA, OECD Publishing, 2019, Paris, https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en.  
15 Nouwen, Ward, Noel Clycq, and Daniela Ulicna, Reducing the risk that youth with a migrant background in 

Europe will leave school early, Migration Policy Institute Europe and SIRIUS Policy Network on the education 

of children and youngsters with a migrant background, Bruxelles, 2015, p. 3.  

https://doi.org/10.1787/9789264266490-en
https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en
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πολλές πιθανές ενέργειες που πρέπει να εφαρμοστούν για την υποστήριξη αυτών των μαθητών. 

Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν την παροχή κατάλληλης διδασκαλίας στη γλώσσα υποδοχής, 

την οικοδόμηση και τη διατήρηση σχέσεων με τους γονείς των παιδιών μεταναστών, τη 

διοχέτευση περισσότερων πόρων σε σχολεία με υψηλή συγκέντρωση μεταναστών για να τους 

επιτρέψουν να χρησιμοποιούν ευέλικτες δράσεις για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών, 

διασφαλίζοντας πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πρώιμη παιδική εκπαίδευση και φροντίδα 

(ECEC) και αντικίνητρα πρακτικών διαχωρισμού που συνδέονται με κοινωνικοοικονομικούς 

παράγοντες.16  Ομοίως, η σύνοψη πολιτικής που αναφέρεται από το Sirius Network, προτείνει 

μερικές άλλες ενδιαφέρουσες πολιτικές για τη μείωση του κινδύνου ESL για μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Το έγγραφο υποστηρίζει ότι υπάρχουν ορισμένα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά των εθνικών/περιφερειακών εκπαιδευτικών συστημάτων που μπορούν λογικά 

να συμβάλουν στη μείωση της ESL στους νέους μετανάστες. Μερικά από τα χαρακτηριστικά 

που αξίζει να αναφερθούν είναι:  

- Πιο ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εκπαιδευτική 

παρακολούθηση. 

- - Βελτίωση της κατάκτησης της γλώσσας μέσω της βελτίωσης της ποιοτικής 

προσχολικής εκπαίδευσης. 

- - Παροχή ποιοτικών ευκαιριών μαθητείας για την εξασφάλιση ομαλότερης 

μετάβασης στην αγορά εργασίας.17 

 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει και χρηματοδοτεί πολλές πρωτοβουλίες 

και έργα στον τομέα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του ESL. Αυτά τα 

ευρωπαϊκά κονδύλια προορίζονται συνήθως για σχολεία, ΜΚΟ και οργανώσεις νεολαίας. Ο 

κύριος στόχος είναι να πολλαπλασιαστούν οι βέλτιστες πρακτικές και οι πρακτικές γνώσεις 

που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να σχεδιαστούν καλύτερες πολιτικές για την 

αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. 

 

                                                 
16 Janta, Barbara and Emma Harte, Education of migrant children: Education policy responses for the inclusion of 

migrant children in Europe. Santa Monica, RAND Corporation, 2016, 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1655.html.  
17 Nouwen, Ward, Noel Clycq, and Daniela Ulicna, Reducing the risk that youth with a migrant background in 

Europe will leave school early, pp 5-6.  

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1655.html
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3.3  Συμπεράσματα 

 

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τρέχοντα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

είναι αρκετά κοντά στον προκαθορισμένο στόχο να διατηρηθούν κάτω από το όριο του 10%. 

Ωστόσο, το ESL δεν επηρεάζει ομοιόμορφα τον μαθητικό πληθυσμό. Τις περισσότερες φορές, 

οι ευάλωτες ομάδες μαθητών αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερους κινδύνους εγκατάλειψης του 

σχολείου λόγω κοινωνικοοικονομικών αγώνων και σκληρών συνθηκών διαβίωσης που τελικά 

επηρεάζουν τη σχολική τους επίδοση. Αυτό ισχύει για πολλούς μετανάστες φοιτητές που συχνά 

αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα που είτε είναι απροετοίμαστο είτε 

δεν υποστηρίζεται για να διασφαλίσουν ότι αυτοί οι μαθητές θα μπορούσαν να αισθάνονται 

πραγματικά ότι περιλαμβάνονται στο σχολικό σύστημα. Δεδομένης αυτής της περίστασης, 

είναι σημαντικό να αποθαρρύνουμε το ESL όσο το δυνατόν περισσότερο με την εξεύρεση 

κατάλληλων λύσεων και πολιτικών για την αντιμετώπιση των αρχικών ριζών του προβλήματος. 
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 Κεφάλαιο IV: Πανδημία COVID-19 

Ο COVID-19, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Γουχάν της Κίνας τον Δεκέμβριο 

του 2019, εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο σε σύντομο χρονικό διάστημα και κηρύχθηκε 

«πανδημία» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στις 11 Μαρτίου 2020. Ξεκινώντας 

από την αρχή του 2020, ο κορωνοϊός εξαπλώθηκε παγκοσμίως και προκάλεσε το θάνατο 

εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχει βλάψει τις κοινωνίες ψυχολογικά και οικονομικά. 

Οι δύσκολες συνθήκες που έφερε η πανδημία είχαν καταστροφικές συνέπειες στις ζωές των 

ανθρώπων παγκοσμίως. 

Λόγω της πανδημίας, οι αρχές ανακοίνωσαν νέα μέτρα και προχώρησαν σε lockdown 

προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού. Πολλοί άνθρωποι επηρεάστηκαν από αυτά 

τα νέα μέτρα. Αναμφίβολα, μία από τις ομάδες που επλήγησαν περισσότερο από τα μέτρα που 

ελήφθησαν και τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας ήταν οι 

μειονεκτικές ομάδες όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο. Οι 

μειονεκτούσες ομάδες αντιμετώπισαν περισσότερους κινδύνους και δυσκολίες οικονομικά και 

ψυχολογικά σε σύγκριση με τους πολίτες κατά τη διάρκεια της μανδημίας λόγω της έλλειψης 

ευκαιριών και δυσκολιών πρόσβασης σε θέσεις εργασίας, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση, 

δραστηριότητες και άλλες ανάγκες.[1]  Ειδικότερα, δυσκολίες πρόσβασης σε πληροφορίες 

λόγω γλωσσικών φραγμών, όξυνση των σημερινών δυσκολιών πρόσβασης στα μέσα 

διαβίωσης και οικονομικές δυσκολίες, πρόσθετοι κίνδυνοι για την υγεία λόγω της κοινής ζωής 

και της εργασίας και του συνωστισμού, ελλείψεις σε συνθήκες στέγασης, διατροφής και 

υγιεινής, πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα και υπηρεσίες και εμπόδια στην πρόσβαση σε 

φυσικές εγκαταστάσεις, τους επηρεάσε σκληρά. [2] Έτσι, η πανδημία του COVID-19 είχε 

πολλές αρνητικές επιπτώσεις στις κοινωνίες, ιδιαίτερα στα μειονεκτούντα άτομα. Στην 

επόμενη ενότητα, θα συζητηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στην εκπαίδευση και 

τις σχετικές δραστηριότητες. 

 

 

[1] OECD, (2021), International Migration Outlook 2021, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/29f23e9d-en. 

[2] Ibid. 

 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=tr-TR&rs=nl-BE&hid=%2F2H4cVyPhU2PYLXV%2BVN85Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FCB73189552E03F3A!256128&wdpid=10cb7116&wdprevioussession=b2771571-cd9c-4d10-ad74-cb46c62bcd32&wdprevioussessionsrc=Reload&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=3&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&usid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
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4.1  Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 

Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει ολόκληρο τον πληθυσμό σε πολλές πτυχές σε όλο 

τον κόσμο. Ο COVID-19 έχει επηρεάσει σχεδόν όλους τους τομείς όπως η υγεία, η οικονομία, 

η εκπαίδευση και η επιχειρηματική ζωή, και έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές στην κοινωνία. 

Λίγο μετά το ξέσπασμα του κορωνοϊού, φάνηκε ξεκάθαρα η επίδρασή του σε πολλούς τομείς 

της ανθρώπινης ζωής στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό τομέα. Η αναστολή των 

αθλητικών αγώνων, οι πρακτικές καραντίνας, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, το κλείσιμο 

σχολείων και πανεπιστημίων και η προσωρινή αναστολή πολλών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων είναι μερικές μόνο από τις ορατές συνέπειες της επιδημίας.  

  Για να εξηγήσουμε συνοπτικά τον αντίκτυπό του: 

Επιπτώσεις στην υγεία: Η πανδημία COVID-19 είναι μια κρίση υγείας. Σχεδόν κάθε χώρα 

στον κόσμο έχει αποφασίσει να κλείσει σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια για να αποτρέψει 

την εξάπλωση του ιού. Η κρίση έχει αναγκάσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να 

αντιμετωπίσουν ένα δίλημμα μεταξύ του κλεισίματος των σχολείων προκειμένου να μειωθεί η 

επαφή μεταξύ των ανθρώπων και να σωθούν ζωές ή να διατηρηθούν όλοι οι δημόσιοι και 

ιδιωτικοί χώροι ανοιχτοί για να αφήσουν τους εργαζόμενους να εργαστούν και να διατηρήσουν 

την οικονομία σε λειτουργία.[1] Εκτιμάται ότι η συνάφεια του κλεισίματος των σχολείων με την 

υγεία και την οικονομία είναι σαφής. Ως εκ τούτου, η τοποθέτηση στην μια πλευρά αυτού του 

διλήμματος ήταν μια δύσκολη απόφαση για τους πολιτικούς.  

Οικονομικό πρόβλημα: Το οικονομικό σοκ μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τις 

κυβερνήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, πλήττοντας τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση για 

εκπαίδευση.[2] Από την πλευρά της προσφοράς, η οικονομική ύφεση θα έβλαπτε τα σχολεία 

και τους δασκάλους. Οι οικονομικές πιέσεις θα μπορούσαν να μειώσουν τους πόρους που 

διατίθενται στους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα χαμηλότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα της διδασκαλίας στο διαδίκτυο ή στο σχολείο, η κρίση 

υγείας θα επιδεινωθεί καθώς επηρεάζει ορισμένους εκπαιδευτικούς άμεσα και άλλους μέσω 

οικονομικών πιέσεων, όπως περικοπές μισθών και καθυστερήσεις πληρωμών.[3] 

 Τα μέτρα καραντίνας για τον COVID-19 έχουν επίσης προκαλέσει τις επιχειρήσεις να 

επιβραδύνουν και ακόμη και να κλείσουν πολλές μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Οι 

εργαζόμενοι στον άτυπο τομέα επηρεάστηκαν πολύ από αυτή την κατάσταση. Ως αποτέλεσμα 

της πανδημίας, πολλά μειονεκτούντα άτομα έχασαν τη δουλειά τους λόγω της εργασίας τους 

σε δευτερεύουσες θέσεις εργασίας, όπως εστιατόρια, κατασκευές και άλλες θέσεις εργασίας 
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που δεν μπορούσαν να διατηρηθούν μέσω ψηφιακών πλατφόρμων. Ως εκ τούτου, οι 

ανεπαρκείς οικονομικές συνθήκες που επιφέρει η απώλεια θέσεων εργασίας λόγω του COVID-

19 έχουν επιφέρει το πρόβλημα ότι οι οικογένειες δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στις 

βασικές τους ανάγκες όπως τρόφιμα, ρούχα, υλικά υγιεινής και σπίτια. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες οι άτυπες θέσεις εργασίας είναι υψηλές, δεν ήταν 

δυνατό για αυτούς τους ανθρώπους να κινηθούν νομικά κατά της άδικης απόλυσης, γεγονός 

που περιόρισε σοβαρά τις ευκαιρίες διαβίωσής τους. Αντίθετα, σε ανεπτυγμένες χώρες όπως 

οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι κυβερνήσεις υποστήριξαν αυτούς τους ανθρώπους για να 

καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Ωστόσο, στις ανεπτυγμένες χώρες, αντιμετώπισαν 

τεχνικές δυσκολίες και γλωσσικά εμπόδια για να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με την 

υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες μέσω ψηφιακών πλατφορμών. 

[4] 

 Οι μειονεκτούσες ομάδες ανθρώπων επηρεάζονται περισσότερο από τον υπόλοιπο 

πληθυσμό, καθώς έχουν λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, την 

εκπαίδευση και τις δραστηριότητες που μεταφέρονται από επιτόπου σε διαδικτυακές ψηφιακές 

πλατφόρμες. Λόγω της έλλειψης οικονομικής υποστήριξης από τις κυβερνήσεις, τα 

μειονεκτούντα άτομα αντιμετώπισαν δυσκολίες να χρησιμοποιήσουν τα απαραίτητα εργαλεία 

και υποστήριξη για να συνεχίσουν τις δραστηριότητες και την εκπαίδευσή τους. Όχι μόνο τα 

μειονεκτούντα άτομα αντιμετώπισαν αυτές τις δυσκολίες, αλλά και καθηγητές, εκπαιδευτές, 

ενώσεις μεταναστών συνάντησαν πολλά εμπόδια για να βοηθήσουν αυτά τα άτομα για την 

εκπαίδευση και τις δραστηριότητές τους.  

Οι οικονομικές πιέσεις που δημιουργούνται από την κρίση του κορωνοϊού σε διάφορα 

μέρη της κοινωνίας μπορούν να θεωρηθούν ως βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις. Βραχυπρόθεσμα, ο αντίκτυπος αυτού του ζητήματος στη φτωχή τάξη της 

κοινωνίας είναι αρκετά σαφής και αυτή η τάξη με ανεπαρκές εισόδημα διαβίωσης υποφέρει 

περισσότερο. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, η συνέχιση της σημερινής κατάστασης θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μεσαία και ανώτερη τάξη της κοινωνίας να επηρεαστεί από την οικονομική 

πίεση και τις συνέπειες της κρίσης. Η συνέχιση αυτών των συνθηκών οδήγησε στο 

μακροπρόθεσμο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, της 

μεταποίησης, των υπηρεσιών και των κοινωνικών δραστηριοτήτων, και ο αριθμός των ανέργων 

στην κοινωνία αυξάνεται καθημερινά. Το κλείσιμο της επιχείρησης θα μειώσει τις 

αποταμιεύσεις της μεσαίας τάξης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, θα 

προκαλέσει ζημιά στις εμπορικές και τουριστικές δραστηριότητες. Εάν η κρίση συνεχιστεί 
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μακροπρόθεσμα, τα ποσοστά ανεργίας θα επηρεαστούν, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους 

άνεργους στις περισσότερες χώρες. Η απότομη αύξηση του ποσοστού ανεργίας θα μειώσει την 

αγοραστική δύναμη διαφόρων τμημάτων της κοινωνίας και θα προκαλέσει μείωση της ζήτησης 

για προϊόντα. 

Συμπερασματικά, είναι σαφές ότι η αποτυχία ελέγχου των επιπτώσεων της πανδημίας σε 

διάφορους τομείς μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες ζημιές τόσο για τους μαθητές όσο 

και για την κοινωνία. Η αύξηση της μαθησιακής φτώχειας μπορεί να εμποδίσει ολόκληρη τη 

γενιά να φτάσει στο πραγματικό της δυναμικό. Οι μαθητές που αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν τις σπουδές τους και να βιώσουν σημαντική πτώση στην εκπαίδευση θα 

βιώσουν χαμηλότερη παραγωγικότητα και κέρδη κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η ανισότητα 

θα αυξηθεί επειδή αυτές οι επιπτώσεις πιθανότατα θα είναι μεγαλύτερες για μαθητές από φτωχά 

και περιθωριοποιημένα νοικοκυριά. Τα παιδιά που χρειάζονται περισσότερο την εκπαίδευση 

για να ξεφύγουν από τη φτώχεια θα είναι πολύ πιθανό να τη στερηθούν από την κρίση. Αυτή η 

μείωση των οικονομικών προσδοκιών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εγκληματικών 

δραστηριοτήτων και επικίνδυνων συμπεριφορών από μειονεκτούντες νέους. Η κοινωνική 

αναταραχή μεταξύ του νέου πληθυσμού μπορεί επίσης να αυξηθεί. Σε πολλές οικογένειες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ο συνδυασμός πλεονάσματος νέων και χαμηλών 

προσδοκιών θα μπορούσε να διαιωνίσει τον φαύλο κύκλο του χαμηλού ανθρώπινου κεφαλαίου, 

της φτώχειας και της ανισότητας μεταξύ των πιο μειονεκτούντων στο σημερινό μαθητικό 

σώμα. 
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4.2  Ο αντίκτυπος του COVID-19 στην Εκπαίδευση 

 

 Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, πολλές κυβερνήσεις έχουν αναστείλει 

διάφορες δραστηριότητες λαμβάνοντας διάφορα μέτρα. Διάφοροι επιχειρηματικοί τομείς, όπως 

εταιρείες, εστιατόρια, πανεπιστήμια, σχολεία και μεταφορές έχουν αναβάλει τις 

δραστηριότητές τους ή έχουν μειώσει τον χρόνο εργασίας τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια 

άνευ προηγουμένου κατάσταση ανεργίας στις περισσότερες χώρες.  

 Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει επηρεαστεί αρνητικά από τον COVID-19, με 

περισσότερους από 1,5 δισεκατομμύριο μαθητές και 63 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς σε όλο 

τον κόσμο να θίγονται άμεσα. Πολλοί δάσκαλοι, εκπαιδευτές και μέλη του σχολικού 

προσωπικού επηρεάστηκαν από την καραντίνα, τα μέτρα lockdown και το κλείσιμο των 

σχολείων.[1] Για ορισμένα μειονεκτούντα άτομα, οι ψηφιακές αίθουσες διδασκαλίας δεν είναι 

ακόμα προσβάσιμες λόγω της έλλειψης υπολογιστών, του διαδικτύου και των διαδικτυακών 

πλατφορμών, που περιορίζουν την πρόσβαση και τις ευκαιρίες. Ακόμη και οι μαθητές με 

ψηφιακές ικανότητες και κουλτούρα στερούνται πολύτιμης αλληλεπίδρασης και κοινωνικών 

σχέσεων με τους δασκάλους, το άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές. Οι 

εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της κρίσης παρέμειναν προσωρινά μέτρα 

που δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν τη φυσική παρουσία των μαθητών.[2] 

 Ίσως μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της πανδημίας στον τομέα της 

εκπαίδευσης είναι το κλείσιμο των σχολείων. Ωστόσο, το κλείσιμο των σχολείων έχει οδηγήσει 

σε απώλεια μάθησης, αυξημένη εγκατάλειψη και υψηλή ανισότητα. Η πανδημία έχει και θα 

συνεχίσει να επιδεινώνει τη ζημιά καταστέλλοντας τη ζήτηση για προσφορά εκπαίδευσης 

καθώς βλάπτει το νοικοκυριό μακροπρόθεσμα. Ως αποτέλεσμα, είναι σαφές ότι αυτά θα 

προκαλέσουν μακροπρόθεσμη ζημιά στη συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου, στις 

προοπτικές ανάπτυξης και στο επίπεδο ευημερίας στην κοινωνία και στο επίπεδο 

εκπαίδευσης.[3] 

Ενώ το κλείσιμο των σχολείων προσφέρει μια λογική λύση για την προώθηση της 

κοινωνικής αποστασιοποίησης εντός των κοινοτήτων, το παρατεταμένο κλείσιμο τείνει να έχει 

δυσανάλογα αρνητικό αντίκτυπο στους πιο ευάλωτους μαθητές. Επειδή οι μαθητές σε 

μειονεκτούσες οικογένειες έχουν λιγότερες ευκαιρίες να μάθουν στο σπίτι. Το γεγονός ότι και 

οι δύο γονείς πρέπει να εργάζονται, έχουν μικρότερα αδέρφια που χρειάζονται φροντίδα, έχουν 

έναν φροντιστή για αυτά αλλά και η οικονομική πίεση μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια στη 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=tr-TR&rs=nl-BE&hid=%2F2H4cVyPhU2PYLXV%2BVN85Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FCB73189552E03F3A!256128&wdpid=10cb7116&wdprevioussession=b2771571-cd9c-4d10-ad74-cb46c62bcd32&wdprevioussessionsrc=Reload&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=3&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&usid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=tr-TR&rs=nl-BE&hid=%2F2H4cVyPhU2PYLXV%2BVN85Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FCB73189552E03F3A!256128&wdpid=10cb7116&wdprevioussession=b2771571-cd9c-4d10-ad74-cb46c62bcd32&wdprevioussessionsrc=Reload&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=3&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&usid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn2
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=tr-TR&rs=nl-BE&hid=%2F2H4cVyPhU2PYLXV%2BVN85Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FCB73189552E03F3A!256128&wdpid=10cb7116&wdprevioussession=b2771571-cd9c-4d10-ad74-cb46c62bcd32&wdprevioussessionsrc=Reload&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=3&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&usid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn3


   

  

 DO-IT 

 

32 

μάθηση των παιδιών σε αυτές τις οικογένειες. Η πρόσβαση στην εκτεταμένη εκπαίδευση δεν 

είναι διαθέσιμη σε όσους δεν έχουν πρόσβαση και συνδεσιμότητα σε εναλλακτικές επιλογές, 

όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όταν το κλείσιμο των σχολείων γίνεται συνηθισμένο.[4] 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και μειωμένες 

οικονομικές ευκαιρίες. 

Η Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBR) αποκαλύπτει την κατάσταση της 

εκπαίδευσης πριν από τον COVID-19: 258 εκατομμύρια παιδιά και νέοι ηλικίας πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως είναι εκτός σχολείου. Επιπλέον, πολλά παιδιά 

στα σχολεία μάθαιναν ελάχιστα λόγω της κακής ποιότητας εκπαίδευσης. Το ποσοστό 

εκπαιδευτικής φτώχειας στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ήταν 53%. Περισσότερα 

από τα μισά παιδιά ηλικίας 10 ετών ήταν τα πιο μειονεκτούντα, με τη χαμηλότερη πρόσβαση 

στην εκπαίδευση, το υψηλότερο ποσοστό εγκατάλειψης και το μεγαλύτερο μαθησιακό κενό.[5] 

Η πανδημία έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση, ειδικά σε χώρες με 

χαμηλή αντίσταση σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως το κλείσιμο σχολείων, τα χαμηλά 

μαθησιακά αποτελέσματα και τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης. Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, 

η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες της Ευρώπης. Το κλείσιμο των σχολείων προσφέρει 

μια λογική λύση για την προώθηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης εντός των κοινοτήτων, 

το παρατεταμένο κλείσιμο τείνει να έχει δυσανάλογα αρνητικό αντίκτυπο στους πιο ευάλωτους 

μαθητές. Με άλλα λόγια, οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο επηρεάζονται πολύ αρνητικά 

στην εκπαίδευσή τους. Επειδή οι μαθητές σε οικογένειες μεταναστών έχουν λιγότερες 

ευκαιρίες να μάθουν στο σπίτι. Το γεγονός ότι και οι δύο γονείς πρέπει να εργάζονται, έχουν 

μικρότερα αδέρφια που χρειάζονται φροντίδα και έχουν έναν φροντιστή για αυτά, και η 

οικονομική δυσκολία που συναντούν μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια στη μάθηση των 

παιδιών αυτών των οικογενειών.[6]  Η πρόσβαση στην εκτεταμένη εκπαίδευση δεν είναι 

διαθέσιμη σε όσους δεν έχουν πρόσβαση και συνδεσιμότητα σε εναλλακτικές επιλογές, όπως 

η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όταν το κλείσιμο των σχολείων γίνεται συνηθισμένο. Αυτό 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και μειωμένες 

οικονομικές ευκαιρίες, επίσης.[7] 

Τονίζεται περαιτέρω στην έκθεση ότι η πανδημία COVID-19 θα οδηγήσει σε αύξηση 

των ποσοστών εγκατάλειψης μαθητών, με πολλούς μαθητές να εγκαταλείπουν το σχολείο εξ 

ολοκλήρου σε όλο τον κόσμο. Εκτιμάται ότι αυτές οι αυξανόμενες εγκαταλείψεις θα 

επικεντρωθούν περισσότερο στις μειονεκτούσες ομάδες.[8]   
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Όταν η κανονική διδασκαλία στο σχολείο διακόπτεται, ο εναλλακτικός τρόπος 

διδασκαλίας είναι σε μεγάλο βαθμό στο σπίτι, εκτός σχολείου. Έτσι, «μπορεί η μάθηση στο 

σπίτι να είναι όπως στο σχολείο, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό;». Το περιβάλλον του σπιτιού 

αναμένεται να είναι κοινωνικά, οικονομικά και παιδαγωγικά κατάλληλο για να διατηρηθεί σε 

κάποιο βαθμό το σχολικό πρόγραμμα. Προκειμένου το παιδί να συνεχίσει το κανονικό του 

πρόγραμμα στο σπίτι μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι υπολογιστές και άλλες 

τεχνολογίες πληροφοριών πρέπει να είναι κατάλληλες στο σπίτι, θα πρέπει να υπάρχει 

κατάλληλος ήσυχος χώρος για να παρακολουθεί διαδικτυακά μαθήματα και ο γονέας θα πρέπει 

να είναι υποστηρικτικός, ειδικά σε προσχολική εκπαίδευση. Εκτιμάται ότι υπάρχουν μεγάλες 

ανισότητες ως προς αυτό. Γιατί οι οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις των οικογενειών 

δεν είναι ίδιες. Ο χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία, οι μη γνωστικές δεξιότητες των 

γονέων, οι πόροι (για παράδειγμα, δεν θα έχουν όλοι ένα κιτ πρόσβασης στο καλύτερο 

διαδικτυακό υλικό), καθώς και ο όγκος των πληροφοριών, δεν είναι το ίδιο. Ως αποτέλεσμα, η 

ανισότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου θα προκαλέσει περαιτέρω ανισότητα.[10] 

Αναζητήθηκαν ευκαιρίες εξωσχολικής μάθησης για να μην διακοπεί η μάθηση των 

μαθητών, στο πλαίσιο αυτό τα σχολεία μετατράπηκαν σταδιακά σε διαδικτυακή εκπαίδευση, 

αλλά διαπιστώθηκε ότι το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των μαθητών ήταν πολύ μεγάλο.[11]  Η 

πανδημία έχει καταστήσει σχεδόν υποχρεωτική την εκπαίδευση στο σπίτι. Η εκπαίδευση στο 

σπίτι έχει προκαλέσει τεράστιο σοκ όχι μόνο για την παραγωγικότητα των γονέων, αλλά και 

για την κοινωνική ζωή και τη μάθηση των παιδιών. Η διαδικτυακή διδασκαλία έχει γίνει 

πρακτική με αδοκίμαστη και άνευ προηγουμένου ένταση.[12]  Αυτή η κατάσταση μπορεί να 

είναι πιο δύσκολη για τους γονείς με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε σχέση με υψηλό επίπεδο 

για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους για την εκπαίδευσή τους στο σπίτι. Οι γονείς 

των νεαρών μεταναστών ανήκουν κυρίως σε αυτήν την κατηγορία. Με βάση την έρευνα μας, 

οι νέοι μετανάστες δεν έχουν λάβει τεράστια υποστήριξη από τους γονείς τους για τη σχολική 

τους εκπαίδευση στο σπίτι λόγω άλλων ανησυχιών, όπως το οικονομικό εισόδημα. 

 Επιπλέον, το κλείσιμο των σχολείων δεν διαταράσσει μόνο την εκπαίδευση των μαθητών, 

αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει την αξιολόγησή τους, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη 

μελλοντική τους σταδιοδρομία. Πολλές εξετάσεις αναβάλλονται ή ακυρώνονται όταν το 

κλείσιμο συμπίπτει με μια βασική περίοδο αξιολόγησης. Μια πιθανή εναλλακτική λύση στις 

ακυρωμένες αξιολογήσεις είναι η χρήση «προβλεπόμενων βαθμών». Οι Burgess & Sievertsen 

(2020) υποστηρίζουν ότι αυτά είναι συχνά λανθασμένα και ότι μεταξύ των μαθητών με υψηλές 

επιδόσεις, όσοι προέρχονται από μειονεκτούντα υπόβαθρα έχουν χαμηλότερους 
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προβλεπόμενους βαθμούς από εκείνους με σχετικά πλεονεκτικό υπόβαθρο. Αυτό το είδος 

βαθμολόγησης μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να γίνει εάν ο μαθητής δεν έχει τα απαραίτητα 

υλικά για να κάνει τις εργασίες του για βαθμολόγηση και μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει 

κατανοητό σε ορισμένα έργα χωρίς τη βοήθεια γονέων, δασκάλων και/ή εκπαιδευτών. Το 

γεγονός ότι οι αξιολογήσεις των μαθητών γίνονται κατά την περίοδο κλεισίματος του σχολείου 

σημαίνει ότι οι δάσκαλοι θα δυσκολεύονται να αξιολογήσουν ενώ προσπαθούν παράλληλα να 

υποστηρίξουν τους μαθητές τους εξ αποστάσεως. Στην αρχή της πανδημίας, τέτοιες 

αξιολογήσεις ήταν μια νέα εμπειρία τόσο για τους δασκάλους όσο και για τους μαθητές, και οι 

αξιολογήσεις πιθανότατα θα έχουν μεγαλύτερα από το κανονικό σφάλματα μέτρησης.[13]  Ως 

εκ τούτου, αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερη βαθμολογία και 

δυνητικά μειωμένη αποτελεσματικότητα αντιστοίχισης για τους νέους πτυχιούχους στην αγορά 

εργασίας, πράγμα που σημαίνει υψηλό κόστος τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία.[14]  
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4.3  Ο αντίκτυπος του COVID-19 στις δραστηριότητες 

 

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε επίσης τις κοινωνικές και σωματικές δραστηριότητες των 

ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ο κορωνοϊός, ο οποίος έχει γίνει ευρέως διαδεδομένος με τις 

διαπροσωπικές επαφές, είχε μεγάλο αντίκτυπο καθιστώντας απαραίτητη την αναδιάρθρωση 

της κοινωνικής ζωής και των σχέσεων των ανθρώπων. Οι κοινωνικές σχέσεις που έλαβαν χώρα 

στο φυσικό πλαίσιο ανεστάλησαν για λίγο και επιχειρήθηκε να συνεχιστούν μέσω ψηφιακών 

πλατφορμών. Η προστασία της υγείας των άλλων καθώς και της δικής μας υγείας έχει καταστεί 

σημαντικό ζήτημα.[1]  Ως πανδημία, ο κορωνοϊός αποτέλεσε εμπόδιο στην ομαλή συνέχιση των 

φυσικών μας σχέσεων. Η διατήρηση της υγείας έχει γίνει το κύριο ζήτημα. Ακόμη και αν 

αυξηθούν οι φυσικές αποστάσεις, το αίσθημα της κοινότητας έχει ενισχυθεί ενεργώντας με 

αίσθημα ευθύνης για να ξεπεραστεί αυτή η διαδικασία. 

Η έλλειψη συγκεκριμένων προληπτικών ή θεραπευτικών ιατρικών παρεμβάσεων, με 

αποτέλεσμα ταχεία μετάδοση και σημαντικά υψηλά ποσοστά μετάδοσης, έχει οδηγήσει στην 

επιστημονική σύσταση ότι τα άτομα πρέπει να μένουν στο σπίτι για να αποφύγουν την 

εξάπλωση της νόσου αποφεύγοντας τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ο περιορισμός της 

κίνησης, η απώλεια της συνήθους ρουτίνας και η μειωμένη κοινωνική και σωματική επαφή με 

άλλους συχνά οδηγούσαν σε πλήξη, απογοήτευση και αισθήματα απομόνωσης.[2] 

Εκτός από τη μείωση των παραγόντων που προκαλούν θνησιμότητα, η τακτική σωματική 

δραστηριότητα θεωρείται παράγοντας κινδύνου για ανεπιθύμητες συνέπειες που μπορεί να 

προκύψουν ως αποτέλεσμα της προσβολής από μια σοβαρή ασθένεια COVID-19, μείωση του 

στρες και βελτίωση της ψυχικής υγείας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις θεραπευτικές του επιπτώσεις, έχει μεγάλη σημασία για την τρέχουσα κοινωνική 

κατάσταση. Ενώ οι μελέτες συνεχίζουν να δείχνουν τον πραγματικό αντίκτυπο της παγκόσμιας 

απομόνωσης στα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, η Fitbit Inc., μια αμερικανική εταιρεία που 

αναπτύσσει φορητές συσκευές που παρακολουθούν το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας ενός 

ατόμου, μοιράστηκε τα δεδομένα φυσικής δραστηριότητας 30 εκατομμυρίων χρηστών κατά τη 

διάρκεια της καραντίνας. Αυτά τα κοινά δεδομένα αποκάλυψαν σημαντική μείωση στον μέσο 

αριθμό βημάτων (που κυμαίνεται μεταξύ 7% και 38%) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν 

τον Covid-19 σχεδόν σε όλες τις χώρες. Η Ισπανία, με 38%, κατέχει τις υψηλότερες μειωμένες 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=tr-TR&rs=nl-BE&hid=%2F2H4cVyPhU2PYLXV%2BVN85Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FCB73189552E03F3A!256128&wdpid=10cb7116&wdprevioussession=b2771571-cd9c-4d10-ad74-cb46c62bcd32&wdprevioussessionsrc=Reload&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=3&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&usid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref14
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=tr-TR&rs=nl-BE&hid=%2F2H4cVyPhU2PYLXV%2BVN85Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FCB73189552E03F3A!256128&wdpid=10cb7116&wdprevioussession=b2771571-cd9c-4d10-ad74-cb46c62bcd32&wdprevioussessionsrc=Reload&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=3&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&usid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=tr-TR&rs=nl-BE&hid=%2F2H4cVyPhU2PYLXV%2BVN85Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FCB73189552E03F3A!256128&wdpid=10cb7116&wdprevioussession=b2771571-cd9c-4d10-ad74-cb46c62bcd32&wdprevioussessionsrc=Reload&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=3&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&usid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn2
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δραστηριότητες στον κόσμο. Αυτά τα προκαταρκτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η καραντίνα 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας.[3]  

 

[1] WBR, (2020). 

[2] Karataş, Z. (2020). Social Impacts of COVID-19 Pandemic, Change and Empowerment. Journal of Social Work 

Research 4(1), pp. 3-15.  

[3] Fitbit, (March 2020), The Impact Of Coronavirus On Global Activity, retrieved on 14th July 2022 from: 

https://blog.fitbit.com/covid-19-global-activity/ 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=tr-TR&rs=nl-BE&hid=%2F2H4cVyPhU2PYLXV%2BVN85Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FCB73189552E03F3A!256128&wdpid=10cb7116&wdprevioussession=b2771571-cd9c-4d10-ad74-cb46c62bcd32&wdprevioussessionsrc=Reload&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=3&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&usid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn3
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=tr-TR&rs=nl-BE&hid=%2F2H4cVyPhU2PYLXV%2BVN85Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FCB73189552E03F3A!256128&wdpid=10cb7116&wdprevioussession=b2771571-cd9c-4d10-ad74-cb46c62bcd32&wdprevioussessionsrc=Reload&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=3&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&usid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=tr-TR&rs=nl-BE&hid=%2F2H4cVyPhU2PYLXV%2BVN85Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FCB73189552E03F3A!256128&wdpid=10cb7116&wdprevioussession=b2771571-cd9c-4d10-ad74-cb46c62bcd32&wdprevioussessionsrc=Reload&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=3&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&usid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref2
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=tr-TR&rs=nl-BE&hid=%2F2H4cVyPhU2PYLXV%2BVN85Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FCB73189552E03F3A!256128&wdpid=10cb7116&wdprevioussession=b2771571-cd9c-4d10-ad74-cb46c62bcd32&wdprevioussessionsrc=Reload&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=3&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&usid=bec55e7f-26d2-444f-88f6-687c1d0647f4&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref3
https://blog.fitbit.com/covid-19-global-activity/
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Κεφάλαιο V: Αυξανόμενη σημασία των ψηφιακών 

πλατφορμών 

 

5.1  Η πανδημία COVID-19 και η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης 

 

Το ξέσπασμα του COVID-19 και τα lockdown σε εθνικό επίπεδο έχουν φέρει την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση στην ημερήσια διάταξη ως εναλλακτική λύση στην κανονική μάθηση. 

Ωστόσο, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται επαρκή εκπαιδευτική τεχνολογία. Τέτοιες 

καταστάσεις κρίσης επιτρέπουν επίσης τον έλεγχο της ικανότητας της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας. Δυστυχώς, υπάρχουν πολύ λίγα συστήματα στον κόσμο που είναι πλήρως 

προετοιμασμένα σε αυτό το σημείο. Σε ορισμένες χώρες όπως η Κίνα, η εκπαίδευση γινόταν 

μέσω Διαδικτύου και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το κλείσιμο των σχολείων, 

πριν από την πανδημία. Οι περισσότερες χώρες και τα σχολικά συστήματα πιάστηκαν 

απροετοίμαστα ή λιγότερο προετοιμασμένα για την ψηφιακή εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγονται σε αυτές τις 

απροετοίμαστες χώρες να πραγματοποιήσουν εκπαίδευση μέσω ψηφιακών πλατφορμών.  

Η πρόσβαση στην τεχνολογία και το διαδίκτυο ή τα smartphone υψηλού εύρους ζώνης 

σχετίζονται με το εισόδημα. Γι' αυτό τα προγράμματα που μπορούν να στοχεύουν γρήγορα σε 

αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο είναι απαραίτητα. Επιπλέον, σε ορισμένες αγροτικές 

περιοχές με μικρό πληθυσμό, τα σχολεία είναι συχνά η μόνη μόνιμη κυβερνητική δομή σε και  

μπορούν να χρησιμεύσουν ως προσωρινά κέντρα αντιμετώπισης κρίσεων. Οι δάσκαλοι, οι 

οποίοι είναι συχνά οι πιο μορφωμένοι σε αυτές τις δυσπρόσιτες περιοχές, μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως ακροατήρια επικοινωνίας και υποστηρικτές εκστρατειών επικοινωνίας.  

 

5.2 Εκπαίδευση μέσω ψηφιακών πλατφορμών 

 

 Όταν η τυπική διδασκαλία στο σχολείο διακόπτεται, ο εναλλακτικός τρόπος 

διδασκαλίας είναι σε μεγάλο βαθμό στο σπίτι, εκτός σχολείου. Ωστόσο, «μπορεί το σπίτι να 

δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, στο σχολείο;» 

έρχεται στο μυαλό μια ερώτηση. Το περιβάλλον του σπιτιού αναμένεται να είναι κοινωνικά, 
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οικονομικά και παιδαγωγικά κατάλληλο για να διατηρηθεί σε κάποιο βαθμό το σχολικό 

πρόγραμμα. Προκειμένου το παιδί να συνεχίσει το κανονικό του πρόγραμμα στο σπίτι μέσω 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι υπολογιστές και άλλες τεχνολογίες πληροφοριών πρέπει 

να είναι κατάλληλες στο σπίτι, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος ήσυχος χώρος για να 

παρακολουθεί διαδικτυακά μαθήματα και ο γονέας θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός, ειδικά 

σε προσχολική εκπαίδευση. Εκτιμάται ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες ως προς αυτό. Γιατί 

οι οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις των οικογενειών δεν είναι ίδιες. Ο χρόνος που 

αφιερώνεται στη διδασκαλία, οι μη γνωστικές δεξιότητες των γονέων, οι πόροι (για 

παράδειγμα, δεν θα έχουν όλοι ένα κιτ για πρόσβαση στο καλύτερο διαδικτυακό υλικό), καθώς 

και ο όγκος των πληροφοριών, δεν είναι το ίδιο. Ως αποτέλεσμα, η ανισότητα του ανθρώπινου 

κεφαλαίου θα προκαλέσει ανισότητα. 

Αναζητήθηκαν ευκαιρίες εξωσχολικής μάθησης για να μην διακόπτεται η μάθηση των 

μαθητών, στο πλαίσιο αυτό τα σχολεία μετατράπηκαν σταδιακά σε διαδικτυακή εκπαίδευση, 

αλλά διαπιστώθηκε ότι το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των μαθητών ήταν μεγάλο. Ερευνάται τι 

πρέπει να κάνουν τα σχολικά συστήματα για να καλύψουν αυτό το κενό. Η πανδημία έχει 

καταστήσει σχεδόν υποχρεωτική την εκπαίδευση στο σπίτι. Η εκπαίδευση στο σπίτι έχει 

προκαλέσει τεράστιο σοκ όχι μόνο για την παραγωγικότητα των γονέων αλλά και για την 

κοινωνική ζωή και τη μάθηση των παιδιών. Η διαδικτυακή διδασκαλία έχει γίνει πρακτική με 

αδοκίμαστη και πρωτόγνωρη ένταση. 

 

5.3  Πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες 

 

 Η πανδημία COVID-19 έχει αυξήσει δραματικά τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών 

συναντήσεων. Πολλές ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το Zoom, το Microsoft Teams και το 

Google Meet, έχουν χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση σε διαδικτυακή μάθηση και 

δραστηριότητες. Η πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες για την παρακολούθηση των 

μαθημάτων και των δραστηριοτήτων μπορεί να είναι περίπλοκη και δαπανηρή για όσους δεν 

έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για συνδρομή. Από τη μία πλευρά, η κρίση 

οδήγησε σε ταχεία παρακολούθηση της ψηφιακής υιοθέτησης σε χώρες που έχουν ήδη κάποιο 
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επίπεδο ψηφιοποίησης. Από την άλλη πλευρά, έχει αποκαλύψει ψηφιακές ανισότητες που είναι 

ιδιαίτερα μεγάλες σε λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες. 18 

Τα σχολεία βασίζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες ως μέσο για μαθήματα και 

δραστηριότητες. Η πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες συναντήσεων για μάθηση και 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες κατέστη απαραίτητη κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. Για να συμμετάσχουν στα μαθήματα, οι μαθητές θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουν 

πώς να χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες συσκέψεων και στη συνέχεια να μπορούν να 

πληρώσουν για ορισμένες από αυτές τις πλατφόρμες. Οι οικονομικά ασθενείς μαθητές μπορεί 

να αντιμετώπιζαν προβλήματα πληρωμής και δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στα 

μαθήματά τους. Ωστόσο, το πιο κρίσιμο ζήτημα είναι ότι οι περισσότεροι μαθητές είχαν κάποια 

προβλήματα κατανόησης αυτών των πλατφορμών και δεν μπορούσαν να συνδεθούν λόγω 

έλλειψης ψηφιακών ικανοτήτων. Η έλλειψη γνώσεων ψηφιοποίησης περιόρισε τους μαθητές 

στην πρόσβαση. Οι μαθητές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή και τα 

απαραίτητα εργαλεία θα μπορούσαν να μάθουν γρήγορα. Ωστόσο, οι μαθητές με χαμηλότερο 

εισόδημα, όπως αυτοί που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, δεν μπόρεσαν να έχουν 

αυτά τα απαραίτητα εργαλεία και δεν μπορούσαν να μάθουν ψηφιακές ικανότητες για να 

συμμετέχουν στις διαδικτυακές τους μαθητείες. Οι διαδικτυακές δραστηριότητες μάθησης 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 θα πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες τεχνολογίας 

πολυμέσων κατάλληλες για το υπόβαθρο των μαθητών. Οι μαθητές έδειξαν την ικανοποίηση 

και την επιθυμία τους για ψηφιακές πλατφόρμες για διαδικτυακές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Αυτό το πλαίσιο βασίζεται στην ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν 

αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και στην ύπαρξη διαδικτύου. Αυτά τα δύο απαραίτητα υλικά έγιναν 

οι πιο κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν τις διαδικτυακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Έτσι, για την πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες συσκέψεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η 

εκμάθηση ψηφιακών ικανοτήτων καθίσταται κρίσιμη.  

 

5.4  Δραστηριότητες μέσω Ψηφιακών πλατφορμών 

 

 Από τον Μάρτιο του 2020, επιβλήθηκαν αυστηρές εντολές παραμονής στο σπίτι από 

τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, όλες οι οργανωμένες σωματικές και κοινωνικές 

                                                 
18 [1] The World Bank, (2021), Financing universal access to digital technologies and services, Retrieved from 

https://digitalregulation.org/financing-universal-access-to-digital-technologies-and-services/  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=tr-TR&rs=nl-BE&hid=WPNIdDmEfk6zLAurwLJIRg.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FCB73189552E03F3A!256128&wdpid=10cb7116&wdprevioussession=b2771571-cd9c-4d10-ad74-cb46c62bcd32&wdprevioussessionsrc=Reload&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DDefault&mscc=1&wdp=3&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=be7dde84-aa5f-45b9-b8a3-40b107805a73&usid=be7dde84-aa5f-45b9-b8a3-40b107805a73&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref1
https://digitalregulation.org/financing-universal-access-to-digital-technologies-and-services/
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δραστηριότητες και αθλήματα ανεστάλησαν και οι εγκαταστάσεις αναψυχής έκλεισαν 

προσωρινά. Οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τις σωματικές τους 

δραστηριότητες σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, οι κοινωνικές δραστηριότητες σε εσωτερικούς 

χώρους, όπως συναντήσεις, συνεδρίες και εργαστήρια ανεστάλησαν. Οι νέοι έχασαν αυτές τις 

δραστηριότητες που θα ωφελούσαν την κοινωνική τους ζωή και τους εκπαιδευτικούς σκοπούς 

τους. Ακόμη και αν η ΕΕ χαλάρωσε τους περιορισμούς στις οργανωμένες αθλητικές και 

ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις σε κάποιο βαθμό λίγους μήνες αργότερα λόγω των χαμηλών 

καταγεγραμμένων κρουσμάτων COVID-19, οι κοινωνικές δραστηριότητες σε εσωτερικούς 

χώρους που πραγματοποιούσαν σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις και πανεπιστήμια 

αντιμετώπισαν αυστηρούς περιορισμούς.  

Οι οργανισμοί έχουν χρησιμοποιήσει ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το Moodle, το 

YouTube, το Facebook και άλλες εφαρμογές, για τη διατήρηση κοινωνικών και σωματικών 

δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, οι νέοι που είχαν την 

οικονομική δυνατότητα να κατέχουν απαραίτητα εργαλεία υπολογιστών και άλλο υλικό και 

οικονομικά έσοδα για να εγγραφούν στην έκδοση premium αυτών των εφαρμογών και έχουν 

κάποιες ψηφιακές ικανότητες να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν αυτές τις ψηφιακές 

πλατφόρμες, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις κοινωνικές και σωματικές 

δραστηριότητες μέσω αυτών των ψηφιακών εφαρμογών. Οι νέοι που δεν μπορούσαν να 

αντέξουν οικονομικά τα απαραίτητα εργαλεία ή/και δεν έχουν ψηφιακές ικανότητες σχετικά 

με τον τρόπο χρήσης αυτών των πλατφορμών, έχουν δυσκολίες πρόσβασης σε αυτές τις 

πλατφόρμες προκειμένου να διατηρήσουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και των συνεντεύξεων (στο δεύτερο μέρος αυτής της 

δημοσίευσης), οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο ήταν μεταξύ αυτών των ευάλωτων ομάδων 

που δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά τα απαραίτητα υπολογιστικά εργαλεία δεν είχαν 

κατάλληλη οικονομική υποστήριξη και είχαν έλλειψη ψηφιακών ικανοτήτων για να 

ακολουθήσουν δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικές και φυσικές δραστηριότητες 

μέσω ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών θα μπορούσαν να διατηρηθούν εάν οι άνθρωποι 

είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό, υλικά και οικονομική υποστήριξη και ικανότητες για τον 

τρόπο χρήσης αυτών των πλατφορμών. Ενώ ορισμένοι άνθρωποι μπορούσαν να αντέξουν 

οικονομικά αυτές τις ανάγκες και να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους όπως κάνουν 

συνήθως, άλλοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά αυτές τις ανάγκες για να 

συντηρήσουν τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο. 
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5.5  Η ανισότητα Εκπαίδευσης και Δραστηριοτήτων μέσω Ψηφιακών Πλατφορμών 

 

 Μετά το lockdown που προκλήθηκε από την κρίση του COVID-19, η ψηφιοποίηση της 

διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κοινωνικών δραστηριοτήτων έδειξε το 

κοινωνικό πρόβλημα της ψηφιακής ανισότητας στο σπίτι. Αν και η χρήση του Διαδικτύου και 

του υπολογιστή έχει αυξηθεί σε όλο τον κόσμο με την περίπτωση του COVID-19, ο αριθμός 

των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην τεχνολογία είναι επίσης αρκετά 

υψηλός. Σύμφωνα με τη δήλωση του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού 

Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) (2020), οι μισοί από τους μαθητές παγκοσμίως 

δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε υπολογιστή και απαραίτητο υλικό για διαδικτυακή εκπαίδευση 

και δραστηριότητες.19  

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, νέα μέτρα που λαμβάνονται μέσω 

μαθημάτων στο σπίτι, εικονικών συνόδων κορυφής, διαδικτυακών συνομιλιών ή εφαρμογών 

για κινητά τηλέφωνα έχουν καταστήσει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου εξαρτημένο από το 

διαδίκτυο. Αυτός ο εθισμός έχει επίσης βαθύνει την ψηφιακή αδικία.20 Αν και 

χρησιμοποιούνται ψηφιακά εργαλεία σε αυτή τη διαδικασία, το γεγονός ότι η πρόσβαση στο 

διαδίκτυο είναι χαμηλότερη στις αναπτυσσόμενες και υπανάπτυκτες χώρες θεωρείται ως ένα 

από τα ζητήματα που αυξάνουν το ψηφιακό χάσμα. Στο παρελθόν, οι γεωγραφικές συνθήκες, 

οι οικονομικές ευκαιρίες, οι κοινωνικοοικονομικές και κοινωνικο-πολιτιστικές διαφορές 

απειλούσαν την ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση. Ωστόσο, στις μέρες μας, το ψηφιακό 

χάσμα, το οποίο εκφράζει τις διαφορές μεταξύ της ιδιοκτησίας της τεχνολογίας, της πρόσβασης 

στην τεχνολογία και των ικανοτήτων χρήσης τεχνολογίας, μπορεί να δημιουργήσει ένα 

παρόμοιο πρόβλημα.21  

Το ψηφιακό χάσμα δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί εάν τα σχολεία και οι 

μαθητές παρέχουν μόνο εργαλεία όπως υπολογιστές, τηλέφωνα και τηλεοράσεις. Το ψηφιακό 

χάσμα συνδέεται επίσης στενά με την ποιότητα της μάθησης που λαμβάνει χώρα στο σχολείο 

και στο σπίτι. Για το λόγο αυτό, οι προσπάθειες γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος δεν πρέπει 

να περιορίζονται στην ιδιοκτησία τεχνολογίας και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι 

                                                 
19 UNESCO, (April 2020), Startling digital divides in distance learning emerge. 
20 Gonzalez-Betancor, S. M. et al. (2021), Digital inequality at home. The school as compensatory agent, 

Computers & Education ELSEVIER. 
21 Ibid. 
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σημαντικό να αναπτυχθούν πολιτικές που είναι κατάλληλες για τις ανάγκες, λαμβάνοντας 

υπόψη τις μαθησιακές διαφορές.22  

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένες μεθοδολογίες θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδιακσια της ψηφιακής μετάβασης στην εκπαίδευση, ώστε η 

ανισότητα και η  μαθησιακή διαφορετικότητα που προκύπτει στην ψηφιακή εποχή να είναι 

μικρότερη. Αναφέρεται επίσης ότι ο λόγος αυτού του κενού δεν σχετίζεται μόνο με τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό και την πρόσβαση σε αυτόν.23 Προκειμένου να λυθεί αυτό το δύσκολο 

ζήτημα στην εκπαίδευση και σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, οι κυβερνήσεις μπορούν να 

διασφαλίσουν ότι το διαδίκτυο, το οποίο έχει γίνει ο κύριος δίαυλος επικοινωνίας και 

αναπόφευκτα μεταφέρει όλες τις δημόσιες και κοινωνικές δραστηριότητες, είναι προσβάσιμο 

σε κάθε πολίτη. Έτσι, κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες 

όπως η εκπαίδευση υπό ίσους όρους. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες σε συνεργασία με άλλα δημόσια ιδρύματα για τον εντοπισμό των προβλημάτων 

πρόσβασης των μειονεκτούντων ατόμων και των ατόμων με αναπηρία στις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και για την κάλυψη αυτών των αναγκών. 

 

  

                                                 
22 Amporo, T. & Nabbuye, H. (2020). Taking distance learning ‘offline’: Lessons learned from navigating the 

digital divide during COVID-19. https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/. (Erişim tarihi: 

07.08.2020). 
23 Ibid. 

https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
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Κεφάλαιο VI: Αποτελέσματα έρευνας και συνεντεύξεων  

 

6.1 Αποτελέσματα από την έρευνα σε εκπαιδευτικούς και συνεντεύξεων 

 

Στο πλαίσιο του έργου DO-IT, οι έρευνες και οι συνεντεύξεις υλοποιήθηκαν ως επί το 

πλείστον από το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης με εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. 

Ορισμένοι συμμετέχοντες στις έρευνες είναι επίσης από την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ιταλία 

όπου λειτουργούν τμήματα ένταξης μετανάστευσης ή υπάρχει σχετικά μεγάλος αριθμός 

μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η έρευνα έδειξε πολύ σημαντικά ευρήματα σχετικά με 

τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην εκπαίδευση μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. 

Εξετάζοντας το τυχαίο δείγμα των εκπαιδευτικών (66 παρατηρήσεις) που συμμετείχαν 

στην έρευνά μας, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς 

εκπαιδευτικούς (σύνολο 35 εκπαιδευτικοί – 53%) είναι ηλικίας από 40 έως 50 ετών. Υπάρχει 

μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών που συμμετείχαν μεταξύ 50 και 60 ετών (σύνολο 18 

εκπαιδευτικοί – 27%), ενώ μόνο δύο εκπαιδευτικοί ήταν άνω των 60 ετών. Μόνο το 16,7% των 

εκπαιδευτικών ήταν κάτω των 40 ετών. 
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Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν γυναίκες - 67%, 

ενώ το 33% ήταν άνδρες. 

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν από την Ελλάδα 

(61%). Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών προέρχεται από την Ισπανία (30%) και ένας 

μικρός αριθμός εκπαιδευτικών προέρχεται από την Ιταλία (9%). 

 

Όταν ρωτήθηκαν, εάν παρατήρησαν αύξηση στο ποσοστό των μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο που εγκατέλειψαν το σχολείο μετά την πανδημία COVID-19, οι 

μισοί απάντησαν ότι δεν παρατήρησαν καμία αύξηση (συνολικός αριθμός 33 – 50%). Σχεδόν 

Άνδρες
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38 % απάντησε ότι δεν γνώριζε καθόλου. Μόνο ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών (12,12%) 

παρατήρησε αύξηση της εγκατάλειψης των σπουδών σε μετανάστες μαθητές μετά τον COVID-

19. 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η αύξηση των εργαλείων 

ηλεκτρονικής μάθησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 επηρέασε την απόδοση 

των μαθητών (σχεδόν 76%). 

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (78%, δηλαδή 51 σε ακριβή αριθμό) που συμμετείχαν 

στην έρευνα απάντησαν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Αν εξετάσουμε περαιτέρω τα στοιχεία, θα παρατηρήσουμε 

ότι οι περισσότεροι προέρχονται από την Ελλάδα (30 δάσκαλοι). 
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Ένα πολύ σημαντικό εύρημα είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

(58%) πιστεύει ότι οι στρατηγικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ήταν ικανοποιητικά αρκετές για να διατηρήσουν το 

επίπεδο μάθησης. Ωστόσο, το ποσοστό των εκπαιδευτικών που πιστεύουν ότι οι στρατηγικές 

που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν τόσο αποτελεσματικές είναι αρκετά υψηλό (23%). 

Σχεδόν το 85% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η εκπαίδευση μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι πιο δύσκολη από την εκπαίδευση των ντόπιων μαθητών. Και 

η ίδια άποψη είναι υπερισχύει σε όλες τις χώρες στην έρευνα. 
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Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί (48,44%) δεν γνωρίζουν πόσοι μετανάστες μαθητές 

παράτησαν το σχολείο. Ενώ το 25% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι ο αριθμός των μαθητών 

που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο λόγω της πανδημίας είναι μικρότερος από 25%. 

Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί (93,8%) χρησιμοποίησαν ψηφιακά εργαλεία κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών δεν 

χρησιμοποίησε ψηφιακά εργαλεία και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διερευνήσουμε 

περισσότερο. 

Ναι Όχι
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών (76% - 50 καθηγητές) που συμμετείχαν 

στην έρευνα είχαν μετανάστες μαθητές που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

 

Μόνο ένας εκπαιδευτικός απάντησε ότι του/της πήρε λιγότερο χρόνο για να 

προετοιμάσει το μάθημά του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αντίθετα, η πλειοψηφία των 
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εκπαιδευτικών (89,2%) χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσουν τη διδασκαλία 

τους. Τέλος, το 10,34% απάντησε ότι χρειάζονταν τον ίδιο χρόνο για να προετοιμάσουν τα 

μαθήματά τους. 

 

Πολύ σημαντική διαπίστωση είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

(σχεδόν το 82%) δεν έχει καθόλου συχνή επαφή με τους γονείς μεταναστών μαθητών, για την 

πρόοδό τους ή άλλα θέματα. Οπωσδήποτε, πρέπει να διερευνήσουμε τους λόγους και να 

βρούμε τρόπους να μειώσουμε αυτόν τον αριθμό. 

 

Μάλιστα, όταν ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς «Τι μέτρα έχουν ληφθεί για τη στήριξη 

των γονέων μεταναστών μαθητών;», ένα μεγάλο ποσοστό (περίπου 24%) απάντησε ότι δεν 

έχουν ληφθεί μέτρα. Το ένα τέταρτο των καθηγητών μας απάντησε ότι δόθηκε προσοχή στην 

παροχή εκπαιδευτικού υλικού στο σπίτι, ενώ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών απάντησε 
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ότι προτιμήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία (περίπου 19%). Τέλος, περίπου το 16% των 

εκπαιδευτικών απάντησε ότι υπήρξαν υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής για τα παιδιά. 

 

Όσον αφορά τη σημασία του ψηφιακού χάσματος κατά τις διαδικτυακές 

δραστηριότητες, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (35%) απάντησε ότι έχει σχετικά αρνητικό 

αντίκτυπο, ενώ το ποσοστό όσων απάντησαν ότι έχει πολύ μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο 

(18,46%) ήταν ακριβώς το ίδια με αυτό των καθηγητών που απάντησαν ότι δεν έχει καθόλου 

αρνητικό αντίκτυπο. Υψηλό ήταν και το ποσοστό (27,69%) των εκπαιδευτικών που απάντησαν 

ότι το ψηφιακό χάσμα παίζει πολύ σημαντικό αρνητικό ρόλο στις διαδικτυακές 

δραστηριότητες. 
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Είναι πολύ σημαντικό ότι το 60% των εκπαιδευτικών αποδίδει εξαιρετικά μεγάλη 

σημασία ή μεγάλη σημασία στην απουσία άτυπων στιγμών μεταξύ μεταναστών μαθητών και 

δασκάλων κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Μόνο το 13,85% των 

εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η έλλειψη άμεσης επικοινωνίας με τους μαθητές δεν έχει σημασία. 

Περίπου το 26% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η έλλειψη άμεσης επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευόμενους έχει αρκετή σημασία. 

 

Παρακάτω μπορούμε να δούμε ότι περίπου το 42% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι 

«λιγότερο από 25%» των μεταναστών μαθητών τους επωφελήθηκαν από την εργασία τους. 

Περίπου το ένα πέμπτο (21,21%) πιστεύει ότι «πάνω από το 25% αλλά λιγότερο από το 50%» 

ωφελήθηκαν από την εργασία τους και μόνο ένα μικρό ποσοστό (4,55%) υποστηρίζει ότι 

«πάνω από το 50% αλλά λιγότερο από το 75%» ωφελήθηκαν από την εργασία τους . Είναι 

επίσης σημαντικό ότι περίπου το 10% των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν καν 

αν τελικά οι μετανάστες μαθητές ωφελήθηκαν από την εργασία τους. 
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Ένα αρκετά ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (68,18%) 

απάντησε ότι η πανδημία επηρέασε τα κίνητρα των μεταναστών μαθητών παρόμοια με τους 

ντόπιους μαθητές στη νέα πραγματικότητα που έχουν. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των 

εκπαιδευτικών (6,06%) πιστεύει ότι οι μετανάστες μαθητές είχαν περισσότερα κίνητρα, ενώ το 

ένα τέταρτο των εκπαιδευτικών (25,76%) πιστεύει ότι οι μετανάστες μαθητές είχαν λιγότερα 

κίνητρα στη νέα πραγματικότητα. 

 

Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς του δείγματος (55,38%) χρησιμοποίησαν 

λογισμικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
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COVID-19. Περίπου το 45% των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι είχαν κάποια εμπειρία σε 

πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης. 

 

Επιπλέον, στην ερώτηση εάν ο νέος τρόπος μάθησης (e-learning) επηρέασε κάπως τη 

διδασκαλία τους, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (89,39%) απάντησε θετικά. Μόνο ένα 

μικρό ποσοστό περίπου 6% απάντησε ότι ο νέος τρόπος μάθησης δεν επηρέασε καθόλου τη 

διδασκαλία τους. 

 

Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς (56,06%) έλαβαν κάποιου είδους βοήθεια κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας από το κράτος, το δήμο, το σχολείο ή άλλο ίδρυμα. Σχεδόν το 44% 

των εκπαιδευτικών δεν έλαβαν καμία απολύτως βοήθεια. 
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Σχετικά με τα εκπαιδευτικά εργαλεία και τα λογισμικά που χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρχε μια ποικιλία εργαλείων 

που χρησιμοποιήθηκαν και καταγράφηκαν συλλογικά: Cisco Webex, Eclass, Moodle, E-me, 

Zoom, Microsoft Teams, Kahoot, Canvas, Microsoft Office , Skype, Quizziz, Edpuzzle, κ.λπ. 

 

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων 

 Προκειμένου να ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις της έρευνας του 

προγράμματος, πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις και συζητήσεις σε βάθος με δέκα δασκάλους 

που διδάσκουν μετανάστες μαθητές ή μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Δεδομένου ότι η 

σχολική μονάδα είναι επαγγελματικό λύκειο, απευθυνθήκαμε σε καθηγητές διαφόρων 

ειδικοτήτων. Σημειωτέον ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί, έχουν οι ίδιοι μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. 

 

Ερώτηση 1: Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει τις δραστηριότητές σας; Εάν ναι, 

μπορείτε να το αναλύσετε περισσότερο; 

 Σύμφωνα με το δείγμα της έρευνας (focus group), οι εκπαιδευτικοί εκτέλεσαν τα 

καθήκοντά τους κάτω από δύσκολες και νέες συνθήκες και η πανδημία επηρέασε σοβαρά τις 

δραστηριότητές τους. Γενικά, το γεγονός ότι αναγκάστηκαν σε λίγο χρόνο να κάνουν μαθήματα 

από απόσταση ήταν στην αρχή αρκετά δύσκολη διαδικασία. Περιόρισαν τις κοινωνικές τους 

επαφές, τις δραστηριότητές τους, όπως σωματική άσκηση, (αδυναμία να πάνε γυμναστήριο, 
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πισίνα), ακόμη και το περπάτημα με φίλους, ευκαιρίες κοινωνικοποίησης, τη συμμετοχή σε 

διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις (πάρτυ γενεθλίων, γιορτές, γάμους), επίσκεψη στο σπίτι 

φίλων και συγγενών επίσης. Η εκπαιδευτική διαδικασία άλλαξε από τον διαπροσωπικό τύπο 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μερικοί μαθητές (κυρίως 

μετανάστες και ντόπιοι μαθητές από φτωχές οικογένειες) αντιμετώπισαν δυσκολίες με τα 

μαθήματα, κυρίως επειδή δεν μπορούσαν να βρουν διαθέσιμο υπολογιστή ή φορητή συσκευή 

για να συνδεθούν με την τάξη. Μερικοί έπρεπε επίσης να αντιμετωπίσουν προβληματικές 

συνδέσεις με το Διαδίκτυο και αυτό έκανε τα πράγματα πιο περίπλοκα. Η ζωντανή 

εκπαιδευτική διαδικασία αντικαταστάθηκε από το e-learning που έχει πολλούς περιορισμούς 

και έκανε το μάθημα απρόσωπο. Οι δραστηριότητες ελαχιστοποιήθηκαν επειδή μειώθηκε ο 

παράγοντας κινητικότητας. Ο περιορισμός στο σπίτι και η περιορισμένη δυνατότητα να 

συναντήσετε άλλους ανθρώπους έχουν περιορίσει την αλληλεπίδραση και την ευκαιρία για 

κοινωνικοποίηση για όλους. Η σχολική ζωή μετατοπίστηκε στον τύπο της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και οι δραστηριότητες μεταξύ δασκάλων και μαθητών ήταν επίσης περιορισμένες. 

Η κρίση του COVID-19 τόνωσε την ταχεία καινοτομία στον τομέα της ψηφιακής και της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Η πανδημία έχει επηρεάσει πολλές δραστηριότητες, μερικές από 

αυτές πιο εμφανώς και άμεσα και άλλες ασυνείδητα. 

 Οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν προβλήματα όσον αφορά τις υλικοτεχνικές 

υποδομές και την πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, οι σημαντικότερες 

δυσκολίες ήταν η αποστολή αντικρουόμενων οδηγιών, οι καθυστερήσεις στην οργάνωση και 

η έλλειψη συντονισμού στην υλοποίηση των εντολών. Δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες προς τους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που έπρεπε να 

ακολουθηθούν όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση δεν διευκρινίστηκε με σαφήνεια και ο χρόνος που απαιτείται για την 

προετοιμασία της διδασκαλίας ήταν αρκετά μεγάλος, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την 

όλη διαδικασία. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στην ψυχική και σωματική εξάντληση τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών και των γονέων τους, κατά την εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Γενικότερα, οι δραστηριότητες στην εποχή της πανδημίας πέρασαν 

σε ηλεκτρονικό επίπεδο καθώς όλα μεταδίδονταν μέσω δικτύου. 

 

 



   

  

 DO-IT 

 

57 

Ερώτηση 2: Πιστεύετε ότι η πανδημία COVID-19 επηρέασε την εκπαίδευση και τις 

δραστηριότητες των μειονεκτούντων ατόμων (νεαρών με μεταναστευτικό υπόβαθρο) 

περισσότερο από τους πολίτες στη χώρα σας; Εξηγήστε το. 

 

 Οι νέες συνθήκες, αναδεικνύουν ότι η ιδέα μιας εκπαίδευσης που δίνει ίσες ευκαιρίες 

για όλους δεν έχει επιτευχθεί, οι εκπαιδευτικές ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν και τα 

ψηφιακά χάσματα ενισχύουν αυτές τις ανισότητες. Μαθητές από γονείς μετανάστες 

αντιμετώπισαν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες, καθώς οι γονείς τους μπορεί να μην είχαν καν 

την οικονομική δυνατότητα αλλά ούτε το γνωστικό-μορφωτικό ή και γλωσσικό επίπεδο για να 

τους βοηθήσουν. Πολλές φορές οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο χαρακτηρίζονται από 

ανασφάλεια, αισθήματα κατωτερότητας, δυσκολία κοινωνικής ένταξης και προσαρμογής, 

απομόνωση και περιθωριοποίηση, ένταξη ενίοτε σε παραβατικές ομάδες και γενικά αρνητική 

στάση απέναντι στο σχολείο. 

 Η γλώσσα, ο τρόπος ζωής, οι διαφορετικές παραδόσεις και άλλες καταστάσεις ήταν 

ήδη εμπόδια για αυτούς τους ανθρώπους, οπότε η πανδημία ήταν ένα ακόμη πρόβλημα που 

έπρεπε να ξεπεράσουν. Η κοινωνική και ψυχολογική ηρεμία επηρεάστηκε για όλους. Αλλά οι 

μετανάστες φοιτητές επηρεάστηκαν περισσότερο επειδή βρίσκονταν σε κατάσταση όπου 

ένιωθαν ήδη ανασφαλείς και ο παράγοντας των αρνητικών συναισθημάτων που ήδη είχαν, το 

κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Δεν υπήρχε χρόνος για πληροφόρηση και εκπαίδευση πρόσωπο με 

πρόσωπο με τα νέα εργαλεία τόσο για το διδακτικό προσωπικό που ουσιαστικά άφησε μόνο 

του τους μαθητές και ειδικά για τους μαθητές της μειονότητας που είχαν πρόβλημα να 

κατανοήσουν τη γλώσσα. Δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τον κατάλληλο 

εξοπλισμό καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο, εμποδίζοντας έτσι τη διαδικασία μάθησης, 

επικοινωνίας και άλλων δραστηριοτήτων. Ο εγκλωβισμός σε σπίτια ή δομές αύξησε το άγχος, 

την ψυχολογική πίεση και την ανασφάλεια όλων των ανθρώπων και κυρίως αυτών. Η πανδημία 

του COVID-19 επηρέασε αρνητικά την εκπαίδευση κάθε πολίτη στην Ελλάδα αλλά κυρίως την 

εκπαίδευση όσων ανήκουν σε ομάδες ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο γιατί το 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν ήταν έτοιμο να τους παράσχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις για εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, η έλλειψη ευχέρειας στη γλώσσα που ομιλείται στη χώρα 

υποδοχής μπορεί να επιδεινώσει τις δυσκολίες με την εκπαίδευση στο σπίτι. Τα γλωσσικά 

εμπόδια είναι πιο δύσκολα όταν η διδασκαλία είναι διαδικτυακή, και ιδίως καθώς ενισχύει την 

πιθανή έλλειψη γονικής υποστήριξης. Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μάθησης και χωρίς 

καθημερινές επαφές με συνομηλίκους και λίγες αλληλεπιδράσεις με δασκάλους, μπορεί να 
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είναι πιο δύσκολο για μαθητές με γονείς μετανάστες να ξεπεράσουν αυτά τα γλωσσικά εμπόδια 

και να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Αν και οκτώ στους δέκα εκπαιδευτικούς που 

πήραμε συνέντευξη πιστεύουν ότι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο είχαν σίγουρα 

μεγαλύτερη δυσκολία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της περιόδου 

COVID-19 για τους λόγους που αναφέρθηκαν, υπάρχουν δύο δάσκαλοι που πιστεύουν ότι οι 

μαθητές θα μπορούσαν να ανταποκριθούν εξίσου μέσω των πλατφορμών ηλεκτρονικής 

μάθησης και ότι η πανδημία δεν τους εμπόδισε προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Ερώτηση 3: Πιστεύετε ότι ο COVID-19 δυσκόλεψε το έργο των επαγγελματιών όπως των 

εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των νέων εργαζόμενων παροχής υπηρεσιών, όπως η 

παροχή εκπαίδευσης και η δημιουργία δραστηριοτήτων, σε άτομα που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση; 

 Όλοι οι επαγγελματίες έπρεπε να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στις νέες 

συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επομένως ήταν πιο περίπλοκο να βρεθούν εργαλεία 

και μέθοδοι που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά με τα 

ίδια αποτελέσματα. Στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν δύσκολες εμπειρίες, 

απρογραμμάτιστα μαθήματα, ρωτώντας και μοιράζονταν ιδέες, χρησιμοποιώντας το Google 

για την αναζήτηση κατάλληλου υλικού και υποστηρίζοντας τους εαυτούς τους και τους 

μαθητές, ιδιαίτερα τους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι περισσότεροι από τους 

νεαρούς μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο χρειάζονταν επιπλέον βοήθεια, για να 

ενθαρρυνθούν, χρειάζονταν επίσης ψυχολογική υποστήριξη. Τίποτα από αυτά δεν μπορούσε 

να παρασχεθεί επαρκώς μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προφανώς η πανδημία του 

COVID-19 προκάλεσε πρόσθετα προβλήματα σε αυτές τις ομάδες ανθρώπων και σε όσους 

ήταν αφοσιωμένοι να τους βοηθήσουν και να τους διδάξουν. Το υπουργείο Παιδείας δεν έδωσε 

πολλά εργαλεία στους μαθητές για εύκολη μετάβαση από την παραδοσιακή διδασκαλία στη 

διδασκαλία με τη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών. Η νέα εποχή του COVID-19 έχει 

δυσκολέψει την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων στη νέα κοινωνία. 

 

Ερώτηση 4: Πιστεύετε ότι είναι δυνατό να γίνουν οι δραστηριότητες και η εκπαίδευση με 

μειονεκτούντα άτομα μέσω ψηφιακών πλατφορμών; Θα μπορούσατε να το εξηγήσετε 

περαιτέρω. 
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 Αν και οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να παρέχουν πολλά πρόσθετα 

πλεονεκτήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την 

αλληλεπίδραση της δια ζώσης διδασκαλίας και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Θα 

ήταν δυνατή η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων με νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω 

ψηφιακών πλατφορμών υπό τον όρο ότι γνωρίζουν πώς να χειρίζονται εξοπλισμό (διαδίκτυο, 

κινητό τηλέφωνο, tablet, φορητός υπολογιστής) – εάν έχουν – και ομοίως πρέπει να γνωρίζουν 

γραφή ή ανάγνωση στη γλώσσα της χώρας. Θα ήταν πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθούν όλα 

αυτά τα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σύγκριση με τη διδασκαλία πρόσωπο με 

πρόσωπο καθώς υπάρχει ο χρόνος και ο χώρος για να εξηγήσεις, να γράψεις στον πίνακα και 

να κάνεις περισσότερες διαδραστικές δραστηριότητες για όλους τους μαθητές. Κατά τη 

διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο οι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν 

καλύτερα, να ανταλλάσσουν ιδέες, να παίζουν ρόλους και υπάρχει χρόνος για τον δάσκαλο να 

τους βοηθήσει με πολλούς τρόπους. Για ορισμένες δραστηριότητες όπως η γυμναστική, για 

παράδειγμα, τα πράγματα ήταν λίγο πιο περίπλοκα. Αυτές οι δραστηριότητες πρέπει από τη 

φύση τους να γίνονται σε εξωτερικούς χώρους ή σε μεγάλες αίθουσες και επίσης σχηματίζονται 

και ομάδες. Επίσης απαιτούν σωματικές δεξιότητες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από 

καμία ψηφιακή πλατφόρμα. Σε αυτή την περίπτωση (ειδικά για ομαδικά αθλήματα) τα 

πράγματα δεν είναι καθόλου φιλικά σε σχέση την ψηφιακή πραγματικότητα. 

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ψηφιακών πλατφορμών είναι δύσκολη για όλους, 

ειδικά για νέους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, που δεν έχουν τις κατάλληλες 

συνθήκες διαβίωσης, τα δικά τους σπίτια, ζουν είτε σε δομές με άλλα άτομα είτε προσωρινά 

σε ξένες κατοικίες χωρίς internet, την κατάλληλη φυσική τεχνική υποδομή, χωρίς υπολογιστές, 

χωρίς τις κατάλληλες πληροφορίες για το τι συμβαίνει, οδηγίες για να τους δείξουν τα βήματα 

εξειδίκευσης στην πλατφόρμα εκπαίδευσης, ή επεξήγηση στην γλώσσα τους. Μερικές φορές 

προσπάθησαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα με tablet ή τηλέφωνο. Πολλές φορές σε μια 

οικογένεια με 2 έως 3 παιδιά είχαν κοινό tablet ή κινητό τηλέφωνο, οπότε τουλάχιστον ένας 

από τους μαθητές απουσίαζε από το μάθημα. Ή μέσω κινητού η παρακολούθηση και η 

συμμετοχή ήταν δύσκολη στο μάθημα, για παράδειγμα είχαν κακή σύνδεση ή δεν μπορούσαν 

να κάνουν τις ασκήσεις. Παρόλα αυτά έγινε μια αξιόλογη προσπάθεια και οι μαθητές αυτοί 

συμμετείχαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και παρακολούθησαν όσο μπορούσαν τα 

μαθήματα. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες προσέφεραν ορισμένα 

πλεονεκτήματα όσον αφορά τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων με άμεση 

εξατομικευμένη ανατροφοδότηση στον μαθητή. 
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Ερώτηση 5: Πιστεύετε ότι υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου του 

COVID-19 στη εκπαίδευση και τις δραστηριότητες των ανθρώπων με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο; 

 

 Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες όπως ο COVID-19, το κράτος ή άλλοι μη 

κυβερνητικοί οργανισμοί πρέπει να προετοιμαστούν ανάλογα, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να 

έχουν την υποστήριξη και τα εφόδια που χρειάζονται για την εκπαίδευσή τους καθώς και για 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης ώστε να μην υποφέρουν και να μπορούν να απολαμβάνουν τα 

οφέλη που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι πολίτες. Θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον προσπάθεια 

προκειμένου να καλυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19 

σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να οργανωθούν επίσημες, μη τυπικές και άτυπες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες για αυτά τα άτομα. Επιπλέον, θα μπορούσαν να 

γίνουν διαδικτυακά μαθήματα συμβουλευτικής για να βοηθήσουν τους μαθητές. Οι δάσκαλοι 

πρέπει να τους στηρίξουν ψυχολογικά με κάποιο τρόπο. Το κράτος θα μπορούσε να τους 

παρέχει δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, υπολογιστές και άλλο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων. Οι μειονεκτούντες μαθητές χρειάζονται την αλληλεπίδραση από άτομο με 

άτομο για να μάθουν. Η οπτική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου, η γλώσσα του σώματος 

και ο τόνος της φωνής συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν την κατανόηση. Επιπλέον, οι 

μαθητές που έχουν διαταραχές που σχετίζονται με ελλειμματική προσοχή απαιτούν τη φυσική 

παρουσία του δασκάλου για να παραμείνουν συγκεντρωμένοι ή να επιστρέψουν σε μια τέτοια 

κατάσταση. Οι μαθησιακές δραστηριότητες που επιτυγχάνονται μέσω της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και της χρήσης της μάθησης στο Διαδίκτυο, όπως παιχνίδια παζλ, διασκεδαστική 

διαδραστική διδασκαλία κ.λπ. μπορεί να είναι χρήσιμες, αλλά για σύντομο χρονικό διάστημα. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αναδιαμορφωθεί, να οργανωθεί καλύτερα και να 

προετοιμαστεί κατάλληλα για να αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις σε λιγότερο χρόνο. Η 

άμεση διοργάνωση εικονικών συναντήσεων μεταξύ μαθητών και καθηγητών, η άμεση 

αποστολή διδακτικού υλικού για μελέτη, εκπαιδευτικά τηλεοπτικά συμπληρώματα και άλλα 

σύγχρονα εργαλεία θα μπορέσουν να ομαλοποιήσουν την κατάσταση. Εφόσον όλες οι δράσεις 

είναι οργανωμένες, δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος. 

 

Ερώτηση 6: Στην περίοδο της πανδημίας όλοι οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές αναγκάστηκαν 

να εργαστούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αναλύστε περαιτέρω αυτήν την κατάσταση και 

σημειώστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε. 
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 Υπήρχαν ανισότητες μεταξύ των μαθητών, αναποτελεσματικό και ακατάλληλο 

περιεχόμενο και εκπαιδευτικό υλικό και γενικά έλλειψη υποστήριξης στην εκπαίδευση. Οι 

δάσκαλοι έπρεπε να εξοικειωθούν με νέα μέσα επικοινωνίας με τους μαθητές που ήταν άβολα 

και δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν τη δια ζώσης μάθηση. 

 Ήταν πραγματικά δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν από απόσταση και 

να βεβαιωθούν ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα θα ήταν τα ίδια. Έπρεπε να χρησιμοποιήσουν 

ψηφιακές πλατφόρμες, τεχνικό εξοπλισμό, λογισμικό ή άλλες ΤΠΕ για να εργαστούν στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Ορισμένες δυσκολίες ήταν ότι ορισμένοι μαθητές δεν είχαν όλο τον 

απαραίτητο εξοπλισμό ή σύνδεση στο διαδίκτυο για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν 

σωστά τα μαθήματα. Επίσης, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν ήταν κατάλληλα 

εκπαιδευμένοι ώστε να χρησιμοποιούν αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες και ψηφιακά εργαλεία 

ώστε να διδάσκουν με τον κατάλληλο τρόπο. Υπήρχαν δυσκολίες για όλους τους μαθητές και 

γενικά τους καθηγητές. Ο κύριος λόγος είναι λόγω του ελάχιστου διαθέσιμου χρόνου για 

προετοιμασία. Πολλοί εκπαιδευτικοί έπρεπε να ξεπεράσουν τις τεχνολογικές τους δεξιότητες 

που δεν είχαν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έπρεπε όχι μόνο να ξεπεράσουν αυτό το 

πρόβλημα, αλλά και (για όλους τους εκπαιδευτικούς) έπρεπε να προσαρμόσουν τις τάξεις τους 

σε ένα νέο περιβάλλον προσανατολισμένο στον ιστό. Ο χρόνος προετοιμασίας ήταν το κύριο 

θέμα και υπήρξε κάποια καθυστέρηση ως προς αυτό. 

 

Ερώτηση 7: Γράψτε λεπτομερώς το λογισμικό που χρησιμοποιήσατε για να σας βοηθήσει να 

διδάξετε στην περίοδο της πανδημίας. Έχετε εκπαιδευτεί στη χρήση αυτού του λογισμικού; 

Σας έχει παρασχεθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός; 

 

 Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να 

χρησιμοποιούν κυρίως την πλατφόρμα CISCO WEBEX (προτείνεται από το Υπουργείο 

Παιδείας) για σύγχρονη εκπαίδευση και το ECLASS μια ασύγχρονη πλατφόρμα βασισμένη 

στο Moodle επίσης. Οι εκπαιδευτικοί δεν εκπαιδεύτηκαν σε αυτές τις πλατφόρμες και έπρεπε 

να δημιουργήσουν τα ψηφιακά τους μαθήματα από την αρχή. Οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να 

επιλέξουν από μια ποικιλία μεθόδων ή εργαλείων για να κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία πιο 

ελκυστική για τους μαθητές και έπρεπε επίσης να χρησιμοποιήσουν ΤΠΕ και ιδιαίτερα εκείνες 

που θα μπορούσαν να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, χρησιμοποίησαν 

Zoom, Power Point, βίντεο από το YouTube, Viber, εργαλεία C-map, Wiki, ερωτηματολόγια 

(φόρμες Google). Δεν είχαν προηγουμένως εκπαιδευτεί στη χρήση τους και αναγκάστηκαν να 
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εξοικειωθούν μαζί τους το συντομότερο δυνατό για να διδάξουν τους μαθητές τους. Πολλοί 

εκπαιδευτικοί χωρίς εμπειρία/δεξιότητες τεχνολογίας και επικοινωνίας αντιμετώπισαν κάποιες 

δυσκολίες τις πρώτες μέρες. Όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα σχεδόν όλοι κατάφεραν να 

ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα είχαν. Πολλοί από αυτούς είχαν βοήθεια από άλλους 

συναδέλφους του σχολείου τους. Έπρεπε επίσης να εφοδιαστούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό, 

δεδομένου ότι δεν προμηθεύονταν εξοπλισμός από το κράτος, τουλάχιστον στην αρχή. 

 

Ερώτηση 8: Πιστεύετε ότι οι μετανάστες μαθητές αντιμετώπισαν περισσότερες δυσκολίες από 

άλλους μαθητές κατά τη διάρκεια της πανδημίας στη ζωή τους γενικά και ως εκ τούτου 

επηρέασαν την πρόοδό τους στην εκπαίδευση; 

 

 Οι μετανάστες μαθητές αντιμετώπισαν περισσότερες δυσκολίες από άλλους μαθητές 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας και φυσικά επηρέασαν την πρόοδο στην εκπαίδευσή τους και 

στη ζωή τους γενικότερα. Η παραμονή σε δομές ή σε σπίτια με άλλα άτομα, χωρίς να 

καταλαβαίνουν τη γλώσσα, μερικές φορές η έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο, η έλλειψη 

συγκεκριμένης υλικοτεχνικής υποδομής, επηρέασε τη ζωή και την πρόοδό τους. Σε μερικές 

περιπτώσεις το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσαν να βρουν έναν υπολογιστή ή ένα tablet για 

να συνδεθούν σε μια τάξη. Οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούσαν ένα έξυπνο 

τηλέφωνο, το οποίο ως συσκευή δεν ήταν ακριβώς κατάλληλο. Άλλοι είχαν προβλήματα 

σύνδεσης όπως σύνδεση σε χαμηλές ταχύτητες που ήταν εμπόδιο για αυτούς να 

παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Προφανώς δεν επηρεάστηκε αρνητικά μόνο η εκπαιδευτική 

πρόοδος αυτών των μαθητών αλλά και η ζωή τους γενικότερα γιατί η συναναστροφή τους που 

γινόταν στο σχολείο διακόπηκε απότομα. Δεν μπόρεσαν να κάνουν νέους φίλους και έμειναν 

περιορισμένοι στα σπίτια τους. 

 

Συμπεράσματα και προηγούμενη εμπειρία 

 

Παρατηρώντας τα στατιστικά στοιχεία και τις αναλυτικές συνεντεύξεις των καθηγητών, 

οι οποίοι βίωσαν πραγματικά δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία κατά την πανδημία COVID-19, μπορούμε με ασφάλεια να βγάλουμε σημαντικά 

συμπεράσματα, τα οποία θα είναι για το μέλλον, οδηγός σε παρόμοιες καταστάσεις. 

Ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή χώρας, όλοι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν βιώσει 

παρόμοιες καταστάσεις, παρόμοια προβλήματα. Όλοι συμφωνούν ότι έπρεπε να εκτελέσουν τα 
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καθήκοντά τους κάτω από νέες και δύσκολες συνθήκες. Φαίνεται ότι σχεδόν όλοι συμφωνούν 

ότι η νέα πραγματικότητα που προέκυψε στην εκπαιδευτική διαδικασία με ηλεκτρονικά 

εργαλεία, πλατφόρμες εκπαίδευσης και λογισμικό τηλεδιάσκεψης συνέβαλε στην εξομάλυνση 

της κατάστασης και σίγουρα επηρέασε την απόδοση των μαθητών. Οι στρατηγικές μάθησης 

(βιντεοδιάσκεψη, τηλεόραση, ραδιόφωνο, αποστολή έντυπου διδακτικού υλικού κ.λπ.) που 

ακολουθούνται από τους αρμόδιους φορείς φαίνεται να ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι σε πολλές περιπτώσεις έμειναν μόνοι, χωρίς 

καθοδήγηση και βοήθεια και χωρίς προηγούμενη εμπειρία αντιμετώπισης παρόμοιων 

καταστάσεων. Συμφωνούν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν απροετοίμαστο να αντιμετωπίσει 

άμεσα και συστηματικά την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε. 

Η εκπαίδευση μεταναστών μαθητών ήταν πιο δύσκολη από άλλους μαθητές για 

διάφορους λόγους. Μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν μπορούσε να παρακολουθήσει διαδικτυακά 

μαθήματα κυρίως λόγω έλλειψης εξοπλισμού ή σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η ανεπαρκής γνώση 

της γλώσσας (ανάγνωση και γραφή) ήταν δύσκολη σε πολλές περιπτώσεις για μαθητές και 

καθηγητές, με αποτέλεσμα να καθυστερεί πολύ η εκπαιδευτική διαδικασία. Η γενική μείωση 

των σωματικών δραστηριοτήτων (γυμναστήριο, περπάτημα, κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ.) 

επηρέασε αρνητικά και την ψυχική υγεία των μαθητών και ακόμη περισσότερο των 

μεταναστών, οι οποίοι απομονώθηκαν ακόμη περισσότερο. 

 Σημαντική διαπίστωση αλλά και λυπηρό είναι το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δεν γνώριζαν πόσοι μετανάστες μαθητές 

εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο λόγω της κατάστασης. Αυτό δεν υποδηλώνει απαραίτητα 

αδιαφορία εκ μέρους των εκπαιδευτικών όπως θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς όταν το ακούσει. 

Εμφανίζει έλλειψη ενημέρωσης και οργάνωσης, λίγο πολύ από την πλευρά των σχολικών 

μονάδων και της διοίκησης, έλλειψη εργαλείων και μηχανισμών επικοινωνίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, διοίκηση, λοιπό προσωπικό). Οι σχολικές 

μονάδες ήταν απροετοίμαστες να αντιμετωπίσουν μια εξαιρετικά επείγουσα και ξαφνική 

κατάσταση με το lockdown να ανακοινώνεται εν μία νυκτί. Ξαφνικά χάθηκε η πρόσωπο με 

πρόσωπο επαφή, χάθηκε ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Η έλλειψη διαύλων 

επικοινωνίας φαίνεται και από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επικοινωνία 

και την ενημέρωση των γονέων. Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

δεν είχε καμία επαφή με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτική καταγωγή. Τελικά 

προτιμήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία και η αποστολή ενημερωτικών σημειώσεων στους 

γονείς, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τους εκπαιδευτικούς με περισσότερο φόρτο 

εργασίας εκτός σχολικού ωραρίου. 
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Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά διαδικτυακά 

εργαλεία μάθησης ή διαδικτυακές πλατφόρμες. Οι εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να 

προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουν 

προηγούμενη κατάρτιση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη δομή των μαθημάτων e-learning 

και τον προγραμματισμό μιας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι αναζητήσεις ηλεκτρονικής 

μάθησης έχουν πάρει πραγματικά φωτιά, όπως έχουν δείξει τα στατιστικά στοιχεία των 

μηχανών αναζήτησης. Οι δάσκαλοι αναζητούσαν απεγνωσμένα οδηγίες για να 

πραγματοποιήσουν το μάθημά τους, αφιερώνοντας ατελείωτες ώρες στον προγραμματισμό της 

διδασκαλίας, στην ψηφιοποίηση του διδακτικού υλικού που ήδη είχαν. Σαφώς, η πλειονότητα 

των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι χρειάστηκε πολύ περισσότερος χρόνος για να σχεδιαστεί ένα 

μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης από ό,τι θα χρειαζόταν για τη διδασκαλία στην παραδοσιακή 

τάξη. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι τα εργαλεία ηλεκτρονικής 

μάθησης και οι πλατφόρμες μάθησης έχουν επηρεάσει τη διδασκαλία τους και έχουν αλλάξει 

ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν. 

Οι περισσότεροι από αυτούς συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον νέο τρόπο ηλεκτρονικής 

μάθησης ακόμη και σήμερα, ακόμη και συμπληρωματικά με την παραδοσιακή διδασκαλία. 

Φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να είναι απροετοίμαστος για την επόμενη έκπληξη που μπορεί 

να επιφυλάσσει μια νέα πανδημία ή έκτακτη ανάγκη. Να σημειωθεί εδώ ότι σχεδόν οι μισοί 

εκπαιδευτικοί δεν έλαβαν καμία βοήθεια (εξοπλισμός, οδηγίες, εκπαίδευση κ.λπ.) από τους 

αρμόδιους φορείς. Περαιτέρω έρευνα δείχνει ότι οι δάσκαλοι δεν έλαβαν κανένα εξειδικευμένο 

εξοπλισμό, καμία εκπαίδευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτύου ή ακόμη δεν 

τον έλαβαν έγκαιρα όταν ήταν απαραίτητο. 

Μπορούμε πλέον να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι η εκπαιδευτική κοινότητα είναι 

πιο οργανωμένη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι 

πρέπει να εφησυχάζουμε, αλλά ότι πρέπει να συνεχίσουμε με την περαιτέρω επιμόρφωση και 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την καλύτερη εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά εργαλεία. Πρέπει 

επίσης να επενδύσουμε στη νέα τεχνολογία, στην αναβάθμιση του σχολικού εξοπλισμού και 

στα γρήγορα κανάλια επικοινωνίας. 
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6.2  Αποτελέσματα από έρευνες και συνεντεύξεις εκπαιδευτών 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος  DO - IT, και με σκοπό τη διαπίστωση των επιπτώσεων 

της πανδημίας COVID-19 στην εκπαίδευση και τις δραστηριότητες των νέων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές για να 

πραγματοποιήσουν αυτές τις δραστηριότητες οι έρευνες και οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιούνται από το Fundacion Red Incola (Ίδρυμα Δικτύου Incola) στην Ισπανία. 

Ορισμένοι συμμετέχοντες στις έρευνες είναι επίσης από το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία 

όπου βρίσκονται οι εταίροι του έργου DO IT. Το Fundacion Red Incola έκανε την ανάλυση 

των δεδομένων που προέκυψαν από τις έρευνες και τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτών που 

απάντησαν στα ερωτηματολόγια. Συνολικά, ελήφθησαν 119 απαντήσεις. 

Σε συνάντηση με τους εταίρους του προγράμματος, προσδιορίσαμε καλύτερα τι 

εννοούσαμε με τον όρο  «προφιλ» του εκπαιδευτή. Αναζητούσαμε ανθρώπους που, με λιγότερο 

ή περισσότερο συνεχή τρόπο ανά τον χρόνο, θα παρείχαν κατάρτιση μέσω της μη τυπικής 

εκπαίδευσης, ειδικά σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ως εκ τούτου, έγινε διάχυση της 

έρευνας σε εθελοντές από ΜΚΟ, κέντρα κατάρτισης που δεν ήταν επίσημα σχολεία, κ.λπ..,. 

Οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες έχουν παρατηρήσει να εντείνεται ο κοινωνικός τους 

αποκλεισμός, λόγω έλλειψης πρόσβασης στο Διαδίκτυο και εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες. 

Μέσω των ερευνών και της ομάδας συζήτησης (focus group), εντοπίσαμε ότι τα κύρια εμπόδια 

στα οποία εκτίθεται ο πληθυσμός σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού είναι: Η έλλειψη 

πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες, η ελάχιστη εκπαίδευση στο θέμα για τη χρήση τους , οι 

επιπρόσθετες δυσκολίες των ανηλίκων μαθητών να διατηρήσουν τις εκπαιδευτικές τους 

επιδόσεις, η ανάγκη συνοδείας, η έλλειψη πρόσβασης στο Διαδίκτυο και η έλλειψη κατάρτισης 

στις νέες τεχνολογίες. 

Πριν προχωρήσουμε βαθύτερα στις απαντήσεις, ας ρίξουμε μια ματιά στο δείγμα των 

εκπαιδευτών, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Πρώτα απ' όλα, στην έρευνα 

απάντησαν 120 εκπαιδευτές, που θεωρούμε ότι είναι σημαντικός αριθμός. 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 70% είναι άτομα κάτω των 50 ετών, δηλαδή νέοι 

ή μεσήλικες που, καταρχήν, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι εξοικειωμένοι με τις νέες 

τεχνολογίες εδώ και χρόνια. 
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Όσον αφορά το φύλο των συμμετεχόντων, το 60% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες, το 

39% ήταν άνδρες και το υπόλοιπο 1% προτίμησε να μην απαντήσει σε αυτή την ερώτηση.  

 

Όσον αφορά τη χώρα διαμονής, οι 3 χώρες που εκπροσωπούνται περισσότερο στο 

δείγμα είναι με την εξής σειρά: Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα. 

Στη συνέχεια, για να γνωρίσουμε τον πληθυσμό από τον οποίο επρόκειτο να πάρουμε 

συνέντευξη, η επόμενη σχετική ερώτηση που τονίσαμε, είναι το ποσοστό του μεταναστευτικού 

πληθυσμού με τον οποίο εργάζονται οι εκπαιδευτές και όπως μπορούμε να δούμε στο γράφημα, 

σχεδόν το 70% από αυτούς εργάζονται με ομάδες στις οποίες τουλάχιστον οι μισοί από τους 

συμμετέχοντες είναι μεταναστευτικής καταγωγής. (απεικονίζεται στο γράφημα στις δύο 

κατηγορίες με τελείες). 
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Ερωτηθέντες πώς εργάστηκαν κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας, αυτοί είναι οι 

κύριοι τρόποι με τους οποίους τους παρείχαν την εκπαίδευση. 

 

Με σεβασμό στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης που έμαθαν, όπως φαίνεται, οι πιο συχνές ήταν 

οι εκπαιδεύσεις που αφορούσαν τον προσανατολισμό πριν την απασχόληση, αλλά και αυτές 

που αφορούσαν την εκμάθηση γλώσσας. 
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Για να προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε τους στόχους του έργου, ρωτήσαμε τους 

συμμετέχοντες εάν είχαν δει τον αριθμό των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά τους μαθήματα 

να μειώνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι το 75% 

των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συνέχισε τα μαθήματα με λιγότερους συμμετέχοντες ή, με άλλα 

λόγια, ότι ένα σημαντικό ποσοστό είχε εγκαταλείψει την εκπαίδευση. 

 

Στις περιπτώσεις που οι ερωτηθέντες είχαν απαντήσει ναι, το επόμενο πράγμα που 

προσπαθήσαμε να μάθουμε ήταν οι λόγοι και εδώ επιλέξαμε τους 3 βασικούς λόγους που 

έδωσαν οι συνεντευξιαζόμενοι μας. 

 Οι μαθητές δεν είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο/ συσκευές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 Απώλεια κινήτρων λόγω απώλειας πραγματικών αλληλεπιδράσεων 

 Προβλήματα ή δυσκολίες με την αυτοδιδασκαλία 
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Όπως βλέπουμε παρακάτω, οι ίδιοι οι εκπαιδευτές ανέφεραν σε μεγάλο βαθμό (82%) ότι 

αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Αυτό σημειώθηκε και η 

πληροφορία αυτή ενισχύθηκε και αιτιολογήθηκε, στην ομάδα συζήτησης των εκπαιδευτών που 

πραγματοποιήθηκε. Μόνο σχεδόν 1 στους 5 (18%) δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες στη συνέχιση 

της εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

 

problems with self study

Students did not have access to
the Internet/distance learning
devices

Loss of motivation due to the
loss of real interactions

82%

18%

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης;

Yes
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Στη συνέχεια, ρωτήθηκαν αν πίστευαν ότι είχε εξασφαλιστεί από 

τα κεντρικά η ασφαλής διεξαγωγή των πανδημικών 

δραστηριοτήτων. Παραδόξως, μόνο 12 ερωτηθέντες είπαν ΝΑΙ. 
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Για να μάθουμε πώς η πανδημία είχε επηρεάσει τους κύριους πρωταγωνιστές της 

μελέτης μας, ρωτήσαμε τους εκπαιδευτές ποια, κατά τη γνώμη τους, ήταν η κύρια δυσκολία 

που αντιμετώπισαν οι μαθητές τους κατά τη διάρκεια της κατάστασης της πανδημίας. Η  πιο 

συνηθισμένη απάντηση ήταν ότι δεν είχαν τις κατάλληλες συνθήκες για μελέτη στο σπίτι 

(οικογενειακά θέματα, οικονομικά θέματα κ.λπ.), ακολουθούμενες από άλλες παρόμοιες 

(έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο, έλλειψη εξοπλισμού κ.λπ.). 

 

Στις περιπτώσεις όπου η έλλειψη συσκευών ήταν η δυσκολία, τότε ρωτούσαμε ποιους 

άλλους τρόπους είχαν οι εκπαιδευτές για να προσεγγίσουν τους εκπαιδευόμενους τους. Ήταν 

εντυπωσιακό να βλέπεις ότι, δυστυχώς, η απάντηση της πλειοψηφίας ήταν "καμία" και, στη 

δεύτερη θέση, ότι η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε συχνότερα για την προσέγγισή τους ήταν 

το τηλέφωνο. 

Ποιο πιστεύετε ότι αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόβλημα για 

τους μαθητές σας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
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Εγκατάλειψη εκπαίδευσης: 

Αποφάσισε κάποιος από τους μαθητές σας να διακόψει την εκπαίδευσή του; 

 

 

Στις θετικές περιπτώσεις, προσπαθήσαμε να μάθουμε περίπου το ποσοστό των μαθητών που 

είχαν εγκαταλείψει το σχολείο και τα κύρια αποτελέσματα ήταν τα εξής: 
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Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα, η πιο συχνή απάντηση ήταν ότι λιγότερο από το 

25% των εκπαιδευομένων είχαν εγκαταλείψει την εκπαίδευση που παρακολουθούσαν ως 

αποτέλεσμα του COVID-19. 

Απαντώντας στην ερώτηση, «Ποια μέτρα υποστήριξης πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να σας 

ενθαρρύνουν να επιστρέψετε στην εκπαίδευση;: 

 η χορήγηση οικονομικής βοήθειας και κινήτρων 

 η δέσμευση της κοινότητας για την ενθάρρυνση της επιστροφής στην κατάρτιση 

 η αποτελεσματική επικοινωνία σχετικά με τη σημασία και τη διαθεσιμότητα της 

κατάρτισης/εκπαίδευσης 
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Το εβδομήντα πέντε τοις εκατό των ερωτηθέντων (75%) ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν 

ψηφιακά ή απομακρυσμένα εργαλεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτή η ερώτηση μπορεί 

επίσης να αναλυθεί λεπτομερέστερα μεταξύ των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την 

ομάδα εστίασης (focus group), καθώς πολλοί από τους παρόντες είπαν ότι έπρεπε να μάθουν 

σε ad hoc βάση για να μπορέσουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. 

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των απομακρυσμένων στρατηγικών στη διατήρηση ή τη 

βελτίωση των επιπέδων γνώσης, σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες είπαν ότι ήταν αρκετά ή πολύ 
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αποτελεσματικές και μόνο 1,5 στους 10 τις θεωρούσαν καθόλου αποτελεσματικές ή 

αναποτελεσματικές. 

 

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτές εάν πίστευαν ότι στο τέλος του μαθήματος οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούσαν να επιτύχουν το ίδιο επίπεδο δεξιοτήτων με άλλους 

εκπαιδευόμενους που είχαν διδάξει πριν από την πανδημία COVID-19, οι απόψεις είναι 

λιγότερο εμφατικές και οι απόψεις διίστανται περισσότερο, οδηγώντας μας να πιστεύουμε ότι 

παρόλο που τα εργαλεία στην εξ αποστάσεως έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, η αξία της 

δια ζωσης εκπαίδευσης σε αυτήν την ομάδα εκπαιδευόμενων είναι σημαντική, πιθανώς λόγω 

συσσωρευτικά πολλών άλλων παραγόντων. 
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Όσον αφορά την αντίληψη των ερωτηθέντων σχετικά με το εάν τα ψηφιακά εργαλεία έχουν 

επηρεάσει τη μάθηση των νέων μεταναστών με θετικό ή αρνητικό τρόπο, οι απόψεις είναι ήδη 

λιγότερο αισιόδοξες, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (53%) είναι άμεσα της 

γνώμης ότι είχαν αρνητικό αντίκτυπο στον πληθυσμό με τον οποίο εργάστηκαν, σε σύγκριση 

με μόνο το 38% που δηλώνει ότι ο αντίκτυπος ήταν θετικός (το υπόλοιπο 9% δεν είχε ξεκάθαρη 

γνώμη ή πίστευε ότι δεν είχε αλλάξει). 

 

 

 

 

 Για περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες, η πανδημία ήταν η πρώτη φορά που 

χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν εργαλεία εξ αποστάσεως μάθησης και ενώ οι περισσότεροι 

λένε ότι έλαβαν κάποια βοήθεια από τους οργανισμούς τους, όταν ρωτήθηκαν για ενέργειες 

που θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον, η πλειοψηφία απαιτεί περισσότερη εκπαίδευση. 
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Αποτελέσματα των συνεντέυξεων 

 

1. Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει τις δραστηριότητές σας; Εάν ναι, μπορείτε να 

το αναλύσετε περισσότερο; 

Στις 23 Μαΐου 2022, η Red Incola πραγματοποίησε μια ομάδα εστίασης (focus group) 

στο πλαίσιο του έργου DO IT για να προσπαθήσει να αποκτήσει πιο λεπτομερείς πληροφορίες 

από αυτές που παρέχονται από τα ερωτηματολόγια, στην έρευνα που διεξάγουμε στο πλαίσιο 

του προγράμματος, προσπαθώντας να ανακαλύψουμε πώς η κατάσταση από την πανδημία 
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COVID-19 επηρεάζει τους νέους μετανάστες, ειδικά σε σχέση με τις δυσκολίες που έπρεπε 

να αντιμετωπίσουν, σχεδόν πάντα μεγαλύτερες από εκείνες των ντόπιων νέων. Για αυτήν την 

ομάδα εστίασης, στο Red Incola ανατέθηκε η ομάδα των «εκπαιδευτών». Συμμετείχαν 

δεκατέσσερα άτομα, όλοι εθελοντές για την υποστήριξη μεταναστών στον εκπαιδευτικό 

χώρο. Αν και η συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα και έντονη, υπήρξε μεγάλη συμφωνία στα 

βασικά ζητήματα και δεν φαινόταν να υπάρχουν σημεία τριβής. 

Πρακτικά όλοι οι παρευρισκόμενοι παρατήρησαν ότι η κατάσταση της πανδημίας του 

COVID-19 είχε επηρεάσει τους νέους μετανάστες στην καθημερινότητά τους, όπως όλους, 

και κυρίως στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, καθώς πολλοί έπρεπε να τις 

εγκαταλείψουν, σε πολλές περιπτώσεις οριστικά. 

Μια άλλη σημαντική συμφωνία ήταν ότι ο αντίκτυπος του COVID-19 υπήρξε 

μεγαλύτερος στην εκπαίδευση των μεταναστών παρά στους ντόπιους πολίτες, καθώς στις 

περισσότερες περιπτώσεις, οι νέοι μετανάστες που υποστήριζαν οι εκπαιδευτές μας δεν είχαν 

τα ίδια μέσα (υπολογιστές, tablet, κτλ.), ούτε τις φυσικές συνθήκες του σπιτιού (γενικά 

τείνουν να υφίστανται χειρότερες συνθήκες υπερπληθυσμού), γενικά είχαν μεγαλύτερο 

αριθμό αδερφών, η υποστήριξη των γονέων θα μπορούσε να είναι μικρότερη λόγω της 

έλλειψης γνώσης της γλώσσας, που είναι άλλο ένα μεγάλο εμπόδιο για την υποστήριξη των 

παιδιών στη σχολική τους εργασία. Επιπλέον, νέοι από τις πιο μειονεκτικές οικογένειες, όχι 

μόνο μεταναστών, έχουν επίσης υποστεί τις συνέπειες της πανδημίας επειδή πολλοί γονείς 

έχουν χάσει τη δουλειά τους. 

Επιπλέον, ό,τι δεν έμαθαν όλο αυτό το διάστημα, το μεταφέρουν στο τρέχον έτος 

(εκπαιδευτικό κενό διδακτέας ύλης). 

Κάτι άλλο που ξεχωρίζει είναι ότι η πανδημία έχει επηρεάσει και την επιλογή των 

σπουδών για τα επόμενα χρόνια: πολλοί επέλεξαν τη βασική επαγγελματική κατάρτιση αντί 

για το απολυτήριο γιατί είναι πιο εύκολο:  «Στο τέλος θα πάρω πτυχίο». 

 

2. Πιστεύετε ότι η πανδημία COVID-19 έκανε πιο δύσκολο το έργο των 

επαγγελματιών, όπως των δασκάλων, των εκπαιδευτών και των εργαζομένων στον 

τομέα της νεολαίας, στην παροχή υπηρεσιών, όπως εκπαίδευση και 

δραστηριότητες, σε μετανάστες που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις; 

Απολύτως. Όλο αυτό το διάστημα οι δάσκαλοι δεν έζησαν, είχαν να απαντήσουν σε πολλές 
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κλήσεις, mail, απορίες. Οι μαθητές δεν ήξεραν πώς να κάνουν διάφορα πράγματα και 

πέρασαν ώρες εκτός των ωρών εργασίας τους, βοηθώντας τους ατομικά. 

Επιπρόσθετα, , ορισμένοι δάσκαλοι δεν είχαν εκπαιδευτεί να παραδίδουν διαδικτυακά 

μαθήματα, σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές ήξεραν περισσότερα από εκείνους και σε 

άλλες ο δάσκαλος δεν είχε τα απαραίτητα μέσα. 

Όταν ξεκίνησαν τα μαθήματα μεικτής μάθησης, δεν ήταν καθόλου εύκολο γιατί είχαν μισή 

ώρα με τη μισή τάξη και μισή ώρα με την άλλη μισή. 

Αυτό που είδαμε είναι ότι λειτουργούν καλύτερα και είναι πιο κερδοφόρο για αυτούς αν ο 

αριθμός των μαθητών ανά τάξη είναι μικρότερος. 

 

3. Πιστεύετε ότι είναι δυνατή η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων και εκπαίδευσης με 

μειονεκτούντα άτομα μέσω ψηφιακών πλατφορμών; 

 

Αυτό είναι περίπλοκο. Οι νέοι είναι πιο αποθαρρυμένοι, δεν το βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. 

Χώρια που πολλοί από αυτούς δεν έχουν τα ηλεκτρονικά μέσα να το ακολουθήσουν. 

 

4. Πιστεύετε ότι υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου του COVID-

19 στην εκπαίδευση και τις δραστηριότητες των μειονεκτούντων ατόμων; 

 

Αν τους παρέχουμε αίθουσες διδασκαλίας με υπολογιστές, tablet κ.λπ. που τους 

επιτρέπουν να συνδέονται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Περισσότερη εξατομικευμένη 

προσοχή. 

Οι νέοι κοινωνικοποιούνται πολύ σε εξωσχολικές δραστηριότητες, καθώς και όταν 

πηγαίνουν στις δραστηριότητες υποστήριξης του Red Incola. Με τα μέτρα για τον COVID-

19, το διάλειμμα των 10 λεπτών από τη μια τάξη στην άλλη έχει αφαιρεθεί και χάνεται επειδή, 

παρόλο που τα παιδιά έκαναν φασαρία, τα βοηθούσε επίσης να γνωριστούν μεταξύ τους και 

να αλληλεπιδράσουν . Επιπλέον, οι δραστηριότητες μετά το σχολείο απελευθέρωναν χρόνο 

για τους γονείς να εργαστούν μια και κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα παιδιά, πολλά από 

αυτά μικρά, ήταν στο σπίτι όλη την ημέρα, γεγονός που δυσκόλευε τον συνδυασμό εργασίας 

και φροντίδας παιδιών 

Οι νέοι που ενδιαφέρονται περισσότερο αξιοποιούν πολύ καλύτερα τον χρόνο τους. 

Υπάρχει ένα αγόρι που προπονείται στο ποδόσφαιρο και προϋπόθεση για να είναι στην ομάδα 
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είναι να περάσει όλα τα μαθήματα. Αυτό το αγόρι, μερικές μέρες, έχει μόνο μισή ώρα για να 

πάει στο σχολείο υποστήριξης, αλλά εκμεταλλεύεται στο έπακρο αυτό το μισάωρο, έρχεται 

με πολύ συγκεκριμένες και οργανωμένες απορίες και έχει μάτια και νου ανοιχτά ώστε να τα 

καταλάβει από την πρώτη φορά. Στα σπίτια που ήταν περισσότερα από ένα αδέρφια, 2, 3 ή 

περισσότερα, αν υπήρχε υπολογιστής και ήταν μόνο ένας ήταν αδύνατο να τον μοιραστούν 

γιατί τα μαθήματα συνέπιπταν. 

Οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι δεν είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν το διαδικτυακό 

μάθημα, είναι δύσκολο για αυτούς να ανοίξουν τη συνάντηση, να λύσουν προβλήματα 

σύνδεσης των παιδιών, να διαμοιράσουν την οθόνη. Μερικοί από αυτούς ήταν πραγματικά 

ανήσυχοι όλο αυτό το διάστημα, επειδή ήταν μια αγχωτική κατάσταση να ανοίξουν τον 

υπολογιστή. Οι βαθμοί των νέων ήταν λίγο μη ρεαλιστικοί, στις διαδικτυακές εξετάσεις ήταν 

ευκολότερο να αντιγράψουν και δεν επιμελήθηκαν τις έννοιες που θα μπορούσαν να 

χρησιμεύουν ως βάση για μελλοντικά μαθήματα. 

 

6.3 Αποτελέσματα από έρευνες και συνεντεύξεις του Συλλόγου Μεταναστών 

 

Οι έρευνες, σε αυτή την ενότητα, γίνονται με μέλη συλλόγων από την Ιταλία, την Ελλάδα, το 

Βέλγιο και την Ισπανία. Οι συνεντεύξεις σε αυτό το μέρος γίνονται από την ιταλική ένωση 

μετανάστευσης, Association Maison d'Enfant pour la Culture et l'Education (AMECE). Τα 

αποτελέσματα από τις έρευνες και τις συνεντεύξεις αναλύονται από την AMECE. Η έρευνα 

έδειξε πολύ σημαντικά ευρήματα σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην 

εκπαίδευση και τις δραστηριότητες των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Συνολικά 

συλλέχθησαν 179 ερωτηματολόγια από μέλη συλλόγων. 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Τα ερωτηματολόγια δείχνουν ότι το 83% των μελών των συλλόγων είναι γυναίκες. με μέσο 

όρο ηλικίας τα 35. 

Στην ομάδα ελέγχου (focus group) που απευθύνεται στην Ιταλία, ξεχώρισε επίσης ότι οι 

γυναίκες «τιμωρούνται» εντός των οργανισμών, καθώς βρίσκονται σε θέσεις λιγότερου κύρους 

και επαγγελματικού περιεχομένου. Το «σκήπτρο της διοίκησης» συνεχίζει να βρίσκεται κυρίως 
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στα χέρια των ανδρών (7 στους 10 διευθυντές είναι άνδρες), ενώ η ψαλίδα μειώνεται σε ρόλους 

υψηλής εξειδίκευσης (54% άντρες, 46% γυναίκες). 

 

 

Όσον αφορά τα κίνητρα που τους φέρνουν πιο κοντά σε δραστηριότητες συνεργασίας, οι 

απαντήσεις που επιλέγονται συχνότερα, και από τα δύο φύλα, είναι «για την πίστη στον σκοπό 

που υποστηρίζεται από την ομάδα/σύνδεσμο», «να συνεισφέρουν στην κοινότητα, το 

περιβάλλον», «για θρησκευτικούς λόγους». 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εθελοντική εργασία κατά τη διάρκεια αυτής της υγειονομικής, οικονομικής και 

κοινωνικής έκτακτης ανάγκης αμφισβητήθηκε και μετά την αρχική σύγχυση προσπάθησε να 

αντιδράσει και να διατεθεί, εξασφαλίζοντας διάφορες υπηρεσίες. Δεν ήταν εύκολο, γιατί στην 

πραγματικότητα πολλοί δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. 

Σκεφτόμαστε όλους τους συλλόγους που λειτούργησαν και αφοσιώθηκαν στον 

ελεύθερο χρόνο των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων, των παιδιών, των εφήβων και των 

νέων. Θυμόμαστε εκείνους τους εθελοντές που από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίσκονταν χωρίς 

συντονισμό και γραφεία, χωρίς τον χώρο όπου γίνονταν συναντήσεις, ανταλλαγές και 

προγραμματισμός. Πολλοί έχουν βιώσει και βιώνουν το βάρος αυτής της απουσίας, της 

έλλειψης δεσμών και του «ανήκειν». Αυτό είναι σωστό: το να ανήκεις είναι μια από τις αξίες 

που εμψυχώνουν τον εθελοντισμό, όπως η εγγύτητα και η κοινή χρήση. 

Αυτή η κρίση χώρων και συναντήσεων έχει άσχημες επιπτώσεις στο να είσαι κάτι 

περισσότερο από το να κάνεις, στην έλλειψη επιλογών, στο σχεδιασμό και την εμψύχωση, στο 
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να ακούς αυτούς τους τόσους πολλούς, ανθρώπους που χρειάζονται  υποστήριξη, να μιλήσουν 

και να βρουν παρηγοριά, που πρέπει να «ξεφύγουν» από τη βία που υφίστανται, να 

συνοδεύονται για να βρουν μια φευγαλέα λύση στις πληγές τους, σε τραγωδίες στο σπίτι και 

σε άλλα πλαίσια. Ο εθελοντισμός πάντα μπορούσε να επανεφεύρει τον εαυτό του και στις πιο 

δύσκολες στιγμές ξέρει πώς να επανασυστήνεται με δημιουργικότητα και θάρρος. 

 

Εθελοντικές εργασίες κατά τη διάρκεια του COVID-19 

Οι εθελοντές παρείχαν είδη πρώτης ανάγκης, από τη μεταφορά ειδών παντοπωλείου και 

φαρμάκων μέχρι τη συνοδεία ατόμων στις κοινωνικές και ιατρικές μεταφορές. Μπορείς να τους 

βρεις έξω από νοσοκομεία για να εξασφαλίσουν αποστάσεις, σε ασθενοφόρα για την υπηρεσία 

μεταφοράς υγείας, σε εμπορικά καταστήματα, αγορές αλληλεγγύης, για να ετοιμάσουν είδη 

παντοπωλείου για οικογένειες που έχουν ανάγκη, να χτυπήσουν το κουδούνι ενός σπιτιού για 

να παραδώσουν κουπόνια για ψώνια. Πολλοί από αυτούς προσέγγισαν την ψηφιακή βοήθεια, 

άλλοι εμβάθυναν τις γνώσεις τους, δημιουργώντας ομάδες κοινής χρήσης, ανταλλάσσοντας 

φωτογραφίες, βίντεο, χαιρετισμούς, υποσχέσεις. Άρχισαν να παρακολουθούν ψηφιακές 

πλατφόρμες, skype, διαδικτυακά σεμινάρια, βιντεοκλήσεις, ομαδικές κλήσεις κ.λπ. Ενέπλεξαν 

τα εγγόνια τους για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις διάφορες συσκευές για να λαμβάνουν 

επαφές, πληροφορίες και εκπαίδευση. 

Η διαδικτυακή εκπαίδευση παλαιότερα δεν ήταν πρακτική για τους εθελοντές: πόσο δύσκολο 

ήταν να προγραμματίσουν μαθήματα και εκπαίδευση εξ αποστάσεως, αλλά τώρα αποτελεί ένα 

αξιόπιστο εργαλείο, όπως και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης που πετυχαν να 

αναπτυχθούν στον εθελοντικό τομέα και τώρα αντιπροσωπεύουν ένα έγκυρο εργαλείο που 

ελπίζουμε να παραμείνει σε κοινή χρήση. Σκεφτείτε τη δυνατότητα να μπορούμε να 

εμβαθύνουμε σε θέματα στον ελεύθερο χρόνο μας, όταν έχουμε την ευκαιρία να αφιερώσουμε 

λίγο χρόνο στον εαυτό μας, όσο αργά κι αν είναι: μπαίνεις και επιλέγεις την πρόταση 

εκπαίδευσης που σε ενδιαφέρει από έναν κατάλογο. Φυσικά: δεν υπάρχει η ευχαρίστηση που 

μπορεί να σου δώσει η τάξη, η παρουσία, η ευκαιρία να γνωρίσεις νέους ανθρώπους. Εκεί... 

αυτό είναι το όριο, στην ευκαιρία που μπορεί να μας δώσει αυτή η πανδημία. 

Πιστεύουμε ότι στο μέλλον κάποια πράγματα μπορούν να συνεχίσουν να γίνονται σε ψηφιακές 

πλατφόρμες: όχι τα πάντα, αλλά αυτά που μπορούν να μας δώσουν καλύτερη ποιότητα ζωής, 

που μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε καλύτερα τον χρόνο μας για εργασία, ελεύθερο χρόνο 

και προσωπική δέσμευση, που μας βοηθάει στα ταξίδια, στους αγώνες μεταξύ μιας περιοχής 
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και της άλλης, κ.λπ. Από τον χρόνο μου στο lockdown, στο σπίτι μεσω της έξυπνης εργασίας, 

βίωσα την εμπειρία μερικών θεματικών βιντεοδιασκέψεων που μου επέτρεψαν να εμβαθύνω 

σε θέματα που με ενδιέφεραν ενώ προηγουμένως, λόγω του λιγοστού χρόνου, πέρασαν 

φευγαλέα από τη ζωή μου. Θα υπήρχαν τόσα πολλά να γράψουμε, προφανώς όλα δεν μπορούν 

να καταγραφούν και να επιχειρηματολογηθούν στο σύντομο διάστημα ενός άρθρου, μιας 

συνέντευξης: μια εμπειρία γίνεται ενδιαφέρουσα όταν αποφασίζεις να τη ζήσεις και να την 

αντιμετωπίσεις όπως είναι, πάντα με αισιοδοξία και ελπίδα. 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Μετανάστευση από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η Fondazione ISMU εκτιμά ότι την 1η 

Ιανουαρίου 2021 θα υπάρχουν 5.756.000 αλλοδαποί στην Ιταλία, 167.000 λιγότεροι από την 

ίδια ημερομηνία το 2020 (-2,8%). Η μείωση του αριθμού αυτού το 2020 οφείλεται κυρίως 

στους τακτικούς αλλοδαπούς μη κατοίκους, οι οποίοι πέφτουν στις 224.000 μονάδες (την 1η 

Ιανουαρίου 2020 ήταν 366.000), ενώ οι εγγεγραμμένοι στο ληξιαρχείο μειώνονται οριακά 

(5.013.000 μονάδες την 1η Ιανουαρίου 2021), και ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών 

παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος στις 519.000 (έναντι 517.000 το προηγούμενο έτος), λόγω 

της καθυστέρησης της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων εύρεσης εργασίας (207.542[3]) 

του Ιουλίου 2020. Συνολικά, οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του πληθυσμού 

που είναι παρόν στην Ιταλία την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ δίνουν 

μια εικόνα ενός πληθυσμού σε πτώση για δεύτερη συνεχή χρονιά, τόσο λόγω της μείωσης του 

αριθμού εισόδων όσο και της σταθερής ροής για την απόκτηση ιθαγένειας. 

Παράτυποι. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που εκτιμάται από 

το ISMU είναι σταθερός από την 1η Ιανουαρίου 2021 (519.000), μεταξύ των οποίων 

εξακολουθούν να υπολογίζονται σχεδόν όλα τα άτομα που υπέβαλαν αίτηση για ενσωμάτωση 

το 2020. Η επεξεργασία των αιτήσεων ήταν επίσης μάλλον αργή το 2021: Τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία δείχνουν ότι έως τις 8 Νοεμβρίου 2021 είχαν εξεταστεί 92.876 αιτήσεις, ίσες με 

44,7%, με θετικά αποτελέσματα στο 83,6% των περιπτώσεων και επιπλέον 2,4% των 

απορρίψεων. 

Το 2020 η θνησιμότητα αυξήθηκε κατά 23,3% στους αλλοδαπούς (έναντι +17,7% στους 

Ιταλούς). Αξίζει να σημειωθεί ο αριθμός των θανάτων μεταξύ των μεταναστών, ο οποίος, αν 

και σε απόλυτους αριθμούς είναι αρκετά μέτριος (συνολικά 9.323 θάνατοι), τη χρονιά της 

πανδημίας σημειώνει αύξηση της κατά 23,3% σε σχέση με το 2018-2019. Από την άλλη 
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πλευρά, η διακύμανση της θνησιμότητας μεταξύ των Ιταλών πολιτών, των οποίων η ηλικιακή 

δομή είναι πιο «ώριμη», ήταν +17,7%, έξι ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από αυτή του 

μεταναστευτικού πληθυσμού. 

Προέλευση: Το 70% προέρχεται από χώρες εκτός ΕΕ. Όσον αφορά την καταγωγή των 

κατοίκων αλλοδαπών, από την 1η Ιανουαρίου 2021 η μεγαλύτερη εθνική ομάδα συνεχίζει να 

είναι αυτή των Ρουμάνων (1.138.000 κάτοικοι, 23% του συνολικού αριθμού αλλοδαπών που 

κατοικούν στην Ιταλία), ακολουθούμενες από Αλβανούς (410.000) και Μαροκινούς ( 408.000). 

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών καλύπτουν περίπου το 70% του συνόλου (3,543 εκατομμύρια, 

συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου). 

Νέες άδειες διαμονής: μόλις 107.000 το 2020. Το 2020 εκδόθηκαν 107.000 νέες άδειες 

διαμονής, ο χαμηλότερος αριθμός τα τελευταία 10 χρόνια (-40% σε σχέση με το 2019). Η 

μεγαλύτερη μείωση αφορούσε τις άδειες σπουδών (-58,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος), ακολουθούμενες από τις άδειες ασύλου και ανθρωπιστικής βοήθειας (-51,1%), τις 

οικογενειακές άδειες (-38,3%) και τις άδειες εργασίας (-8,8%). Συνολικά, οι πολίτες τρίτων 

χωρών με κανονική άδεια διαμονής στην Ιταλία μειώθηκαν κατά περίπου 7%, από 3.616.000 

την 1η Ιανουαρίου 2020 σε 3.374.000 την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Απόκτηση υπηκοότητας : η χώρα έχει 1,5 εκατομμύριο νέους Ιταλούς. Από την 1η 

Ιανουαρίου 2020 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) υπάρχουν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια 

(εκ των οποίων 335.000 γεννημένοι στην Ιταλία) «νέοι Ιταλοί» που ζουν στην Ιταλία, οι οποίοι, 

απέκτησαν στη συνέχεια την υπηκοότητα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για κάθε 100 

αλλοδαπούς υπάρχουν κατά μέσο όρο 29 «νέοι πολίτες». Η απόκτηση υπηκοότητας μέσω 

κατοικίας - η οποία για πολίτες τρίτων χωρών απαιτεί 10 χρόνια αδιάκοπης διαμονής στην 

Ιταλία - ήταν μακράν η πιο δημοφιλής μέθοδος. Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα μέτρα -

περίπου 6% το 2020- αφορούν απογόνους Ιταλών που μετανάστευσαν στο εξωτερικό, 

υπέβαλαν αίτηση και απέκτησαν υπηκοότητα από τους sanguinis. 

Είσοδοι από την ξηρά χωρίς βίζα. Υπήρξαν περισσότερες από 34.000 προσελεύσεις στις 

ιταλικές ακτές το 2020, περίπου τρεις φορές περισσότερες από το 2019. Το 2021, οι είσοδοι 

σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σύνολο 67.040. Τα στοιχεία που παρείχε το Υπουργείο 

Εσωτερικών, κατόπιν αιτήματος του Ιδρύματος ISMU, ποσοτικοποιούνται σε 6.718, ίσο με το 

10,7% του συνόλου των εγγεγραμμένων εισόδων, οι εγγραφές μέσω ξηράς χωρίς θεώρηση 

μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Οκτωβρίου 2021. Αυτό είναι ένα μερικό ποσοστό που ήδη 

υπερβαίνει το συνολικό αριθμό για ολόκληρο το 2020 (5.247 εισόδοι από ξηρά). 
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Αιτήσεις ασύλου. Το 2020 υπήρξαν 26.963 αιτήσεις ασύλου, ενώ ο προκαταρκτικός αριθμός 

για το 2021 είναι 56.388 αιτήσεις. Το 2020, υποβλήθηκαν 79 αιτήσεις ασύλου για κάθε 100 

εισόδους, αριθμός που αυξάνεται σε 84 το 2021. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, 

παρατηρείται έντονη αύξηση στις αιτήσεις για προστασία από Αφγανούς: σε σύγκριση με 

περίπου 600 αιτήσεις ετησίως το 2019 -2020, υπάρχουν 6.445 αιτήσεις το 2021 (+889%), 

επίσης ως αποτέλεσμα των αεροδιακομιδών από την Καμπούλ στα τέλη Αυγούστου. Έτσι, οι 

Αφγανοί είναι η τέταρτη υπηκοότητα σε αριθμό αιτήσεων ασύλου το 2021 (11,4%). 

Ασυνόδευτοι αλλοδαποί ανήλικοι: μόνο το 3% είναι σε ανάδοχη οικογένεια. Στην Ιταλία, μια 

από τις κύριες χώρες άφιξης ή διέλευσης ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων (msna) μαζί με 

την Ελλάδα και την Ισπανία, στις 30 Νοεμβρίου 2021 υπήρχαν 11.159 msna (+69% σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020, όταν ήταν 6.601) . Από όλες τις αιτήσεις προστασίας 

που υποβλήθηκαν το 2020 στην ΕΕ+, δηλαδή στη διευρυμένη ΕΕ (τα 27 κράτη μέλη, συν την 

Ελβετία και τη Νορβηγία), περίπου το 4% προήλθε από msnas. Όσον αφορά τις πρακτικές 

υποδοχής, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ιταλία μόνο το 3% του MSNA μπόρεσε να 

επωφεληθεί από την φιλοξενία της οικογένειας ως εναλλακτική λύση στην τοποθέτηση στην 

κοινότητα. Να σημειωθεί ότι το ISMU είναι ένας από τους εταίρους της FA.B! Πρόγραμμα 

(Family-based care for children in migration), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για τη διετία 2021-2022, το οποίο στοχεύει στη διάδοση της πρακτικής της 

οικογενειακής φροντίδας για ανηλίκους που έφτασαν μόνοι τους σε 5 χώρες της ΕΕ: Ιταλία, 

Ελλάδα , Κύπρος, Μάλτα, Ισπανία. 

 

Η ΕΡΓΑΣΙΑ 

Σχεδόν δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, η κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης για την υγεία φαίνεται ότι έσπασε οριστικά την επισφαλή ισορροπία στην οποία 

βασίζεται το ιταλικό μοντέλο ενσωμάτωσης, αποκαλύπτοντας τις προβληματικές του 

επιπτώσεις στο μέτωπο της (μη) βιωσιμότητας. Η πανδημία έχει τονίσει την ευπάθεια του 

πληθυσμού με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ήδη διαρθρωτικά μειονεκτώντας σε σύγκριση με τον 

ιταλικό πληθυσμό. 

Οι μετανάστες και η αγορά εργασίας στην Ιταλία. Την παραμονή της πανδημίας (2019) στην 

Ιταλία, σύμφωνα με τη συνεχή έρευνα για το εργατικό δυναμικό, υπήρχαν περισσότεροι από 4 

εκατομμύρια αλλοδαποί ενεργού ηλικίας και σχεδόν 2,9 εκατομμύρια ενεργοί αλλοδαποί 
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(δηλαδή απασχολούμενοι ή αναζητούν εργασία), ίσο με 11,3%. του συνολικού εργατικού 

δυναμικού. 

Ένα χρόνο αργότερα (2020), τα στοιχεία που ελήφθησαν από διάφορες θεσμικές πηγές και 

σχολιάστηκαν στην Έκθεση XXVII ISMU, μας λένε ότι οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν το 

10,8% του ενεργού πληθυσμού και το βάρος τους στο εργατικό δυναμικό έχει πέσει στο 10,4% 

λόγω δυναμικής αύξησης της ανενεργής συνιστώσας, περισσότερο από πενταπλάσια από αυτή 

του ιταλικού πληθυσμού. 

Όλο και περισσότεροι ανενεργοί μετανάστες. Αν το 2019 το 8,9% των αδρανών ατόμων σε 

ενεργό ηλικία ήταν αλλοδαποί, ένα χρόνο αργότερα το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 9,9% (η 

επίπτωση στους απασχολούμενους μειώθηκε από 10,7% το 2019 σε 10,2% το 2020). Μεταξύ 

2019 και 2020, ενώ στον ιταλικό πληθυσμό οι μη ενεργοί αυξήθηκαν κατά 3,1%, στον 

αλλοδαπό πληθυσμό αυξήθηκαν έως και 16,2% (το 2020 υπήρχαν 1.364.982 αλλοδαποί μη 

ενεργοί). 

Ποσοστά δραστηριότητας, απασχόληση και ανεργία. Το ποσοστό δραστηριότητας των 

αλλοδαπών παρουσιάζει σημαντική μείωση λόγω της γυναικείας συνιστώσας, η οποία χάνει 

έως και 6,5 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά και σημαντική για τους άνδρες (-3%). Για πρώτη φορά, 

το ποσοστό δραστηριότητας των αλλοδαπών γυναικών πέφτει κάτω από αυτό - ήδη 

ανησυχητικά χαμηλό για τις Ιταλίδες: 52,8% έναντι 54,9%. 

Λόγω της επιδείνωσης της συνολικής οικονομικής κατάστασης, το ποσοστό απασχόλησης των 

αλλοδαπών υφίσταται σημαντική πτώση, από 61% το 2019 σε 57,3% το 2020 (-2,2% για τους 

άνδρες, -4,9% για τις γυναίκες), μειώνοντας έτσι, για πρώτη φορά, σε τιμή χαμηλότερη από 

αυτή των Ιταλών (58,2%). Το ποσοστό ανεργίας για τους αλλοδαπούς μειώθηκε επίσης 

ελαφρώς (από 13,8% το 2019 σε 13,2% το 2020), αλλά αυτό εξηγείται από μια ολίσθηση στον 

τομέα της αδράνειας. 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις μετανάστριες εργαζόμενες. Οι αλλοδαπές γυναίκες 

αντιμετώπισαν μείωση του ποσοστού απασχόλησης διπλάσια από αυτή των ανδρών 

μεταναστών. Από τις 456.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν μεταξύ 2019 και 2020, σχεδόν το 

ένα τέταρτο μπορεί να αποδοθεί μόνο σε αλλοδαπές γυναίκες. 

Επιχειρηματικότητα μεταναστών. Η μόνη αντίθετη τάση αντιπροσωπεύεται από τις τάσεις 

στη δημιουργία/διάθεση επιχειρήσεων, οι οποίες βλέπουν τη χρονιά που χαρακτηρίζεται 

περισσότερο από την πανδημία (2020) μια αύξηση 2,3% των ιδιοκτητών και εταίρων που 
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γεννήθηκαν στο εξωτερικό. Ακόμη και το πρώτο εξάμηνο του 2021, οι «ξένες» επιχειρήσεις 

(δηλαδή στις οποίες η συμμετοχή των γεννημένων στο εξωτερικό είναι πάνω από 50% 

συνολικά) κατέγραψαν θετικό ισοζύγιο 16.197 μονάδων, σημαντικά υψηλότερο από την 

αντίστοιχη περίοδο του 2020 (και μάλιστα το 2019, όταν η καθαρή αύξηση των επιχειρήσεων 

που γεννήθηκαν στο εξωτερικό ήταν 10.205). 

Η φτώχεια αυξάνεται. Γινόμαστε μάρτυρες μιας περαιτέρω επιδείνωσης της φτώχειας, η 

οποία το 2020 θα επηρεάσει το 29,3% των αλλοδαπών (έναντι 7,5% των Ιταλών) και το 26,7% 

των νοικοκυριών μόνο στο εξωτερικό (ήταν 24,4% το 2019), ίσο με καλά 415.000 νοικοκυριά. 

που γίνονται 568.000 αν συμπεριλάβουμε και μικτά νοικοκυριά (δηλαδή αυτά με τουλάχιστον 

ένα αλλοδαπό μέλος). Επιπλέον, αν και είναι πιο διαδεδομένη στον Νότο (όπου επηρεάζει το 

31,9 τοις εκατό των νοικοκυριών με μόνο αλλοδαπούς), η απόλυτη φτώχεια έχει αυξηθεί 

ιδιαίτερα στο Βορρά, αυξάνοντας από 24,6 τοις εκατό το 2019 σε 28,4 τοις εκατό το 2020. 

Αξίζει να σημειωθεί υψηλή συχνότητα αλλοδαπών που είναι φτωχοί παρόλο που εργάζονται: 

25%, πέντε φορές υψηλότερη από αυτή των Ιταλών (5,1%). Αυτός ο αριθμός μπορεί να 

εξηγηθεί εάν λάβουμε υπόψη, αφενός, την ευθραυστότητα των μεταναστών ως προς τα 

περιουσιακά στοιχεία και, από την άλλη, τα επίπεδα μισθών: το 2020, ο μέσος ετήσιος μισθός 

των εργαζομένων εκτός ΕΕ, στα 12.902 ευρώ, είναι 38% χαμηλότερο από αυτό των 

εργαζομένων συνολικά. 

Το δίδαγμα της πανδημίας είναι επομένως η ανάγκη για μια νέα διακυβέρνηση των διαδικασιών 

μετανάστευσης και ένταξης. 

 

ΞΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η σχολική χρονιά 2019-2020 ήταν μια sui generis χρονιά, που σημαδεύτηκε από το εθνικό 

κλείσιμο - που προκλήθηκε από την πανδημία - των σχολείων όλων των βαθμίδων, το οποίο 

διήρκεσε από τις 9 Μαρτίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020. Η πανδημία αποκάλυψε τις 

αδυναμίες στους πολύπλοκους μηχανισμούς της λειτουργίας του σχολικού συστήματος που 

είχε ήδη τεθεί σε ισχύ εδώ και αρκετό καιρό, με κίνδυνο να ενισχύσει και να αυξήσει ακόμη 

περισσότερο τις μαθησιακές δυσκολίες και ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι πιο 

μειονεκτούντες μαθητές και τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών μαθητών. 
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Υπάρχουν περισσότεροι από 870.000 μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Περνώντας σε 

ανάλυση των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για το σχολικό έτος 2019/2020, καταγράφεται 

ότι οι μαθητές με μη ιταλική υπηκοότητα (CNI) ξεπέρασαν τις 870.000 (σχεδόν 20.000 

περισσότεροι από την προηγούμενη σχολική χρονιά). Αντιπροσωπεύουν το 10,3% του 

συνολικού αριθμού των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στα ιταλικά σχολεία. Το σχολικό 

έτος 2019/20, το 57,4% των μη Ιταλών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα παρακολουθεί τον 

πρώτο κύκλο. Μολονότι το φαινόμενο περνά σε ηρεμία, από το 2016-2017 και μετά ο αριθμός 

των μαθητών με CNI άρχισε να αυξάνεται ξανά ενόψει της σταθερής μείωσης των Ιταλών 

μαθητών: σε τέσσερα σχολικά έτη, η αύξηση ήταν πάνω από 60.000. 

Οι μισοί από τους αλλοδαπούς μαθητές είναι ευρωπαϊκής καταγωγής. Οι μαθητές με CNI 

προέρχονται από περίπου 200 διαφορετικές χώρες και σχεδόν οι μισοί από αυτούς είναι 

ευρωπαϊκής καταγωγής, το ¼ από την Αφρική και το 20% από την Ασία. Η Ρουμανία, η 

Αλβανία, το Μαρόκο και η Κίνα εξακολουθούν να είναι οι πιο πολυάριθμες κοινότητες στα 

σχολεία, η καθεμία ξεπερνά κατά πολύ τις 100.000 παρουσίες. 

Το 65,3% συγκεντρώνεται στο Βορρά. Τα στοιχεία του 2019/2020 επιβεβαιώνουν επίσης ότι η 

πλειονότητα των μαθητών με CNI συγκεντρώνεται στις βόρειες περιοχές (65,3%), 

ακολουθούμενες από τις κεντρικές περιοχές (22,2%) και τις νότιες (12,5%). Η Λομβαρδία ήταν 

πάντα η πρώτη περιφέρεια όσον αφορά τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών με πάνω από 

224.000 (25,6% του συνόλου στην Ιταλία). Η ιταλική επαρχία με τον μεγαλύτερο αριθμό 

αλλοδαπών μαθητών είναι το Μιλάνο (σχεδόν 80.000), ακολουθούμενη από τη Ρώμη (πάνω 

από 64.000) και το Τορίνο (σχεδόν 40.000). 

Τα ιταλικά σχολεία που δεν επηρεάζονται από τη μετανάστευση αποτελούν το 17,9%. Το 

2019/20, τα σχολεία που δεν επηρεάστηκαν από το φαινόμενο της μετανάστευσης συνεχίζουν 

να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου (είναι 9.939, ή 17,9% του συνολικού αριθμού των 

ιταλικών σχολείων). Από την άλλη, αυξάνεται ο αριθμός εκείνων με 30% και περισσότερους 

μαθητές μεταναστευτικής καταγωγής (+0,4% σε σύγκριση με την προηγούμενη σχολική 

χρονιά για συνολικά 3.809 σχολεία). 

Όσοι γεννήθηκαν στην Ιταλία αντιπροσωπεύουν το 65,4% των μαθητών με CNI. Σε σύγκριση 

με το προηγούμενο έτος, οι γεννημένοι στην Ιταλία το 2019/20 αυξήθηκαν κατά 20.000 και 

έφτασαν τις 570.000 συμμετοχές, δηλαδή το 65,4% των μαθητών με μη ιταλική υπηκοότητα. 

Τα υψηλότερα ποσοστά μαθητών που γεννήθηκαν στην Ιταλία βρίσκονται μεταξύ των 



   

  

 DO-IT 

 

88 

νεότερων: περίπου 82 στους 100 μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην προσχολική 

ηλικία γεννήθηκαν στη χώρα μας. 

Το 30% των μαθητών με CNI καθυστερούν στο σχολείο. Η σχολική καθυστέρηση επηρεάζει 

περίπου το 30% των μαθητών με CNI (σε σύγκριση με το 9% των Ιταλών μαθητών). Σε 

σύγκριση με πριν από 10 χρόνια, το ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών που καθυστερούν έχει 

μειωθεί κατά περισσότερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες. Παρά αυτές τις βελτιώσεις, η 

καθυστέρηση είναι ακόμα πολύ υψηλή για τους μη Ιταλούς, ειδικά στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου το 56,2% των μαθητών μεταναστευτικής καταγωγής είναι 

ένα ή περισσότερα χρόνια πίσω. Το 2020, οι ELET γεννημένοι στο εξωτερικό (Άτομα που 

εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση) -δηλαδή το ποσοστό των νέων 

ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών που δεν έχουν τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

επαγγελματικό προσόν και που δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση- είναι το 

32,1% των γεννημένων στο εξωτερικό 18-24 ετών, δηλαδή τρεις φορές περισσότεροι από τους 

γηγενείς, που σταματούν το σχολειο ( 11%). Το ποσοστό των NEET που γεννήθηκαν στο 

εξωτερικό (άτομα που δε βρίσκονται στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση, 

δηλαδή οι νέοι που ούτε σπουδάζουν ούτε εργάζονται) ανέρχεται στο 36% (+4,1 % σε 

σύγκριση με το 2019) του συνολικού αριθμού των νέων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό ηλικίας 

μεταξύ 15 και 29 κάτοικος Ιταλίας. 

Οι εγγεγραμμένοι στο λύκειο ξεπερνούν αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά σε 

επαγγελματικές σχολές. Τα τελευταία 10 χρόνια, η παρουσία αλλοδαπών μαθητών στα 

επαγγελματικά ιδρύματα μειώθηκε (-9,8% στα 10 σχολικά έτη) και η παρουσία στα λύκεια 

αυξήθηκε περίπου εξίσου (+9,3%). Το σχολικό έτος 2019/20, οι άδειες μεταξύ μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο αντιπροσωπεύουν το 30,9% (με 63.261 μαθητές) των μη Ιταλών 

εγγραφών στον δεύτερο κύκλο εκπαίδευσης και ξεπερνούν, για πρώτη φορά σε αριθμό, 

εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά ιδρύματα (63.117). 

 

ΥΓΕΙΑ 

Στην Ιταλία, ο πληθυσμός των μεταναστών έχει επηρεαστεί περισσότερο από τον ιταλικό 

πληθυσμό από τις συνέπειες του κύματος COVID-19. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι 

μετανάστες μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας από τη 

μόλυνση από τον COVID-19 λόγω των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και των φραγμών 

στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 



   

  

 DO-IT 

 

89 

που αναλύθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου 2020, το 7,5 τοις εκατό ήταν μη Ιταλοί 

πολίτες. Αυτές οι μελέτες διαπίστωσαν ότι τα κρούσματα COVID-19 στον ξένο πληθυσμό 

διαγνώστηκαν περίπου δύο εβδομάδες αργότερα από τα ιταλικά κρούσματα (με κορύφωση σε 

τέσσερις εβδομάδες για μετανάστες από χώρες με χαμηλό Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης). Ως 

αποτέλεσμα, οι λοιμώξεις στους μη Ιταλούς διαγνώστηκαν λιγότερο νωρίς, σε πιο 

προχωρημένο στάδιο της νόσου και με πιο σοβαρά συμπτώματα. Σύμφωνα με το Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), η καθυστέρηση στη διάγνωση μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους 

παράγοντες, όπως η δυσκολία πρόσβασης στην τοπική ιατρική (γενικοί ιατροί και εξωτερικά 

ιατρεία), τα γλωσσικά, διοικητικά, νομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά εμπόδια που - από 

αμνημονεύτων χρόνων - εμποδίζουν την ταχεία πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και το 

γεγονός ότι οι αλλοδαποί μπορεί να φοβούνταν τον κίνδυνο απομόνωσης/καραντίνας και, κατά 

συνέπεια, περιορισμού ή αποκλεισμού από την  εργασία τους. 

Σε ποιο ποσοστό οι νέοι μετανάστες είναι οι ωφελούμενοι της δουλειάς σας; 

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο μας που απευθύνθηκε σε μέλη συλλόγων στην Ελλάδα, την 

Ιταλία, την Ισπανία και το Βέλγιο, προέκυψε ότι το 70% των ερωτηθέντων είχαν ασχοληθεί με 

άτομα ξένης καταγωγής στη δουλειά τους. 

 

Προέκυψαν τα εξής: 

Στην Ευρώπη, η πανδημία «ανέδειξε όλες τις κρίσιμες δυσκολίες και τις ανεπάρκειες του 

ευρωπαϊκού συστήματος όσον αφορά την οικονομική μετανάστευση και τα δικαιώματα». 
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Μέτρα όπως το κλείσιμο του χώρου Σένγκεν, το πάγωμα των πτήσεων και οι περιορισμοί στις 

μετακινήσεις είχαν πολύ ισχυρό αντίκτυπο τόσο σε ορισμένες οικονομίες όσο και στους ίδιους 

τους μετανάστες. Πάνω από όλα, έχει προκύψει ότι περισσότερο από το 30% των μεταναστών 

σε ηλικία εργασίας ταξινομούνται ως βασικοί εργαζόμενοι, δηλαδή απασχολούνται σε βασικές 

υπηρεσίες (υγεία, περίθαλψη, καθαριότητα κ.λπ.) που είναι κρίσιμες στο πλαίσιο της ίδιας της 

πανδημίας. 

Στην Ιταλία, το «Decreto Rilancio» (Διάταγμα Νο. 34 της 19ης Μαΐου 2020) παρείχε αμνηστία 

για τους μετανάστες που εργάζονται στους τομείς της περίθαλψης, της οικιακής εργασίας και 

της γεωργίας, η οποία ξεκίνησε από την κυβέρνηση για να καλύψει τις ανάγκες οικογενειακής 

φροντίδας και προμήθειας τροφίμων της χώρας. . 

Αναδεικνύεται η επιδείνωση των συνθηκών μεταναστών στον αγροτικό τομέα (υπολογίζονται 

σε 450.000). Κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης COVID-19, σημειώθηκε αύξηση 15-20% 

των αλλοδαπών εργαζομένων (40-45000), επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, αύξηση των 

ωρών εργασίας (κυμαινόμενη μεταξύ 8 και 15 ωρών την ημέρα) και αριθμός (20%) των ωρών 

εργασίας και μη καταγεγραμμένων, και επιδείνωση των μισθών. 

Η οικιακή εργασία την εποχή του κορωνοϊού, τονίζεται ότι χάθηκαν 13000 θέσεις εργασίας 

στον κλάδο αυτό, που ανέρχεται συνολικά σε 850000 εργαζόμενους, οι περισσότεροι 

μετανάστες. 

Τι ποσοστό του χρόνου έχετε εργαστεί με άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο από τον 

Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα; 

Σύμφωνα με την έρευνά μας, το 56% των ερωτηθέντων εργάστηκε με άτομα ξένης καταγωγής 

για περισσότερο από το 75% του χρόνου τους. 
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Ειδικά τα μέλη του Amece έχουν ασχοληθεί με τους μετανάστες με πολλούς τρόπους: 

1) Δέσμευση για μείωση του ψηφιακού χάσματος - παροχή φορητών υπολογιστών και 

ψηφιακής υποστήριξης σε οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη -. παροχή διαδικτυακού 

υλικού πολυμέσων για μαθητές και οικογένειες· 

2) Παρέμβαση κατά της ενδοοικογενειακής βίας, άμεση βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες και 

εμπλοκή παιδιών και νέων κατά της εκπαιδευτικής και κοινωνικής απομόνωσης. Δημιουργία 

ψηφιακής πλατφόρμας για αντιστοίχιση αναγκών και διαθεσιμότητας βοήθειας. (Ειδικά 

βοήθεια για το σπίτι) 

3)Εφαρμογή νέων τρόπων εργασίας. δημιουργία μιας ηλεκτρονικής σελίδας για την ανταλλαγή 

πληροφοριών· υιοθέτηση μέτρων ασφαλείας και εξ αποστάσεως εργασία· 

4)Συνεχιζόμενη παροχή κατ' οίκον φροντίδας σε καρκινοπαθείς για να αποτραπεί η μετάβασή 

τους σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, όπου θα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 

προσβληθούν από λοιμώξεις λόγω του συνωστισμού. Ενεργοποίηση δωρεάν τηλεφωνικής 

ψυχολογικής συμβουλευτικής για όλους τους πολίτες. 

5) Ενεργοποίηση ειδικών έργων έκτακτης ανάγκης: αγορές και φάρμακα στο σπίτι, υποστήριξη 

οικογενειών και ανηλίκων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τηλεφωνική υποστήριξη. παροχή 

διαμερισμάτων για άτομα που έχουν ανάγκη απομόνωσης και ενεργοποίηση υπηρεσίας 

συνεχούς παρακολούθησης της οικογένειας. 
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Πώς πιστεύετε ότι η πανδημία επηρέασε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε; 

Ήταν αναπόφευκτο, με την πανδημία, να φανταστούμε διαφορετικούς τρόπους για να μείνουμε 

σε επαφή, να μην εγκαταλείψουμε τις συναντήσεις. Η ανάγκη ήταν να αναπληρώσουμε τις 

απουσίες, οπότε αναζητήσαμε λύσεις, μονοπάτια, διορθωτικά μέτρα. Όλων των ειδών. Μερικές 

φορές απλώς λόγω σκοπιμότητας, ή πιο αρθρωτών και πολύπλοκων μηχανισμών. Ένα πράγμα 

είναι σίγουρο: ο COVID-19 έχει αλλάξει τη ζωή μας. 

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος ήταν στον κόσμο της εργασίας, όπου οι χρόνοι, οι ρυθμοί και οι 

μέθοδοι έχουν διαταραχθεί, δημιουργώντας κοινωνικές δυσκολίες και προσωπικό 

αποπροσανατολισμό. Αλλά, πάνω απ' όλα, οι αλλαγές επηρέασαν τις ανθρώπινες σχέσεις, που 

εξαχνώθηκαν άσχημα από μια φαντασίωση: την τεχνολογική επικοινωνία. Συζητήσεις σε 

πλατφόρμες διαδικτύου, μεμονωμένα μηνύματα, βιντεοκλήσεις, αντί για χειραψία, προσωπική 

συνάντηση, διάλογος πρόσωπο με πρόσωπο. Ακόμα έχουμε να κάνουμε με την ανατροπή των 

συνηθειών. 

Δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε ή να κάνουμε διαφορετικά. Η αναστάτωση της ρουτίνας, 

ιδιαίτερα η εργασιακή και οικονομική κρίση (ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας χάθηκαν), έχει 

προκαλέσει, όχι αδικαιολόγητα, παράπονα και διαμαρτυρίες. Ορισμένες κατηγορίες έχουν 

πληγεί και τιμωρηθεί περισσότερο, αδυνατώντας να επιβιώσουν, ανίκανες να αντέξουν το 

βάρος των περιορισμών. 

Οι περιορισμοί και τα μειωμένα ταξίδια μας έκαναν μάρτυρες μιας αλλαγής που είναι πιο βαθιά 

παρά εξωτερική: το πρόσωπο των πόλεων και ο τρόπος που αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι έχουν 

αλλάξει. Αυτό είναι δύσκολο να το ξεχάσουμε. Οι πλατείες, οι δρόμοι έχουν αδειάσει. η 

αραίωση της ανθρώπινης παρουσίας άλλαξε τόπους. Με τις απομακρυσμένες δραστηριότητες, 

τα γραφεία και τα εργοστάσια έχουν καταστραφεί, τα περιβάλλοντα έχουν μετατραπεί σε 

ερημικούς χώρους. Η σχέση μεταξύ των γενεών έχει αλλάξει και το γνωστό εκπαιδευτικό 

μοντέλο ράγισε. Η σιωπή αντικατέστησε τον λόγο. 

Τώρα που η κατάσταση της υγείας βελτιώνεται, η ζωή ξαναρχίζει σιγά σιγά. Η ανάγκη να 

ξαναδούμε ο ένας τον άλλον είναι ορμητική (ανεξάρτητα από τον σκοπό, χρηστικό ή εφήμερο, 

απαραίτητο ή περιττό), η απαίτηση να επικοινωνήσουμε ξανά κανονικά είναι υπερβολική, αλλά 

εικόνες ερήμωσης συνεχίζουν να μας στοιχειώνουν. Είναι αναμνήσεις ενός πρόσφατου 

κινδύνου, ούτε ξεπερασμένος ούτε μεταβολισμένος, που διαφαίνεται ακόμη. 
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Ο μετασχηματισμός της κοινωνικότητας, πηγή αγωνίας και ανησυχίας, ακούγεται επίσης ως 

προειδοποίηση για το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται για να αναπληρωθεί ο χαμένος 

χρόνος, αλλά η επιστροφή στην κανονικότητα είναι πιο δύσκολη από την αναμενόμενη, λόγω 

αντιφατικών πολιτικών οραμάτων και οικονομικών λόγων . Οι πόροι θα πρέπει να είναι 

τεράστιοι, ο κίνδυνος είναι ότι  οι συνέπειες αυτών των δεσμεύσεων θα πέσουν στους νέους, 

καθιστώντας την πορεία τους πιο αβέβαιη. Και αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να ανακτήσουμε 

την εμπιστοσύνη στο μέλλον: το πιο πολύτιμο και επίσης το πιο εύθραυστο αγαθό. 

Το κλείσιμο έχει δημιουργήσει ζημιές και έχει προκαλέσει θύματα σε πολλούς τομείς. Η 

επιβίωση εκείνων των δραστηριοτήτων που ήταν πάντα έκφραση κουλτούρας και 

κοινωνικότητας έχει καταστεί αβέβαιη - πολύ πέρα από την κρίση απασχόλησης, ειδικά για τις 

γυναίκες και τους νέους. 

Η απώλεια ζωτικότητας έχει επηρεάσει την υλική υπ των χώρων και έχει επενδύσει την ίδια τη 

λειτουργία (ηθική, εκπαιδευτική, πολιτική) αυτών των περιβαλλόντων. Έχει υπονομεύσει το 

πνεύμα και τον λόγο ύπαρξής τους. Τα θέατρα, τα μουσεία, οι σύλλογοι, τα ιδρύματα, για 

παράδειγμα, αλλά και τα σχολεία, τα εργασιακά περιβάλλοντα, οι σύλλογοι, είναι «τόποι» όπου 

γεννιέται η γνώση, ανταλλάσσονται απόψεις, χτίζονται σχέσεις. Η πανδημία έχει 

σηματοδοτήσει ένα ορόσημο μεταξύ του πριν και του μετά: αυτό που είναι νέο είναι η εξάτμιση 

της παρουσίας. Αυτός ο COVID-19 άλλαξε τη ζωή μας. 

Αυτές οι περιοχές εξακολουθούν να προσφέρουν σε ιδέες και έργα την ευκαιρία να 

διαμορφωθούν και να εξελιχθούν. αποτελούν ένα πολύτιμο έδαφος αναπαραγωγής για 

πνευματικές ζυμώσεις. Οι οποίες χρειάζονται και διαδικασίες άμεσης αντιπαράθεσης και 

μοιράσματος. Είναι η ανθρώπινη δημιουργικότητα που χρειάζεται χώρους και μορφές 

προσωπικού διαλόγου για να παράγει καρπούς. 
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Ποιο από τα στοιχεία είχε γενικά ΑΡΝΗΤΙΚΟ αντίκτυπο στη συμμετοχή ατόμων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο σε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; 

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι περίπου 34.000 μαθητές 

Λυκείου κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν το φαινόμενο της εγκατάλειψης του σχολείου λόγω 

παρατεταμένων απουσιών. Με τη φτωχοποίηση των οικογενειών, λοιπόν, για πολλούς η 

εγκατάλειψη του σχολείου σημαίνει οτι γίνονται εύκολη λεία για εργασιακή εκμετάλλευση. 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση: ένα εμπόδιο στη μάθηση 

Το 28% των ερωτηθέντων λέει ότι από το εαρινό lockdown, τουλάχιστον ένας μαθητής έχει 

σταματήσει να παρακολουθεί τα μαθήματα εντελώς. Το 7% δηλώνει ότι «αγνοούνται» τρεις ή 

περισσότεροι μαθητές από το lockdown. Το 35% πιστεύει ότι η σχολική προετοιμασία έχει 

επιδεινωθεί. 

Ένας στους τέσσερις πρέπει να προλάβει πολλά θέματα. 

Το 38% δηλώνει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αρνητική εμπειρία. Γενικά, η κύρια 

δυσκολία είναι η δυσκολία συγκέντρωσης στην παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων και 

τεχνικά προβλήματα λόγω σύνδεσης/κάλυψης δικτύου στο διαδίκτυο. Κοιτάζοντας τον 

εξοπλισμό των μαθητών, πολλοί έχουν μια συσκευή κοινή με άλλους και πολλοί από τους 

μαθητές παρακολουθούν μαθήματα σε μια αίθουσα με άλλα άτομα. 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Η χρονιά που πέρασε ήταν μια «χαμένη χρονιά» για το 46% των εφήβων που, ωστόσο, ενώ 

αναγκάστηκαν να ζουν σε έναν κόσμο μόνο εικονικών συναντήσεων, έχουν ξαναβρεί την αξία 

των «ζωντανών» σχέσεων με τους συνομηλίκους τους. Το 85% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 

οι έφηβοι έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να βγαίνεις έξω με φίλους, να βγαίνεις 

και να κάνεις σχέσεις «δια της παρουσίας σου». 

Σε μια ηλικία αλλαγής, όπως η εφηβεία, το ζήτημα των προσωπικών σχέσεων είναι θεμελιώδες 

και μεταξύ των «στερήσεων» που υπέστησαν περισσότερο τα αγόρια ήταν ότι δεν μπορούσαν 

να έχουν συναισθηματικές εμπειρίες που ήταν σημαντικές για την ηλικία τους. 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

Η κούραση, η αβεβαιότητα και η ανησυχία είναι οι κύριες διαθέσεις που βίωσαν κορίτσια και 

αγόρια αυτή την περίοδο. Και κοιτάζοντας το μέλλον, μόνο το 26% πιστεύει ότι «όλα θα πάνε 

όπως ήταν πριν» και το ίδιο ποσοστό πιστεύει ότι «θα συνεχίσουν να φοβούνται», ενώ το 43% 

πιστεύει ότι ακόμη και μετά το εμβόλιο « θα είμαστε μαζί διαφορετικά, περισσότερο 

διαδικτυακά». 
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Κατά τη διάρκεια του COVID-19 χρειάστηκε περισσότερο ή λιγότερος χρόνος για την 

προετοιμασία ενός διαδικτυακού μαθήματος από ένα παραδοσιακό μάθημα; 

Το 70% των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιό μας αποκαλύπτει τη δυσκολία που συναντάται 

στην άσκηση διαδικτυακών δραστηριοτήτων λόγω κυρίως της έλλειψης εξοικείωσης με τα 

ψηφιακά εργαλεία. Το 80% χρησιμοποίησε νέα εργαλεία για να δημιουργήσει τις 

δραστηριότητές του, όπως φυλλομετρητή, google συναντήσεις, ζουμ. Το 90% διαπιστώνει ότι 

αυτές οι καινοτόμες μέθοδοι ήταν αποτελεσματικές σε ορισμένες περιπτώσεις και θα 

συνεχίσουν να τις χρησιμοποιούν στο μέλλον. 

Λάβατε κάποιου είδους βοήθεια από το κράτος/δήμο/οργανισμό σας για την εφαρμογή  

δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως μάθησης; 

Το κράτος και ο δήμος έχουν εφαρμόσει κατάρτιση και βοήθεια μόνο για εκπαιδευτικούς. Ενώ 

για τους εργαζόμενους του τρίτου τομέα, ήταν οι μεγάλοι συνεταιρισμοί που παρείχαν 

εκπαίδευση. Τελικά οι φορείς ξέχασαν τα μέλη των συλλόγων. 

Ποια μέτρα θα βοηθούσαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο μέλλον; 

Στην Ιταλία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων και έχει 

χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη μεγαλύτερη ένταξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα και 

αναπηρίες. 

Στην πραγματικότητα, συζητούν έναν νόμο για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου μεταξύ των πιο αδύναμων ατόμων κάνοντας και αφήνοντας τη χρήση της 

διαδικτυακής διδασκαλίας και στο μέλλον. Σύμφωνα με την έρευνά μας, το 65% των ανθρώπων 

απάντησε ότι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί σίγουρα να είναι μια εξαιρετική πηγή 

εκμετάλλευσης για να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. 
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6.4 Αποτελέσματα από έρευνες και συνεντεύξεις εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας 

(Youth Workers) 

 

Στατιστική ανάλυση του ερωτηματολογίου DO-IT για εργαζόμενους που 

δραστηριοποιούνται με νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DO-IT, πραγματοποιήθηκε έρευνα με 

ερωτηματολόγιο σε τυχαίο δείγμα εργαζομένων σε νέους που δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο, 

την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Η έρευνα δείχνει ευρήματα σχετικά με το ρόλο της 

πανδημίας στην εκπαίδευση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Η έρευνα βασίστηκε σε 100 ερωτηματολόγια. Για το λόγο αυτό, για να απλοποιήσουμε την 

κατανόηση θα αναφέρουμε τους ακριβείς αριθμούς των συμμετεχόντων και όχι το ποσοστό 

(%) σε αυτό το μέρος. 
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Ιθαγένεια   

Οι συμμετέχοντες είναι νέοι 

εργαζόμενοι που εργάζονται στις 

χώρες που περιγράφονται στον 

πίνακα. 

 

 

 

Φύλο 

Οι συμμετέχοντες ήταν 53 γυναίκες και 47 άνδρες, αρκετά ευθυγραμμισμένοι με τον 

αναμενόμενο πληθυσμό που δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό. 

 

Ιστορικό των ερωτηθέντων 

Όπως φαίνεται, η μεγάλη πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων είναι από την 

Ιταλία, και από αυτούς η μεγάλη 

πλειονότητα έχει μεταναστευτικό 

υπόβαθρο, κυρίως από το Μαρόκο 

(αποτέλεσμα στην ερώτηση «Έχετε 

μεταναστευτικό υπόβαθρο;»). 

 

Η εμπειρία του ερωτηθέντων 

Οι ερωτηθέντες εργαζόμενοι με νέους έχουν διάφορες εμπειρίες με νέους με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο πριν από την περίοδο της πανδημίας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Σε ποιο ποσοστό εργαστήκατε με άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο από τον Μάρτιο του 

2020 έως τώρα; 
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1-Λιγότερο από το 25% του χρόνου  2-Περισσότερο από 25% αλλά λιγότερο του 50 %του 

χρόνου 3- Περίπου μισό του χρόνου  4- Περισσότερο του 50% και λιγότερο του 75% του 

χρόνου 5- Περισσότερο του 75% του χρόνου 6- Συνέχως 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο πληθυσμός της έρευνας είναι καλά κατανεμημένος, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιλογές 2, 3 και 4 εν μέρει επικαλύπτονται. Ωστόσο, είναι ορατή 

μια πόλωση μεταξύ μιας ομάδας εργαζομένων για νέους που εργάζονται με νέους με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο όχι περισσότερο από το 50% (60% του συνόλου) και ένα 31% των 

εργαζομένων που εργάζονται το 75% ή περισσότερο με αυτήν την  ομάδα . 

Μια παρόμοια πόλωση είναι ορατή στον παρακάτω πίνακα, σχετικά με την ερώτηση «Σε ποιο 

ποσοστό οι δικαιούχοι της εργασίας σας είναι οι νέοι μετανάστες;» 
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Όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα τις νεολαίας έχουν εμπειρία με αυτήν την  ομάδα.  Αυτή η 

εμπειρία πολώνεται μεταξύ μιας πλειοψηφίας που εργάζεται μόνο εν μέρει με αυτόν τον στόχο 

(51%) και μιας μεγάλης ομάδας (37%) που εργάζεται περισσότερο με περισσότερο από το 75% 

των δικαιούχων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

 

Ηλικία: Πόσο χρονών είναι η πλειοψηφία των δικαιούχων σας; 

Όπως φαίνεται, η μεγάλη πλειοψηφία (76%) εργάζεται ως επί το πλείστο με την ηλικία που 

ορίζεται από την ΕΕ ως νέος, άρα σε ηλικίες μεταξύ 14 και 30 ετών. Μόνο το 8% των 

ερωτηθέντων εργάζεται κυρίως με δικαιούχους που τυπικά δεν είναι «νέοι» (νεότεροι από 10 

ετών και άνω των 30 ετών), ενώ το 16% από αυτούς εργάζεται με δικαιούχους μεταξύ 10 και 

14 ετών, που θεωρούνται είτε παιδιά ή νέοι, ανάλογα με τη χώρα και το συγκεκριμένο πλαίσιο 

στο οποίο εξετάζονται, καθώς και σε επίπεδο Ε.Ε. 

 

 

  

Η επίδραση του COVID-19 στους δικαιούχους 

Η ακόλουθη σειρά ερωτήσεων επικεντρώνεται στην αντίληψη των εργαζομένων στον τομέα 

της νεολαίας στον αντίκτυπο της πανδημίας. 

Πώς πιστεύετε ότι η πανδημία επηρέασε τους νέους με τους οποίους συνεργάζεστε; 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την απάντηση στην ερώτηση σε διάφορους τομείς (εκπαιδευτικός, 

ψυχικός, σωματικός κ.λπ.). 
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1 πολύ 

αρνητικά 

2- αρκετά 

αρνητικά  

3- - ούτε 

θετικά/αρνητικά 

4- αρκετά 

θετικά 

5- πολύ 

θετικά 

Στην εκπαίδευσή τους 33 58 10     

Στην ψυχική τους 

ευεξία 31 64 6     

Στη σωματική τους 

ευεξία 10 65 23 1 2 

Στις γνώσεις τους στην 

τοπική γλώσσα 16 41 42 1 1 

Στην κοινωνική τους 

ένταξη 42 49 9   1 

Στις πρωταρχικές τους 

ανάγκες 21 50 29 1   

Σύνολο και  % 153 (25%) 

327 

(54%) 119 (20%) 3 (0,4%) 4 (0,6%) 

 

Όπως φαίνεται, η ευρεία πλειοψηφία πιστεύει ότι η επίδραση ήταν αρνητική (79%), ενώ μόνο 

στο 1% των περιπτώσεων έγιναν αντιληπτές θετικές επιδράσεις. 

Οι πτυχές που επηρεάστηκαν πιο αρνητικά ήταν η εκπαίδευση, η ψυχική ευεξία και η 

κοινωνική ένταξη, ενώ οι πτυχές που θεωρήθηκαν λιγότερο επιδεινωμένες ήταν η σωματική 

ευεξία, η γνώση της τοπικής γλώσσας και οι πρωταρχικές τους ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα, σε όλες τις απαντήσεις πλην αυτής της τοπικής γλώσσας, η κύρια άποψη 

ήταν ότι η πανδημία είχε αρκετά αρνητικό αντίκτυπο στο YPMB, ενώ για τη γνώση της τοπικής 

γλώσσας η κύρια επιλογή ήταν ότι η πανδημία δεν είχε ούτε θετικό ούτε αρνητικό αντίκτυπο. 

Οι τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία ήταν η κοινωνική ένταξη,  η 

εκπαίδευση και η ψυχική ευεξία. Αντίθετα, οι τομείς που επηρεάστηκαν λιγότερο αρνητικά 

ήταν η σωματική ευεξία, η τοπική γλώσσα και οι πρωταρχικές ανάγκες. Αυτό φαίνεται να 

υποδηλώνει ότι, περισσότερο από τις συγκεκριμένες και ορατές ανάγκες, η πανδημία 

θεωρήθηκε ότι είχε αρνητική επίδραση ειδικά σε απροσδιόριστες πτυχές της ανάπτυξης του 

YPWMB. 

Αυτό είναι ένα στοιχείο που αξιολογήθηκε επίσης από την ομάδας εστίασης (focus group), και 

εφαρμόστηκε με εργαζόμενους νεολαίας που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία.  Οι διοικήσεις 

του δημοσίου, κατά την αντιμετώπιση  της πανδημίας, εστίασαν στις φυσικές και εμφανείς  
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ανάγκες του λαού, αλλά, ιδίως όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές, δεν έλαβαν υπόψη την ψυχική 

ευεξία και την κοινωνική ένταξη όσο θα χρειαζόταν. 

 

Αλλαγές που προκαλούνται από την πανδημία 

Συγκεκριμένα, αναλύσαμε τις πτυχές που άλλαξαν, με τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Από τον Μάρτιο του 2020, σε ποιο βαθμό έχουν αλλάξει οι ακόλουθες δραστηριότητες 

των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

 

 

1- - πολύ 

μειωμένο 

2- αρκετά 

μειωμένο 

3 ούτε μειώθηκε 

ούτε αυξήθηκε 

4- αρκετά 

αυξημένο 

5- αρκετά 

αυξημένο 

Δραστηριότητες 

καθοδήγησης 2 34 35 15 5 

Εργασία με φυσική 

παρουσία 21 51 22 3 
 

Διαδικτυακή εργασία 
 

8 24 30 35 

Διπλή λειτουργία 

(μεικτό πρόγραμμα, 

εν μέρει με φυσική 

παρουσία, εν μέρει 

διαδυκτιακά) 1 10 40 32 10 

Σύνολο και % 24 (6%) 103 (27%) 121 (32%) 80  (21%) 50 (13%) 

Στο κίτρινο οι κατεξοχήν επιλογές. 

 

Οι δραστηριότητες καθοδήγησης μειώθηκαν ως επί το πλείστο αρκετά, αλλά σε 

ορισμένες περιπτώσεις έχουν αυξηθεί. Κυρίως όμως δεν έχουν αλλάξει. Αυτό θα μπορούσε να 

σχετίζεται με το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα της παρουσίας στον χώρο εργασίας 

μειώθηκε αρκετά, και σε 21 περιπτώσεις μειώθηκε πολύ. Αυτά τα δεδομένα δεν προκαλούν 

έκπληξη, αλλά είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς συνδέονται με τις δραστηριότητες 

καθοδήγησης. θα μπορούσαμε να δούμε ότι οι δραστηριότητες καθοδήγησης που 

εφαρμόζονται σε περιβάλλον οπού υπάρχει φυσική επαφή έχουν μειωθεί, αλλά οι οργανισμοί 

που άρχισαν να χρησιμοποιούν διαδικτυακές δραστηριότητες και δραστηριότητες διπλής 

λειτουργίας διατήρησαν ή αύξησαν τις δραστηριότητες καθοδήγησης. Αυτό σχετίζεται με ένα 

θέμα που αντιμετωπίστηκε στην Ομάδα Εστίασης.   Η αντίδραση που παρείχαν οι υπηρεσίες  
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διαφοροποιήθηκε στις κοινότητες του Μιλάνου όπου δραστηριοποιούνταν οι εμπλεκόμενοι 

κοινωνικοί λειτουργοί. Ορισμένα κέντρα νεότητας προσάρμοσαν αμέσως το πρόγραμμα και 

τις δραστηριότητές τους στο νέο διαδικτυακό σενάριο και άλλαξαν τις δραστηριότητές τους 

για να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Αυτό προκάλεσε αύξηση των ατομικών 

δραστηριοτήτων και στιγμών καθοδήγησης και μείωση των στιγμών ομαδικής εργασίας, που 

είναι λιγότερο αποτελεσματικές μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντίθετα, άλλοι οργανισμοί δεν 

άλλαξαν την «εκπαιδευτική προσφορά» τους για τους νέους, με αποτέλεσμα τη σημαντική 

μείωση της συμμετοχής και της ικανότητας να ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες ανάγκες των 

νέων. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες της ομάδας εστίασης συμφώνησαν ότι οι δημόσιοι 

φορείς δεν ήταν σε θέση να παράσχουν ειδική εκπαίδευση και υποστήριξη στους εργαζόμενους 

για νέους ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτό το νέο σενάριο. 

 

Αυτά τα συμπεράσματα ευθυγραμμίζονται με το γεγονός ότι η διαδικτυακή εργασία 

αυξήθηκε αρκετά για 30 και πολύ αυξήθηκε για 35 εργαζόμενους για νέους, αλλά υπάρχουν 

επίσης 24 από αυτούς που δεν άλλαξαν την εργασία τους στην πανδημία και ακόμη 8 

εργαζόμενοι για νέους που μείωσαν τον όγκο της διαδικτυακής εργασίες που έγινε με τους 

νέους κατά την περίοδο της πανδημίας. Αυτή η τάση είναι ακόμη πιο εμφανής σε σχέση με τον 

διπλό τρόπο εργασίας, στον οποίο η σχετική πλειοψηφία των εργαζομένων για νέους (40) ούτε 

μειώθηκε ούτε αυξήθηκε, ενώ 11 από αυτούς μείωσαν αυτόν τον τρόπο εργασίας. 
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Οι αρνητικές επιπτώσεις στις δια ζώσης δραστηριότητες 

Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία είχε γενικά ΑΡΝΗΤΙΚΟ αντίκτυπο στη συμμετοχή νέων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο στις δια ζώσης δραστηριότητες; 

 

1- - Γενικά 

μη σχετικό 

2- Αρκετά 

σχετικό 3- Πολύ σχετικό 

4- 

Εξαιρετικά 

σχετικό 

Νέοι που φοβούνται μήπως 

κολλήσουν 27 45 18 3 

Οι νέοι έπρεπε να 

φροντίσουν κάποιον που 

χρειάζεται φροντίδα   37 33 17 5 

Απώλεια επαφής μετά το 

lockdown 8 32 34 19 

Απώλεια κινήτρων λόγω των 

νέων συνθηκών για 

συμμετοχή σε 

δραστηριότητες (χρήση 

μάσκας, διατήρηση  

απόστασης 1 44 25 23 

Ο τόπος των δραστηριοτήτων 

δεν μπορεί να συμμορφωθεί 

με τους κανονισμούς 

COVID-19 24 24 29 17 

Οι δραστηριότητες με όλους 

τους περιορισμούς γίνονται 

λιγότερο ελκυστικές για 

αυτούς 9 27 26 30 

Σύνολο και % 42 (11%) 127 (34%) 114 (30%) 89 (24%) 

 

Γενικά, μπορούμε να χωρίσουμε τις ερωτήσεις σε 2 βασικούς τομείς: τους τομείς στους οποίους 

η πανδημία είχε χαμηλό αντίκτυπο και αυτούς στους οποίους είχε ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο. 

Στην 1η κατηγορία βρίσκονται  «Νέοι που φοβούνται να κολλήσουν τον COVID-19» και «Οι 

νέοι έπρεπε να φροντίσουν κάποιον που χρειάζεται φροντίδα». Ο φόβος να κολλήσουν τον 

COVID-19 ήταν πολύ ή εξαιρετικά σημαντικός για 21 εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, 

λιγότερους από τους μισούς από τους 45 που τον δήλωσαν ως αρκετά σχετικό και λιγότεροι 

από τους 27 που τον δήλωσαν ως γενικά μη σχετικό. Ακόμη πιο υποεκτιμημένο ως αρνητικό 
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στοιχείο ήταν η «φροντίδα κάποιου που χρειάζεται φροντίδα»: μόνο 22 το θεώρησαν πολύ ή 

εξαιρετικά σχετικό, ενώ η σχετική πλειοψηφία (37) το θεώρησε γενικά μη σχετικό και 33 το 

θεώρησαν αρκετά σχετικό. 

Από την άλλη πλευρά, η «Απώλεια επαφής μετά το lockdown» θεωρήθηκε πολύ ή εξαιρετικά 

σημαντική από 53 εργαζόμενους για νέους, ενώ 8 από αυτούς το θεώρησαν γενικά μη σχετικό. 

Σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται ότι η ερώτηση εξαρτάται από άλλη μεταβλητή και μπορούμε 

να μαντέψουμε ότι σχετίζεται κυρίως με το επίπεδο απομόνωσης που υπέστη το YPMB κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας και το επίπεδο επαφής τους μέσω διαδικτυακών μέσων, καθώς δεν 

ήταν δυνατές κατ' ιδίαν συναντήσεις. 

Για την περίπτωση της «Απώλειας κινήτρων λόγω των νέων συνθηκών συμμετοχής (φορώντας 

μάσκα, προσωπική απόσταση κ.λπ.)» αυτό θεωρήθηκε γενικά μη σχετικό μόνο από 1 

εργαζόμενο για νέους, ενώ η πλειοψηφία (48 άτομα) θεωρήθηκε πολύ ή εξαιρετικά σχετικό , 

και 44 από αυτά αρκετά σχετικά. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώσει ότι οι νέες συνθήκες 

επηρέασαν βασικά όλους τους νέους, αλλά  με περιορισμένη ένταση σε σύγκριση με άλλα 

στοιχεία, όπως το είδος των δραστηριοτήτων που παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία 

δρούσαν οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας. Υπάρχει ένα διαφορετικό σενάριο με το "Ο 

τόπος των δραστηριοτήτων δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς COVID-

19": σε αυτήν την περίπτωση οι απαντήσεις κατανέμονται σχεδόν αναλογικά στις 4 επιλογές. 

Αυτό φαίνεται να σχετίζεται με την ποικιλία των χώρων που χρησιμοποιούνται από τους 

εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας που απετούν την φυσική παρουσία νέων σε 

δραστηριότητές. 

Τέλος, «Οι δραστηριότητες με όλους τους περιορισμούς γίνονται λιγότερο ελκυστικές σε 

αυτούς» ήταν η πτυχή που έγινε αντιληπτή ως την πιο αρνητική σχέση: 30 εργαζόμενοι για 

νέους το θεώρησαν εξαιρετικά σχετικό, 26 πολύ σχετικό και μόνο 9 το θεώρησαν γενικά μη 

σχετικό. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί οι δια ζώσης δραστηριότητες της νεολαίας ήταν 

αδύνατες για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου της πανδημίας. 

 

Οι αρνητικές επιπτώσεις στις διαδικτυακές δραστηριότητες: 

Ποια από τα παρακάτω στοιχεία είχαν γενικά ΑΡΝΗΤΙΚΟ αντίκτυπο στη συμμετοχή νέων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο στις ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; 
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1- Γενικά 

μη σχετικό 

2- Αρκετά 

σχετικό 

3 Πολύ 

σχετικό 

4- - 

Εξαιρετικά 

σχετικό 

Οι νέοι έπρεπε να συμμετάσχουν στις 

συνεδρίες από την κρεβατοκάμαρα/σπίτι τους 

όπου οι συνθήκες μπορεί να μην ήταν 

κατάλληλες (οικογενειακά ζητήματα, 

οικονομικά θέματα κ.λπ.) 5 21 44 19 

Νέοι άνθρωποι που αισθάνονται ότι ελέγχονται 

από γονείς/συγγενείς 23 36 15 9 

Οι νέοι είχαν προβλήματα να διατηρήσουν την 

προσοχή τους  0 35 34 26 

Ψηφιακός διαχωρισμός 1 34 39 19 

Έλλειψη επαρκών εργαλείων (Η/Υ, tablet 

κ.λπ.) για συμμετοχή 3 20 41 32 

Κακή/απούσα σύνδεση στο διαδίκτυο 17 15 36 28 

Οι δραστηριότητες έγιναν λιγότερο δυναμικές 

και δια δραστικές 28 47 20 6 

Η έλλειψη προσωπικής αλληλεπίδρασης 3 24 40 29 

Έλλειψη άτυπων στιγμών με τους 

συνομηλίκους τους 1 27 30 38 

Έλλειψη άτυπων στιγμών με εμένα/τους 

συναδέλφους μου 4 28 25 39 

Σύνολο και % 36 (3%) 126 (5%) 115 (20%) 112 (31%) 

 

Σε αυτόν τον πίνακα είναι ορατό ότι η επιλογή "Εξαιρετικά σχετική"  είναι αυτή με τις 

περισσότερες ψήφους δείχνοντας ότι όλα τα στοιχεία που εξετάστηκαν ήταν σχετικά. Ωστόσο, 

υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές και οι απαντήσεις δεν είναι ομοιογενείς. Το λιγότερο 

εξεταζόμενο στοιχείο ήταν «Οι νέοι αισθάνονται ότι ελέγχονται από γονείς/συγγενείς», 

ακολουθούμενο από το «Οι δραστηριότητες έγιναν λιγότερο δυναμικές και δια δραστικές», οι 

οποίες είναι οι μόνες 2 επιλογές στις οποίες οι «Γενικά μη σχετικό» και «Αρκετά σχετικό» ήταν 

πιο δημοφιλείς από το «Πολύ σχετικό» και «εξαιρετικά σχετικό». Από την άλλη πλευρά, όλα 

τα άλλα στοιχεία θεωρήθηκαν ευρέως σχετικά, τόσο αυτά που σχετίζονται με πρακτικές 

εγκαταστάσεις όπως «Οι νέοι έπρεπε να συμμετέχουν στις συνεδρίες από την 

κρεβατοκάμαρα/το σπίτι τους όπου οι συνθήκες μπορεί να μην ήταν κατάλληλες (οικογενειακά 
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θέματα, οικονομικά ζητήματα, κ.λπ.)», «Έλλειψη επαρκών εργαλείων (Η/Υ, tablet κ.λπ.) για 

συμμετοχή», και «Κακή/απούσα σύνδεση στο Διαδίκτυο». Όμως, όπως ήδη παρατηρήθηκε σε 

προηγούμενες ερωτήσεις, και η ανθρώπινη επαφή και σε αυτή την περίπτωση θεωρήθηκε πολύ 

σχετική και απειλήθηκε έντονα από την ανεπαρκή χρήση του διαδικτυακού τρόπου μάθησης, 

καθώς οι ακόλουθες επιλογές θεωρήθηκαν όλες ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις 

διαδικτυακές δραστηριότητες «Νέοι είχαν προβλήματα στο να διατηρήσουν την προσοχή 

τους», «Η έλλειψη προσωπικής αλληλεπίδρασης», «Έλλειψη άτυπων στιγμών με τους 

συνομηλίκους τους» και «Έλλειψη άτυπων στιγμών με εμένα/τους συναδέλφους μου». 

Έτσι, αντίθεση με την προηγούμενη ερώτηση, σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι τα τεχνικά/πρακτικά ζητήματα θεωρήθηκαν και τα δύο πολύ σχετικά, 

υποδεικνύοντας ότι η πρακτική υποστήριξη σε αυτόν τον βαθμό χρειαζόταν πολύ από τους 

νέους κατά την περίοδο της πανδημίας (δηλ. παροχή συσκευών, σύνδεση στο Διαδίκτυο, και 

τα λοιπά.). Σε αυτόν τον βαθμό, ως Associazione Joint, βιώσαμε στην περίοδο της πανδημίας 

μια έντονη ανάγκη ψηφιακής εκπαίδευσης τόσο στους νέους όσο και στους γονείς που έχουμε 

συμπεριλάβει στα νεανικά μας έργα. Η διαχείριση της εξ αποστάσεως σχέσης εξακολουθεί να 

είναι πολύ δύσκολη για πολλούς ανθρώπους, σύμφωνα με την εμπειρία μας στο ιταλικό 

πλαίσιο. 

 

Ώρα προετοιμασίας: 

 

3 Same (Ιδιο)   2 Less (λιγότερο)  1Μορε  (περισσότερο)  
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Σας πηρε περισοτερο η λιγότερο χρονο να 
προετοιμασεις διαδικτθακο μαθημα/ 

δραστηριοτητες απο ότι το πσρσδοσικο μαθημα
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Όπως φαίνεται, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας αφιέρωσαν περισσότερο 

χρόνο για να προετοιμάσουν τα μαθήματα/δραστηριότητες κατά την περίοδο της πανδημίας. 

Αυτό σημαίνει ότι, για όσους άλλαξαν τη διαδικασία εργασίας τους, το νέο πλαίσιο είχε 

αυξήσει τον φόρτο εργασίας, αντί να τον μειώσει. Αυτό θα μπορούσε να προκληθεί από την 

αλλαγή της ίδιας της μεθοδολογίας και από την ανάγκη των εργαζομένων για νέους να μάθουν 

νέες μεθοδολογίες, καθώς και επειδή η εφαρμογή διαδικτυακών δραστηριοτήτων στον τομέα 

της νεολαίας είναι πιο περίπλοκη και λιγότερο «αυθόρμητη» για να γίνει, αλλά σίγουρα η 

εξωτερική εντύπωση ότι υπάρχει  λιγότερη δουλειά σε αυτό το ειδησεογραφικό περιβάλλον 

φαίνεται να μην είναι πραγματική. Αυτό ήταν επίσης ένα στοιχείο που προέκυψε στην ομάδα 

εστίασης, στην οποία οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας εξέφρασαν όλοι πόσο σκληρή 

και κουραστική ήταν για αυτούς η περίοδος της πανδημίας, ειδικά για να εμπλακούν και να 

παρακινήσουν τους νέους. 

 

Χρήση διαδικτυακών εργαλείων: 

Πριν από την πανδημία, ήσασταν ενήμεροι για τα διάφορα εργαλεία που υπάρχουν για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας; (Moodle, πλατφόρμα, έτοιμα 

μαθήματα, βέλτιστες πρακτικές κ.λπ.) 
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Από αυτό το γράφημα μπορούμε να δούμε ότι μόνο 13 εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας 

είχαν την ίδια γνώση σχετικά με τα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, ενώ 88 από αυτούς έχουν αποκτήσει γνώσεις πάνω σε αυτά. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από τους 2 παρακάτω πίνακες, σχετικά με τη χρήση νέων μεθόδων και 

τη βούληση να συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε στο μέλλον. Η απάντηση είναι θετική και 

στις δύο περιπτώσεις για περίπου το 75% των εργαζομένων για νέους που απάντησαν στις 

ερωτήσεις (αυτές για τις οποίες η ερώτηση ήταν σχετική, που ήταν 100 στην 1η και 75 στη 2η 

ερώτηση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οχι
26%

Ναι
74%

Χρησιμοποιήσατε εργαλεία 
και μεθόδους για την 

εξαποστάσεω εκπαίδευση 
που δεν είχατε 

χρησιμοποιήση μέχρι τώρα? 

Οχι
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77%

Θα συνεχίσετε να 
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διαδικτυακες 
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Θεσμική υποστήριξη: 

                                                                                                                                                                                    

Σε αυτό το σενάριο, οι περισσότεροι από τους 

νέους εργαζόμενους δεν έλαβαν συγκεκριμένη 

υποστήριξη στην υλοποίηση διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων με νέους από τη χώρα/τον δήμο/η 

από κάποια οργάνωσή τους, κάτι που είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για την εργασία τους, για 

παράδειγμα, έπρεπε να επενδύσουν περισσότερο 

χρόνο για την προετοιμασία των δραστηριοτήτων. 

Η συνολική αξιολόγηση της υποστήριξης που 

παρεχεται στους νέους κατά την περίοδο της 

πανδημίας δεν ήταν θετική. Αυτό είναι ένα θέμα 

που επίσης συζητήθηκε στην ομάδα εστίασης, 

στην οποία υπογραμμίστηκε ότι μια αποτελεσματική παρέμβαση θα μπορούσε να ήταν 

χρήσιμη ειδικά για νέους που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλότερους οικονομικούς και 

πολιτιστικούς πόρους, που είχαν πολύ έντονα προβλήματα στην υποστήριξη της μαθησιακής 

διαδικασίας και ευημερία των παιδιών και των νέων τους. Ένα θέμα που αξιολογήθηκε σε 

αυτόν τον βαθμό ήταν ότι η βοήθεια δόθηκε χωρίς ακριβή και απλά κριτήρια, σε όλους τους 

πιθανούς δικαιούχους στον ίδιο βαθμό και με την ίδια διαδικασία. Κατά την περίοδο της 

πανδημίας δεν παρασχέθηκε καμία θετική διάκριση ή πρόσθετη υποστήριξη σε οικογένειες με 

έντονα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, προκαλώντας μεγάλο κενό στην ικανότητά τους να 

διαχειριστούν την κατάσταση σε σύγκριση με άλλες οικογένειες στην ίδια γειτονιά. Αυτό 

αφορούσε ιδιαίτερα τη στήριξη που παρέχεται σε εθνικό επίπεδο, ενώ ο Δήμος του Μιλάνου 

κατάφερε να στοχεύσει καλύτερα την παρεχόμενη βοήθεια, έστω και αν και σε αυτήν την 

περίπτωση δεν έγιναν αρκετά για να υποστηριχθεί ιδιαίτερα η ανάγκη κοινωνικοποίησης των 

νέων. Ιδιαίτερα σημαντικό, σε αυτόν τον βαθμό, το γεγονός ότι οι δραστηριότητες στο  κέντρο 

νεολαίας  το καλοκαίρι του 2021 έγινε με μάσκες και φυσική απόσταση όταν εκτός του κέντρου 

νεότητας αυτού του είδους οι περιορισμοί δεν εφαρμόζονταν πλέον (ακόμη στον Δήμο του 

Μιλάνου) προκαλώντας μειωμένη συμμετοχή των νέων στις παρεχόμενες δραστηριότητες. 
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22%
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Σε σχέση με το είδος της υποστήριξης που ένιωθαν ότι χρειάζονταν οι νέοι εργαζόμενοι 

για να βελτιώσουν τη δουλειά τους, έχουν απαντήσει ως εξής σε αυτήν την ερώτηση: 

Ποια μέτρα θα σας βοηθούσαν στο μέλλον στην πραγματοποίηση μαθημάτων εξ αποστάσεως; 

 

 

Όπως είναι εμφανές, έγινε αντιληπτή η έντονη ανάγκη για κατάρτιση, καθώς και η πρόσβαση 

σε βέλτιστες πρακτικές, κάτι που είναι επίσης ένας από τους λόγους για τους οποίους 

υλοποιήθηκε αυτή η έρευνα. Αντίθετα, οι καλύτερες οδηγίες από τις εκπαιδευτικές αρχές δεν 

ήταν οι αναμενόμενες, δείχνοντας ότι η έλλειψη δεν έγινε αισθητή σε νομοθετικό επίπεδο αλλά 

σε επίπεδο κατάρτισης και δικτύωσης. Αυτό το στοιχείο συζητήθηκε επίσης στην ομάδα 

εστίασης: η τακτική αλλαγή των κανονισμών και των κατευθυντήριων γραμμών κατά την 

περίοδο της πανδημίας προκάλεσε άγχος και απογοήτευση, ειδικά σε οικογένειες με λιγότερους 

πολιτιστικούς πόρους, και ειδικά σε οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, που συχνά 

αισθάνονταν μεγάλη σύγχυση από τις ξαφνικές αλλαγές και την ασυνέπεια των κανονισμών, 

που για παράδειγμα επέβαλαν διαφορετικούς κανονισμούς στα κέντρα νεολαίας, στα σχολεία, 

στα εμπορικά κέντρα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λπ. Αυτή ήταν και η εμπειρία του Joint 

with the ESC εθελοντές που φιλοξενούσαμε το 2020 και 2021: αποφασίσαμε να στέλνουμε 

ενημερώσεις σχετικά με τους κανονισμούς COVID-19 σε όλους τους εθελοντές κάθε φορά που 

αλλάζαν. Αυτό προκάλεσε μεγάλη σύγχυση, επειδή τους στέλναμε ενημερώσεις σχεδόν κάθε 

εβδομάδα και πολλοί εθελοντές δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν όλες τις ενημερώσεις. 
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Αποτελέσματα ομάδας εστίασης (focus group): 

Εκτός από τα στοιχεία που ήδη αναφέρθηκαν, εδώ είναι μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα 

της Ομάδας Εστίασης που εφαρμόστηκε με 10 εργαζόμενους για νέους. Είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας εργάζονται στη 

μητροπολιτική περιοχή του Μιλάνου και σε 4 διαφορετικές υπηρεσίες, έχοντας έτσι μια 

συγκεκριμένη άποψη για την εμπειρία της πανδημίας. 

 

Συγκεκριμένες πτυχές για τις οποίες η πανδημία COVID-19 επηρέασε τις δραστηριότητες 

εργασίας για νέους: 

• Κατά την έξαρση του COVID-19 κλείσαμε τις «πρόσωπο με πρόσωπο» δραστηριότητές μας 

για μερικές εβδομάδες χωρίς να ξέρουμε πότε και πώς θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στις 

«κανονικές» δραστηριότητές μας και στο τέλος ξεκινήσαμε με ένα διαδικτυακό πρόγραμμα για 

σχεδόν 2 μήνες. Τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε διαφορετικές στιγμές κλεισίματος και 

ανοίγματος, με διαφορετικές στρατηγικές και περιορισμούς για να ακολουθήσουμε και πολλές 

συνεχείς αλλαγές (άνοιγμα/κλείσιμο, περιορισμός αριθμού, μικρές ομάδες, μάσκα προσώπου, 

έλεγχοι θερμοκρασίας κ.λπ.). 

• Το κέντρο νεότητας μας ήταν εντελώς απροετοίμαστο να συνδεθεί στο διαδίκτυο: ορισμένοι 

από εμάς δεν είχαμε καν υπολογιστή στο σπίτι, για να μην αναφέρουμε τους νέους και τις 

οικογένειές τους. Μας πήρε σχεδόν 1 μήνα για να μπορέσουμε να παρέχουμε διαδικτυακές 

συνεδρίες και, μετά από 2 μήνες, κανένας από εμάς ούτε οι νέοι δεν ήθελε πια να περνάνε 

χρόνο μπροστά σε μια οθόνη. 

• Ήμασταν σε ένα ταξίδι στη Γερμανία και την Πολωνία, και έπρεπε να επιστρέψουμε στη μέση 

του ταξιδιού λόγω του κλεισίματος των συνόρων, ήταν ένα π. μια συγκλονιστική στιγμή για 

τους νέους που πάντα ζούσαν σε μια ελεύθερη και ανοιχτή Ευρώπη. Μετά από αυτό, 

αποφασίσαμε να μην ταξιδεύουμε πια με τα παιδιά και από το 2020 δεν κάναμε πια ταξίδια στο 

εξωτερικό μαζί τους, κάτι που είναι κρίμα γιατί αυτή ήταν μια δραστηριότητα που τους άρεσε 

πολύ. 

• Η δουλειά με τις οικογένειες από άλλες χώρες που δεν μιλούσαν ιταλικά ήταν πολύ δύσκολη 

κατά την 1η περίοδο του lock-down εδώ στο Μιλάνο. Διαχειριζόμασταν πολύ συχνά την 

επικοινωνία μέσω των παιδιών και ήταν δύσκολο να μείνουμε σε επαφή. Στη συνέχεια, την 

Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020 είχαμε λίγο χρόνο για να οργανώσουμε καλύτερα τις δραστηριότητές 
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μας και από εκείνη τη στιγμή μπορέσαμε να εργαστούμε πολύ καλύτερα με τα παιδιά και τις 

οικογένειές τους. 

• Η πανδημία επηρέασε πολύ τις δραστηριότητές μας, ειδικά εκείνες με πιο μειονεκτούσες 

οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Πολλοί καινούργοι νέοι που ήρθαν στη χώρα δεν 

είχαν την ευκαιρία να πάνε σχολείο, να γνωρίσουν συνομηλίκους, να αρχίσουν να μαθαίνουν 

την ιταλική γλώσσα. Πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν επίσης οικονομικά προβλήματα και 

δεν είχαν τα ψηφιακά εργαλεία που απαιτούνται για να ακολουθήσουν τη διαδικτυακή 

διδακτική. Μετά την περίοδο της πανδημίας, πολλοί από αυτούς υπέφεραν από κοινωνικό 

αποκλεισμό και άγχος για την παραμονή τους σε ομαδικά πλαίσια. 

Αυτή είναι μια κατάσταση που επίσης στο Joint ήταν πολύ ξεκάθαρη: πολλοί νέοι 

υπέφεραν από σοβαρά ψυχικά προβλήματα το 2020 και το 2021: είχαμε περισσότερο από το 

20% των νέων που συμμετείχαν στις δραστηριότητές μας με τέτοιου είδους προβλήματα, 

συμπεριλαμβανομένων 3 νέων με βαριά κατάθλιψη. Δεν βιώσαμε ποτέ τίποτα συγκρίσιμο. 

• Είχαμε προβλήματα να εργαστούμε εξ αποστάσεως και στο πλαίσιο της πανδημίας, επειδή 

δεν είχαμε ειδική εκπαίδευση σε διαδικτυακή διδακτική, μεθόδους και στρατηγικές. Έπρεπε να 

εφεύρουμε νέους τρόπους για να επικοινωνήσουμε και να βοηθήσουμε τους νέους στις 

σχολικές και κοινωνικές τους ανάγκες, και όλη αυτή η δουλειά έγινε χωρίς καμία απολύτως 

προετοιμασία. 
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6.5 Αποτελέσματα από έρευνες και συνεντεύξεις ερευνητών 

 

Η έρευνα και οι συνεντεύξεις σχετικά με τους ερευνητές πραγματοποιούνται από την 

ECEPAA στο Βέλγιο. Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες είναι επίσης από την Ιταλία, την 

Ισπανία και την Ελλάδα. 26 ερωτήσεις, συνολικά, έχουν τεθεί στους ερευνητές, οι οποίοι 

έκαναν έρευνα είτε για την εκπαίδευση και την ενσωμάτωση των μεταναστών είτε για θέματα 

σχετικά με τον COVID-19, προκειμένου να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο του 

COVID-19 στην εκπαίδευση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και τη σημασία της 

ψηφιοποίησης και των ψηφιακών εργαλείων για την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες.  

Επιπλέον, έγινε επικοινωνία με τους συμμετέχοντες με βάση την εξειδίκευσή τους. 

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν εργαστεί σε θέματα που σχετίζονται με τον COVID-19 και την 

εκπαίδευση ή με  θέματα που σχετίζονται με την ένταξη των μεταναστών. Τα ερωτηματολόγια 

περιλάμβαναν 70 συμμετέχοντες, ηλικίας από 20 έως 60 ετών, οι οποίοι διεξήγαγαν έρευνα για 

τον COVID-19 και την εκπαίδευση νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Μεταξύ αυτών των 

συμμετεχόντων, 26 από αυτούς ήταν άνδρες και 44 από αυτούς ήταν γυναίκες ερευνήτριες 

(δείτε το παρακάτω γράφημα). 

 

1. Ηλικία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Έχετε ιστορικό μετανάστευσης; 
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Ενώ 24 από αυτούς τους συμμετέχοντες προέρχονται από μεταναστευτικό υπόβαθρο, 

37 από αυτούς δεν έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο (στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες 

που προέρχονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν θεωρούνται μετανάστες) και 9 από αυτούς 

δεν θέλησαν να διευκρινίσουν. Οι συμμετέχοντες που προέρχονται από μεταναστευτικό 

υπόβαθρο μας βοήθησαν να κατανοήσουμε στην πράξη τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει 

οι νέοι μετανάστες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Δίνει επίσης μια ευρεία 

κατανόηση των εκπαιδευτικών τους προκλήσεων. 

 

3. Σε ποιο ποσοστό εργαστήκατε με άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο από τον Μάρτιο 

του 2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 Ωστόσο, με βάση την ερώτηση «Σε ποιο ποσοστό εργαστήκατε με άτομα με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο από τον Μάρτιο του 2020;» από την αρχή της πανδημίας COVID-

19, κάθε συμμετέχων έχει αφιερώσει λίγο χρόνο δουλεύοντας με νέους μετανάστες (δείτε το 
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παραπάνω γράφημα). Ενώ 21 συμμετέχοντες έχουν εργαστεί με μετανάστες το 25% ή λιγότερο 

του χρόνου, 32 συμμετέχοντες έχουν εργαστεί με μετανάστες περισσότερο από το 25% ή για 

περισσότερο χρόνο. 

 

4. Πώς πιστεύετε ότι η πανδημία επηρέασε τους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάναμε στους συμμετέχοντες την ερώτηση «Πώς πιστεύετε ότι η πανδημία επηρέασε 

τους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο;» προκειμένου να ληφθούν τα δεδομένα για το εάν η 

πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει τις σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές δραστηριότητες 

και την εκπαίδευση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο ή όχι. Οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες πιστεύουν ότι η πανδημία έχει επηρεάσει αρνητικά τους νέους με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ενώ το 30% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η πανδημία τους έχει 

επηρεάσει αρνητικά στις πρωταρχικές τους ανάγκες, το 24% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι 

η πανδημία ήταν πολύ αρνητική για αυτές τις ανάγκες. Επιπλέον, το 34% των συμμετεχόντων 

επεσήμανε ότι η πανδημία έχει επηρεάσει αρνητικά την κοινωνική ένταξη των νέων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο και το 27% πιστεύει ότι επηρέασε πολύ αρνητικά. Πάνω από το 

35% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η πανδημία έχει επίσης επηρεάσει τους νέους με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο στη σωματική και ψυχική τους ευεξία και στην εκπαίδευσή τους. 

Πάνω από το 23% από αυτούς πιστεύουν ότι η πανδημία έχει επηρεάσει τις δραστηριότητες 

και την εκπαίδευσή τους με πολύ αρνητικό τρόπο. Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες 

πιστεύουν επίσης ότι η πανδημία δεν έχει επηρεάσει συγκεκριμένα τις δραστηριότητες και την 



   

  

 DO-IT 

 

117 

εκπαίδευση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι οι 

συμμετέχοντες δεν έχουν βρει συγκεκριμένους λόγους στην έρευνά τους. 

Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι περισσότεροι ερευνητές, που συμμετείχαν στην 

έρευνα, πιστεύουν ότι η πανδημία είχε αρνητικό αντίκτυπο παρά θετικό σε αυτήν την ερώτηση. 

Αυτές οι απαντήσεις μας βοηθούν επίσης να κατανοήσουμε το βαθμό του προβλήματος και να 

βρούμε κάποιες λύσεις. 

 

5. Πιστεύετε ότι οι επιπτώσεις της περιόδου απαγόρευσης κυκλοφορίας εκεί θα έχουν 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, σύμφωνα με εσάς ή την έρευνα που έχετε πραγματοποιήσει; 

 

Σε αυτή την ερώτηση, είναι σαφές ότι η πανδημία του COVID-19 θα συνεχίσει να 

επηρεάζει όλους τους ανθρώπους οικονομικά και ψυχολογικά γενικά για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στις οποίες το 83% 

τους απαντά καταφατικά. Μόνο το 3% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι ο αντίκτυπος της 

πανδημίας δεν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτές οι απαντήσεις είναι επίσης 

ένα είδος προειδοποίησης για να συνεχίσουμε να πολεμάμε τον COVID-19. 
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6. Τι είδους επιπτώσεις; 

 

Σε αυτή την ερώτηση ζητήθηκε να μάθουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 

στους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο μακροπρόθεσμα. Οι απαντήσεις στην ερώτηση 

δείχνουν ότι η πανδημία μπορεί να προκαλέσει πολλές συνέπειες. Πρώτον, οι νέοι μπορεί να 

εγκαταλείψουν το σχολείο, όπως απάντησε το 33% των συμμετεχόντων. Δεύτερον, μπορεί να 

οδηγήσει σε χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και αποφοίτηση, καθώς το 21% των 

συμμετεχόντων συμφώνησε επίσης σε αυτό. Τρίτον, μπορεί να αντιμετωπίσουν κοινωνικό 

αποκλεισμό, καθώς το 43% των συμμετεχόντων απαντά καταφατικά, λόγω χαμηλότερου 

μορφωτικού επιπέδου και άλλων κοινωνικών λόγων. Όλες οι απαντήσεις είναι αλληλένδετες 

και η μία μπορεί να προκαλέσει την άλλη. Αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και 

σε κάποιο επίπεδο διαχωρισμού στην κοινωνία. 

Ωστόσο, αυτή η ερώτηση και οι απαντήσεις μας παρέχουν απαντήσεις στο τι μπορεί να 

φέρει η πανδημία μακροπρόθεσμα. Αυτά είναι τα κύρια κοινωνικά ζητήματα που πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε σχετικές λύσεις για αυτά. 
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7. Πιστεύετε ότι οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα έχουν ιδιαίτερα προβλήματα σε 

ορισμένα συγκεκριμένα θέματα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το γράφημα δείχνει ότι το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο κοινωνικό αλλά μπορεί επίσης 

να επηρεάσει ορισμένα συγκεκριμένα θέματα όπως η ανάπτυξη ικανοτήτων, η εκμάθηση 

γλωσσών, η σωματική και ψυχική υγεία επίσης. Σε αυτή την ερώτηση «Πιστεύετε ότι οι νέοι 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα έχουν ιδιαίτερα προβλήματα σε ορισμένα συγκεκριμένα 

θέματα;» οι συμμετέχοντες, στο 86%, συμφωνούν ότι η πανδημία έχει επηρεάσει και θα 

συνεχίσει να επηρεάζει τους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε συγκεκριμένα θέματα στην 

εκπαίδευση και τις δραστηριότητές τους. 

Η ακόλουθη ερώτηση δείχνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα 

θέματα που μπορούν να χάσουν οι νέοι με μεταναστευτική προέλευση. 
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8. Εάν ναι, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω μαθήματα; 

 

Αυτή η ερώτηση ζήτησε από τους συμμετέχοντες να μάθουν συγκεκριμένα θέματα που 

χάνουν οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. Η 

πανδημία έχει επηρεάσει σε κάποιο βαθμό αυτούς τους ανθρώπους σε όλα σχεδόν τα κοινωνικά 

και εκπαιδευτικά θέματα. Αυτά τα συγκεκριμένα μαθήματα περιλαμβάνουν πρακτικές και 

επαγγελματικές δεξιότητες, δεξιότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, θρησκεία, ηθική, 

φυσική αγωγή, εκμάθηση γλωσσών των χωρών υποδοχής, κοινωνικές σπουδές, ανάγνωση και 

γραφή, εκμάθηση λογοτεχνίας κ.λπ. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, η 

πανδημία επηρέασε κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή (κατά 40%), την εκμάθηση γλωσσών 

(κατά 25%) και την ανάπτυξη πρακτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων (κατά 25%) και 

κοινωνικών και συγκεκριμένων επιστημών (κατά 15% και 25%) που διδάσκονται κυρίως στα 

σχολεία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο κλείσιμο των σχολείων και στις δυσκολίες πρόσβασης 

σε ψηφιακές πλατφόρμες και εργαλεία υπολογιστή για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα δια 

ζώσης ή/και ως αποτέλεσμα κακής σύνδεσης στο διαδίκτυο και μη διαθέσιμου περιβάλλοντος 

στο σπίτι. Μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη σχολικής προετοιμασίας για τη διδασκαλία 

μαθημάτων μέσω Διαδικτύου. Αυτή η ερώτηση διευρύνεται στις ακόλουθες ερωτήσεις. 

 

9. Σύμφωνα με την έρευνα που έχετε πραγματοποιήσατε, πιστεύετε ότι τα σχολεία ήταν 

καλά προετοιμασμένα για να χειριστούν τα μαθήματα με εξ αποστάσεως διδασκαλία; 
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Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ερώτηση, αυτές οι απαντήσεις που δόθηκαν από 

τους συμμετέχοντες υποδεικνύουν ότι ένας από τους λόγους που οι μαθητές μπορεί να χάσουν 

τα μαθήματα και τη μάθηση είναι ότι τα σχολεία δεν είναι καλά προετοιμασμένα να διδάξουν 

μέσω διαδικτύου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη διδακτικών ικανοτήτων με 

υπολογιστές μέσω ψηφιακών πλατφορμών. 

 

10. Κατά τη γνώμη σας, ήταν αρκετά προετοιμασμένα τα σχολεία για τη διαχείριση των 

πιο ευάλωτων ομάδων; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, τα σχολεία δεν ήταν καλά προετοιμασμένα για να 

διδάξουν μαθήματα στις πιο ευάλωτες ομάδες μαθητών μέσω διαδικτύου. Όπως φαίνεται στο 
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γράφημα οι περισσότεροι συμμετέχοντες (84%) συμφωνούν ότι το σχολείο δεν ήταν καλά 

προετοιμασμένο. Αυτή η κατάσταση μπορεί να οφείλεται και στην έλλειψη οικονομικών 

πόρων για την παροχή εργαλείων υπολογιστή στους μαθητές που έχουν ανάγκη, κάτι που 

αποδεικνύεται στις ακόλουθες ερωτήσεις. 

 

11. Ποια πτυχή πιστεύετε ότι ήταν κρίσιμη κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους 

νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

 

 

Όπως αναφέρθηκε στις ερωτήσεις 8, 9 και 10, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η 

σύνδεση δικτύου, το υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για διαδικτυακή μάθηση, η ανεπαρκής 

βοήθεια από τους γονείς και τα οικονομικά ζητήματα είναι μερικοί από τους θεμελιώδεις 

λόγους που δεν επέτρεψαν στους μαθητές να παρακολουθούν τακτικά τα μαθήματα. 

Συμφωνείται ξεκάθαρα από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στον πίνακα στον οποίο το 

25% από αυτούς έδειξε τη σύνδεση στο διαδίκτυο, το 20% βρήκε βοήθεια από τους γονείς και 

το 13% θεώρησε ότι το υλικό υπολογιστή για διαδικτυακή μάθηση είναι ζωτικής σημασίας για 

τη διαδικτυακή μάθηση 
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12. Τι είδους μέτρα μπορούν να ληφθούν για να γίνει η ενσωμάτωσή τους 

ευκολότερη/ομαλότερη μετά από αυτήν την περίοδο; 

 

Ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες τι είδους μέτρα μπορούν να ληφθούν για να 

διευκολυνθεί η ένταξη των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο μετά την πανδημία. Οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων έδειξαν ως επί το πλείστον τη δέσμευση της κοινότητας για 

την ενθάρρυνση της ένταξης κατά 30%, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω του 

αθλητισμού και των ενώσεων κατά 9% και τους σχολικούς μηχανισμούς παρακολούθησης 

όσων δεν επιστρέφουν στο σχολείο κατά 9%. Οι απαντήσεις αφορούν κυρίως την κοινωνική 

ένταξη των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Αυτό δείχνει επίσης ότι χωρίς την κοινωνική 

ένταξη, άλλα μέτρα και πολιτικές ενδέχεται να μην λειτουργήσουν. Η παροχή ευέλικτων 

εκπαιδευτικών οδών και η παροχή οικονομικών κινήτρων (8%) φαίνεται επίσης να είναι 

σημαντική 
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13. Υπήρξαν μέτρα από τη χώρα σας για να μην αφήσετε κανέναν πίσω, κατά την περίοδο 

της απαγόρευσης κυκλοφορίας; 

 

 Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες που διαμένουν, υπάρχουν κάποια μέτρα που έχουν 

ληφθεί από τις αρχές για να μην αφήσουν κανέναν σε δύσκολη κατάσταση. Ενώ το 57% των 

συμμετεχόντων πιστεύει ότι λαμβάνονται κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

της πανδημίας στους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ωστόσο, ένα σημαντικό 14% από 

αυτούς πιστεύει ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία αυτών των ανθρώπων από την 

πανδημία COVID-19. Ένας σημαντικός αριθμός από τους συμμετέχοντες (29%) δεν γνωρίζει 

εάν έχουν λάβει κάποια ειδικά μέτρα ή όχι. Αυτό ίσως γιατί υπάρχουν ειδήσεις ή αναφορές που 

αναφέρουν κάποιου είδος μέτρα ή ότι δεν υπάρχουν μέτρα. 

14. Εάν ναι, μπορείτε να αναφέρετε ένα (ή περισσότερα από ένα) που έχουν τεθεί σε 

εφαρμογή από τη χώρα σας; 
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 Οι συμμετέχοντες, που πιστεύουν ότι οι αρχές έλαβαν κάποια μέτρα για να χειριστούν 

την κατάσταση των μειονεκτούντων ατόμων, συμφωνούν ως επί το πλείστον ότι παρέχονται 

δωρεάν συσκευές όπως υπολογιστές και άλλο απαραίτητο υλικό για το μάθημα και οι μαθητές 

υποστηρίζονται οικονομικά. 

15. Πιστεύετε ότι τα ψηφιακά εργαλεία/τα μαθήματα εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας έχουν επηρεάσει τη μάθηση των νέων με υπόβαθρο μεταναστών; 

 

 

 

 

 

  

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες (84%), τα υλικά και τα εργαλεία υπολογιστών έχουν 

επηρεάσει τη μάθηση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Αυτό, είτε γιατί τα εργαλεία παρέχονται από τα σχολεία και τις αρχές που οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδικτυακά μαθήματα και δραστηριότητες ή οποιοδήποτε 

εργαλείο/υλικό. Επιπλέον, το 14% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι το υλικό δεν επηρέασε τη 

μάθησή του, αλλά άλλοι λόγοι όπως οικονομικοί, σύνδεση στο διαδίκτυο και βοήθεια γονέων 

στο σπίτι, που τίθενται στην παρακάτω ερώτηση. 

16. Εάν ναι, ποιες από αυτές τις πτυχές, κατά τη γνώμη σας, συνέβαλαν; 
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 Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι συμφωνούν ότι τα υλικά και τα εργαλεία υπολογιστών 

έχουν επηρεάσει τη μάθηση για διαδικτυακά μαθήματα (84% στην προηγούμενη ερώτηση), 

θεωρούν ότι: Η έλλειψη συσκευών και σύνδεσης στο Διαδίκτυο και η έλλειψη βοήθειας από 

γονείς που συνήθως δεν γνωρίζουν για τα διαδικτυακά μαθήματα και πώς να ακολουθούν τις 

οδηγίες και η έλλειψη ιδιωτικού χώρου για σπουδές είναι μεταξύ των λόγων που επηρέασαν 

πολύ αρνητικά τις διδασκαλίες στο σπίτι. 

 

17. Τα στοιχεία που είχαν αντίκτυπο στη συμμετοχή νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

σε διαδικτυακά μαθήματα 

 

 

  

Αυτή η ερώτηση τίθεται για να μάθουμε πιο συγκεκριμένους λόγους που επηρέασαν και 

επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών στα διαδικτυακά μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα, δεν 

είναι μόνο το υλικό ο λόγος που εμποδίζει αυτούς τους ενδιαφερόμενους νέους να 

συμμετάσχουν στα διαδικτυακά μαθήματα, αλλά υπάρχουν και ψυχολογικοί και κοινωνικοί 

λόγοι που αποθαρρύνουν αυτούς τους νέους να συμμετάσχουν στα μαθήματα. Αυτοί οι λόγοι 

είναι κυρίως ότι οι νέοι αισθάνονται ότι ελέγχονται από τους γονείς/συγγενείς, οι νέοι έχουν 

προβλήμα να διατηρήσουν την εστίασή τους, οι δραστηριότητες έγιναν λιγότερο δυναμικές και 

διαδραστικές/ελκυστικές, η έλλειψη προσωπικής αλληλεπίδρασης, η έλλειψη άτυπων στιγμών 
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με τους συνομηλίκους τους και έλλειψη άτυπων στιγμών με τον εαυτό του/της και τους 

συναδέλφους του. Αυτοί οι κοινωνικοί και ψυχολογικοί λόγοι είναι ως επί το πλείστον αρκετά 

σχετικοί ή πολύ σχετικοί. Το ποσοστό όλων των σχετικών λόγων φαίνεται στο παραπάνω 

γράφημα. 

 

18. Τα στοιχεία που είχαν γενικά θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή νέων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο στα διαδικτυακά μαθήματα; 

 

 

 Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, υπάρχουν επίσης αρκετά θετικά σημεία και 

πλεονεκτήματα για τους νέους στη συμμετοχή σε διαδικτυακά μαθήματα. Αυτά είναι ως επί το 

πλείστον: αφύπνιση αργότερα γιατί δεν υπάρχει χρόνος στις μετακινήσεις, εκτίμηση της 

λιγότερης κοινωνικής αλληλεπίδρασης, δυνατότητα συμμετοχής συμμετεχόντων από μακρινά 

μέρη που δεν μπορούν να έρθουν στο μάθημα, δυνατότητα συμμετοχής ειδικών και 

καλεσμένων από μακρινά μέρη, ήταν/είναι λιγότεροι περισπασμοοί στην τάξη.  

Αυτοί οι λόγοι φαίνεται να είναι σχετικά θετικοί στη διαδικτυακή συμμετοχή. 
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Ερωτήσεις και απαντήσεις των συνεντεύξεων 

 Αυτό το μέρος αποτελείται από πέντε ανοιχτές ερωτήσεις και τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων. Οι απαντήσεις έχουν αναλυθεί και μερικές φορές αναδιατυπώνονται για να 

αποφευχθεί η πολυπλοκότητα και να γίνει συνεπής μεταξύ των απαντήσεων όλων των 

συμμετεχόντων. Κρατήσαμε το αρχικό νόημα των απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες. 

 

1. Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει τις δραστηριότητές σας; Εάν ναι, μπορείτε να το 

αναλύσετε περισσότερο; 

 

 Σύμφωνα με τα άτομα που συμμετείχαν στην οργανωμένη ομάδα ελέγχου (focus 

group), η πανδημία COVID-19 επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις περισσότερες από τις 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν κανονικά πριν από την πανδημία. Ως ερευνητές, μετά 

από μια αρχική φάση σχεδόν πλήρους αναστολής των ερευνητικών δραστηριοτήτων, 

συνεχίσαμε την ερευνητική δραστηριότητα με άλλα μέσα. 

 

 Στην ερευνητική δραστηριότητα μπορεί κανείς να κάνει δυνητικά μια μεγάλη διάκριση. 

Μια πρώτη δραστηριότητα είναι αυτή που παραδοσιακά σχετίζεται με τη μελέτη, με τη 

διαβούλευση με υλικό που είναι εγγενές στην έρευνα που γίνεται: μονογραφίες, συλλογές, 

αναφορές, αναλύσεις, έρευνες κ.λπ., διαβάζονται και μελετώνται στις μελέτες, τα γραφεία ή 

τις βιβλιοθήκες κάποιου. Από αυτή την άποψη, η πανδημία δεν παραμόρφωσε πολύ την εικόνα: 

το έργο του μελετητή είναι συχνά επίσης ένα μοναχικό έργο. 

 

 Αντίθετα, η πανδημία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό αυτή την ερευνητική δραστηριότητα 

που περιλαμβάνει επαφές, συνεντεύξεις και διαχείριση ερωτηματολογίων. Σε αυτήν την 

περίπτωση, λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών, μετά την αρχική φάση της απαγόρευσης 

κυκλοφορίας, όλες οι αναφερόμενες δραστηριότητες κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς το 

διαδίκτυο. Η μεταφορά αυτών των δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο είχε πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για το ταξίδι για 

συνέντευξη από το αναγνωρισμένο άτομο είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα. Οι 

διαδικτυακές συνεντεύξεις, από την άλλη πλευρά, έχουν καταστήσει σίγουρα δυνατή την 

προσέγγιση ακόμη και πολύ απομακρυσμένων ανθρώπων, αλλά έχουν αποδειχθεί πιο ψυχρές, 
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αποστασιοποιημένες και πολύ άμεσε. Απουσία πλαισίου, γλώσσας του σώματος και φυσικής 

παρουσίας είναι σίγουρα τα περισσότερα προφανή μειονεκτήματα. 

 

 Σε εκπαιδευτικό επίπεδο, τα μαθήματα έχουν μετακινηθεί σε διαδικτυακή μέθοδο, η 

οποία δεν είναι ιδανική για μάθηση. Δεν υπάρχουν χώροι για ανταλλαγή γνώσεων και οι 

εκπαιδευτικοί αγωνίστηκαν να προσαρμοστούν στα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να 

ικανοποιήσουν μια επαρκή παιδαγωγική. Επιπλέον, όλες οι δραστηριότητες έπρεπε να 

προσαρμοστούν και να γίνουν απομακρυσμένα, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων όπως 

συνέδρια που στην αρχή απαιτούσαν μια περίοδο προσαρμογής σε νέες πλατφόρμες. 

 

 Ένας συμμετέχων, ο οποίος έχει επίσης ιστορικό μετανάστευσης, τόνισε ότι «Έχω 

παρακολουθήσει μαθήματα στην οθόνη του υπολογιστή μου. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 

συναντήσεις με άλλους μαθητές (για διασκέδαση ή επίσης για εξετάσεις) ή με καθηγητές. Οι 

εκπαιδευτικοί εξηγούν πιο γρήγορα με τους μαθητές στο σπίτι. Οι επαφές είναι άμεσα πιο 

επίσημες. Η μοναξιά έχει μεγαλώσει αυτή την περίοδο. Η έλλειψη πραγματικών επαφών, 

αγκαλιών… Έζησα μόνος αντί να συναντώ ανθρώπους έξω από το σπίτι μου – κατά τη διάρκεια 

μαθημάτων στο πανεπιστήμιο, κατά τη διάρκεια πολιτιστικών δραστηριοτήτων ή στην πισίνα. 

Στην αρχή της πανδημίας, όλα αυτά τα μέρη ήταν κλειστά». 

 

2. Πιστεύετε ότι η πανδημία COVID-19 επηρέασε την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες 

των μειονεκτούντων ατόμων περισσότερο από τους πολίτες στη χώρα σας; Εξηγήστε το. 

 

 Ναι, δεδομένου ότι η πρόσβαση σε σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο και οι συσκευές 

τεχνολογίας περιορίζουν, σε πολλές περιπτώσεις, σε μειονεκτούντα άτομα και όταν οι 

δραστηριότητες έγιναν απομακρυσμένες, η πρόσβασή τους σε διαδικτυακές δραστηριότητες 

έγινε επίσης πιο δύσκολη. Η δομή της κατοικίας μπορεί επίσης να επηρεάσει τη μαθησιακή 

απόδοση. Αυτό πιθανότατα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μαθησιακού χάσματος μεταξύ 

εκείνων που έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους και εκείνων που βρίσκονται σε 

πιο ευάλωτη κατάσταση. 

 

 Επιπλέον, η πανδημία COVID-19 επηρέασε ολόκληρο τον πληθυσμό. Φυσικά, το έκανε 

επιλεκτικά. Μελέτες και αναφορές, καθώς και ανέκδοτες αναλύσεις, μπορούν να καταδείξουν 
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τα παραπάνω. Σε γενικές γραμμές, μπορούν να εντοπιστούν δύο μεγάλες ομάδες ανθρώπων: 

εκείνοι των οποίων η εργασία θα μπορούσε να συνεχίσει να γίνεται διαδικτυακά (σχεδόν όλες 

οι εργασίες γραφείου) και εκείνοι, από την άλλη, που απαιτούσαν φυσική παρουσία 

(προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης, αρχικά, αλλά επίσης όσοι απασχολούνταν σε 

μεταφορές, διανομή τροφίμων, logistics κ.λπ.). Ενώ η πρώτη ομάδα, μετά από μια προβλέψιμη 

αρχική διευθέτηση σε φάση, μετατόπισε εύκολα τον φόρτο εργασίας της με την χρήση του 

διαδικτύου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ήταν εντελώς αδύνατο. Ο πληθυσμός 

μεταναστευτικής καταγωγής ανήκει σε αυτή τη δεύτερη ομάδα για διάφορους λόγους, εκ των 

οποίων οι δύο κύριοι μπορεί να είναι το χαμηλό εισόδημα και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. 

Και έτσι, για να επανέλθουμε στο ερώτημα, ναι, η πανδημία προφανώς έχει επηρεάσει τις 

δραστηριότητες των πιο ευάλωτων και μειονεκτούντων ομάδων σε σύγκριση με τους 

ημεδαπούς. Εάν έρθετε στη συνέχεια στα σχολεία, μπορείτε να δείτε πώς οι μαθητές που 

γεννήθηκαν στο εξωτερικό έχουν επηρεαστεί περισσότερο αρνητικά. Και πάλι, αρκετές 

προκαταρκτικές μελέτες έχουν ήδη δείξει πώς οι αλλοδαποί φοιτητές και φοιτητές πλήρωσαν 

μεγαλύτερο τίμημα κατά τη διάρκεια της πανδημίας για διάφορους λόγους: 1) καταρχάς γιατί 

σε αντίθεση με τους γονείς των συμμαθητών τους, οι δικοί τους αναγκάστηκαν να φύγουν από 

το σπίτι για να πάνε στη δουλειά. Κάτι που σήμαινε ότι έλειπαν από το σπίτι και δεν μπορούσαν 

να τους ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων, τότε ήταν πιο πιθανό 

να μολυνθούν και έτσι να αρρωστήσουν και να πεθάνουν. Επιπλέον, 2), οι φοιτητές που έχουν 

γεννηθεί στο εξωτερικό είναι πολύ πιο πιθανό να ζουν σε μικρότερα και πιο πολυσύχναστα 

διαμερίσματα, κάτι που δεν διευκολύνει τη συγκέντρωση στη μελέτη και την παρακολούθηση 

διαδικτυακών μαθημάτων. Αυτό επιδεινώνεται από 3) την έλλειψη εργαλείων πληροφόρησης 

(υπολογιστές, tablet, κ.λπ.) που συχνά δεν είναι διαθέσιμα σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος 

και 4) την παρουσία γονέων που έχουν κοινωνικοποιηθεί σε άλλες γλώσσες από αυτήν της 

χώρας-στόχου. Όλα αυτά τα στοιχεία μας οδηγούν στο να υποθέσουμε ότι τα ευάλωτα άτομα 

έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία σε σχέση με τους ημεδαπούς. 

 

 Από την άλλη πλευρά, ο COVID-19 μετέτρεψε την υγεία σε ταξικό προνόμιο, καθώς 

το υψηλό κόστος των προστατευτικών μασκών και ιατρικών προμηθειών και η δυσκολία 

απόκτησής τους έχει βαθύνει περαιτέρω τις οικονομικές ανισότητες. Για παράδειγμα, μια μέση 

οικογένεια 5 μελών, με δύο υπολογιστές στο σπίτι, αντιμετωπίζει τη δυσκολία ότι δεν θα 

μπορούν όλα τα μέλη της οικογένειας να εκτελούν το 100% των καθημερινών δραστηριοτήτων 

μελέτης και εργασίας τους. 
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3. Πιστεύετε ότι ο COVID-19 σκληρύνει το έργο επαγγελματιών όπως οι δάσκαλοι, οι 

εκπαιδευτές, οι νέοι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες παράδοσης, όπως η παροχή εκπαίδευσης και 

η δημιουργία δραστηριοτήτων, σε μειονεκτούντα άτομα; 

 

 Ναι φυσικά. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας πολλές 

δραστηριότητες είτε ανεστάλησαν είτε μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο. Η πανδημία έκανε τη ζωή 

πιο περίπλοκη για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο όπως είναι τα 

άτομα μεταναστευτικής καταγωγής, όπως φαίνεται μέχρι τώρα. Μετά από μια αρχική φάση 

προσαρμογής, στη συνέχεια εισήχθησαν στρατηγικές για τον μετριασμό των αρνητικών 

επιπτώσεων σε αυτόν τον τύπο πληθυσμού. Εδώ στο Βέλγιο, μια σειρά ρυθμιστικών πράξεων 

κατέστησαν δυνατή την υπέρβαση ορισμένων εμποδίων όπως, για παράδειγμα, η απώλεια 

θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των εστιατορίων, που επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό 

από την πανδημία και επιπλέον με υψηλή συγκέντρωση ατόμων ξένης καταγωγής. Οι σύλλογοι 

και οι κοινωνικά συνειδητοποιημένες επιχειρήσεις συνεισέφεραν επίσης οικονομική 

υποστήριξη (δωρεά παλαιότερων υπολογιστών) ώστε ακόμη και οι μαθητές χωρίς αυτούς, να 

μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα διαδικτυακά. Ωστόσο, και παρά την παρέμβαση της 

κυβέρνησης στα διάφορα ομοσπονδιακά της άρθρα όσο και την παρέμβαση επιχειρήσεων και 

ενώσεων, είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει καταστήσει πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την 

εγγύηση πολλών υπηρεσιών όπως, για παράδειγμα, το άνοιγμα των κέντρων νεότητας, των 

κέντρων κατάρτισης και των ίδιων των σχολείων. Για ορισμένους μαθητές και μαθήτριες που 

γεννήθηκαν στο εξωτερικό, το σχολείο και η καφετέριά του συχνά αντιπροσώπευαν μια 

ευκαιρία να έχουν ένα αξιοπρεπές και πλήρες γεύμα όλη την ημέρα. Με το κλείσιμο του 

σχολείου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αυτή η ευκαιρία ουσιαστικά ακυρώθηκε. 

 

 Το δικαίωμα στην εκπαίδευση ήταν ένα από τα πιο ευάλωτα δικαιώματα κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας που προκλήθηκε από τον COVID-19, με σοβαρές συνέπειες για τη 

μάθηση, την ανάπτυξη και την πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η δυσκολία για τους 

εκπαιδευτικούς είναι να αναπτύξουν παιδαγωγικά εργαλεία που να είναι εξίσου προσβάσιμα 

σε όλους. Πολλά μειονεκτούντα άτομα δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο και δεν 

διαθέτουν τα τεχνολογικά εργαλεία για να ανταποκριθούν στην πρόκληση να μην μπορούν να 

παρακολουθήσουν το σχολείο δια ζώσης. Οι μαθητές με μειονεκτικό υπόβαθρο μπορεί να είναι 
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πιο ευάλωτοι με την έννοια ότι μπορεί να έχουν λιγότερη ακαδημαϊκή υποστήριξη από τους 

γονείς. Είναι δύσκολο να βοηθήσεις ένα παιδί σε ένα θέμα που ούτε ο γονιός δεν καταλαβαίνει. 

 

4. Πιστεύετε ότι είναι δυνατό να γίνουν οι δραστηριότητες και η εκπαίδευση με 

μειονεκτούντα άτομα μέσω ψηφιακών πλατφορμών; αν ναι, θα μπορούσατε να το εξηγήσετε 

περαιτέρω 

 Είναι δυνατόν. Ωστόσο, ορισμένοι από τους περιορισμούς και τα εμπόδια που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μερικά από τα εμπόδια και τους 

περιορισμούς μπορούν να επιλυθούν. Για παράδειγμα, τα σχολεία μπορούν να ενισχύσουν τις 

δεξιότητες των εκπαιδευτικών όσον αφορά την παράδοση μαθημάτων μέσω ψηφιακών 

πλατφορμών. Όσο το σχολείο είναι ένας γραφειοκρατικός ελέφαντας, και όσο οι αρμοδιότητες 

πολιτικής για την εκπαίδευση εδώ στο Βέλγιο κατανέμονται σε επίπεδο γλωσσικής κοινότητας, 

γεγονός που περιπλέκει τις παρεμβάσεις ομοσπονδιακής κλίμακας, κάτι έχει γίνει και μπορούν 

να γίνουν περισσότερα. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για κέντρα όπως το Actiris ή το CPAS: 

ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να μετακινηθούν στο διαδίκτυο χωρίς μεγάλα 

προβλήματα. Σε άλλα, όπως η πολυπληθής στέγαση ή ο γλωσσικός γραμματισμός για γονείς 

αλλοδαπών μαθητών, υπάρχουν λίγα πράγματα που μπορούν να γίνουν εκτός από 

μακροπρόθεσμα. Είναι επίσης δυνατό, εφόσον έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα υλικά και 

προσανατολισμό στο πώς να χρησιμοποιήσουν τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία. Στην ιδανική 

περίπτωση, ένα υβριδικό σύστημα εκμάθησης θα λειτουργούσε καλύτερα, καθώς η 

διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα μπορούσε να συνδυαστεί με προσωπική 

καθοδήγηση. 

 

 Όλοι οι μαθητές, κάθε ηλικίας, χρειάζονται έναν προσωπικό υπολογιστή με καλή 

σύνδεση στο δίκτυο. Εάν όχι, το ίδρυμα πρέπει να μπορεί να παρέχει υπολογιστές σε όλους. 

Πρέπει να μοιράζονται ένα καλό επίπεδο σε μια κοινή γλώσσα (ομιλία και γραφή). Πρέπει να 

έχουν τις συνήθειες να δουλεύουν με υπολογιστή. Στη συνέχεια, η εργασία στον υπολογιστή, 

από απόσταση, είναι σαφώς καλύτερη από το τίποτα με άτομα που έχουν ακόμη υπολογιστή 

και καλή σύνδεση και κάποιες δεξιότητες. 

 

 Ένας σημαντικός στόχος του σχολείου είναι να δώσει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους 

μαθητές/φοιτητές: μειώνει τις ανισότητες. Δεν συμβαίνει με την εξ αποστάσεως διδασκαλία. 
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Πρέπει να έχετε ένα καλό επίπεδο ανεξαρτησίας για να διαβάζετε, να μελετάτε, να 

οργανώνεστε, να κατακτάτε ψηφιακές δεξιότητες και χρήματα για τον υπολογιστή. Στη 

συνέχεια, ως συμπλήρωμα, η εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να είναι εξαιρετική, αλλά όχι 

ως η κύρια διαδρομή διδασκαλίας. 

 

5. Πιστεύετε ότι υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου του COVID-19 στην 

εκπαίδευση και τις δραστηριότητες των ανθρώπων με μειονεκτικό υπόβαθρο; 

 

 Επιπλέον, αυτό απαιτεί πραγματικό σχεδιασμό και διάθεση δημόσιων πόρων για τη 

στήριξη του τομέα της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

εξωσχολικά προγράμματα σχολικής συνοδείας για μειονεκτούντα άτομα από δάσκαλους και 

εκπαιδευτές στα ίδια τα σχολεία, για παράδειγμα αφιερώνοντας επιπλέον ώρες την εβδομάδα 

για την ενίσχυση της γνώσης. Είναι επίσης δυνατή η διοργάνωση συνοδευτικών προγραμμάτων 

που στοχεύουν περισσότερο στην υποστήριξη μαθητών από δύσκολα υπόβαθρα, την 

αντιμετώπιση θεμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων, εκπαιδευτικής ενίσχυσης, πρόσβασης στη 

σχολική βιβλιοθήκη, δημιουργίας χώρων αλληλεπίδρασης, συνεργασίας με οικογένειες για την 

ανάπτυξη εξωσχολικών δραστηριοτήτων και παρέμβαση κοινωνικο-εκπαιδευτικών 

διαμεσολαβητών, παρέχοντας υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχολογίας για να τους 

συνοδεύουν κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου. Παροχή διαδικτυακών 

μαθημάτων για εκπαιδευτικούς, με επίκεντρο την ανάπτυξη και ενίσχυση των ψηφιακών 

δεξιοτήτων στο πλαίσιο της εικονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Υπάρχει ανάγκη να 

εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα βοήθειας όσον αφορά την κατάρτιση, την παροχή συμβουλών και 

την παροχή πόρων για τους εκπαιδευτικούς για να εργαστούν με διαφορετικές μορφές 

εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε ικανότητες και 

μεθοδολογίες για την εκπαιδευτική χρήση της τεχνολογίας και άλλων πλατφορμών εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης. 

 Υποστήριξη για τη διατήρηση και την εμβάθυνση της προόδου στη μεθοδολογική 

καινοτομία και την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας, ενσωματώνοντας το 

άνοιγμα του προγράμματος σπουδών προς το παιχνίδι και την προσαρμογή της κατάστασης 

που βιώθηκε και σε εκπαιδευτικές στρατηγικές για την επιτάχυνση και την ανάκαμψη της 

μάθησης των μαθητών που έχουν πληγεί περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
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 Τα προγράμματα διδασκαλίας ως συμπλήρωμα του τυπικού προγράμματος σπουδών θα 

μπορούσαν να είναι μια εναλλακτική λύση για να προσπαθήσουμε να καλύψουμε το 

μαθησιακό κενό που βάθυνε η πανδημία. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι πιο 

ευέλικτο και να προσαρμόζεται στις ανάγκες εκείνων που επηρεάστηκαν περισσότερο από τις 

επιπτώσεις της πανδημίας όσον αφορά την εκπαίδευση. 

 

 Κάποια από αυτά έχουν ειπωθεί. Ορισμένες λύσεις εφαρμόζονται πιο εύκολα. Σε άλλα 

χρειαζόμαστε πολιτικές εργασίας, στέγασης, ένταξης μεταναστών, πολεοδομικού σχεδιασμού 

και άλλων που καθιστούν τις πιθανές λύσεις δύσκολο να εφαρμοστούν, τουλάχιστον στο 

σύντομο χρονικό διάστημα των τρεχόντων κυβερνώντων. Πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι 

όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και η Βελγική δεν αποτελεί εξαίρεση, έχουν βρεθεί εντελώς 

εκτοπισμένες από ένα πανδημικό φαινόμενο, ένα φαινόμενο τέτοιου μεγέθους που ήταν σχεδόν 

αδύνατο να σχεδιαστούν και να εισαχθούν δράσεις από τη στιγμή της εμφάνισής του τον 

Μάρτιο του 2020. Σιγά-σιγά, ακόμη και εδώ στο Βέλγιο, κατέστη δυνατό να εντοπιστούν 

λύσεις που αναφέρονται παραπάνω, η διαρθρωτική ικανότητα των οποίων ωστόσο θα πρέπει 

να αποδειχθεί τα επόμενα χρόνια. 
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Κεφάλαιο VII: Συστάσεις 

7.1  Σύσταση για Εκπαιδευτικούς 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μπορεί να παρασχεθεί μια λίστα με συστάσεις που 

θα είναι χρήσιμες σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα για να είναι καλύτερα 

προετοιμασμένη σε μελλοντικές παρόμοιες καταστάσεις. 

 Οργάνωση και ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης του σχολείου, 

των γονέων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και στο σχεδιασμό της ηλεκτρονικής 

μάθησης. 

 Εκσυγχρονισμός σχολικών υποδομών (εξοπλισμός, ψηφιοποίηση λειτουργιών). 

 Σύστημα ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης μαθητών, 

γονέων και εκπαιδευτικών. 

 Οικονομική ενίσχυση μαθητών και καθηγητών για αγορά εξοπλισμού εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και γραμμές διαδικτύου υψηλής ταχύτητας. 

 Εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και το εκπαιδευτικό λογισμικό 

αυξάνοντας τις ώρες μαθημάτων Πληροφορικής για τη μείωση του ψηφιακού 

χάσματος. 

 Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών και σαφείς οδηγίες για διαδικτυακή διδασκαλία. 

 Πρόσληψη εξειδικευμένου και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για την 

εκπαίδευση και υποστήριξη μεταναστών μαθητών. 

 Προώθηση καλών πρακτικών, διάδοση αποτελεσμάτων, δια βίου μάθηση και 

ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων στη διαχείριση σχολικών κρίσεων. 

 Οργάνωση δράσεων κοινωνικής ένταξης και ταχείας ένταξης μαθητών μεταναστών στο 

σχολικό περιβάλλον. 

 

7.2 Σύσταση για Ενώσεις Μεταναστών 

 

 Με βάση την προηγούμενη ανάλυση, μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες βασικές 

οδηγίες – συστάσεις που θα είναι χρήσιμες σε οργανισμούς και συλλόγους του τρίτου τομέα 
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ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις στο 

μέλλον. 

 Απογραφή όλων των συλλόγων της περιοχής σε σχέση με τους τομείς αρμοδιότητάς 

τους, ώστε να μπορούν να βοηθούν ο ένας τον άλλον και να επικοινωνούν. 

 Εκπαίδευση μελών συλλόγου σε νέες τεχνολογίες και σχεδιασμό e-learning. 

 Σύστημα ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης για μέλη και 

οικογένειες. 

 Οικονομική υποστήριξη από τις διοικήσεις για βοήθεια με τα απαραίτητα έξοδα, 

τρόφιμα, ενοίκια και συσκευές. 

 Εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και το εκπαιδευτικό λογισμικό, 

αύξηση των ωρών διδασκαλίας μέσω υπολογιστή για μείωση του ψηφιακού χάσματος. 

 Προώθηση καλών πρακτικών, διάδοση αποτελεσμάτων, διαρκής εκπαίδευση των 

μελών 

 Δημιουργία στιγμών ψηφιακής υποστήριξης και ακρόασης. 

 Επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για την αντιμετώπιση τόσο της 

αυξανόμενης ανεργίας όσο και της αναπόφευκτης απώλειας θέσεων εργασίας που 

προκαλείται από την απαλλαγή από τον άνθρακα ολόκληρων τμημάτων της εθνικής 

οικονομίας. 

 Εστίαση στα πιο σημαντικά βασικά. 

 Ιδιαίτερη μέριμνα για την εκμάθηση της γλώσσα και των μαθηματικών. Σε αυτά τα 

μαθήματα, η διδασκαλία θα πρέπει να προσαρμόζεται με τη βοήθεια λογισμικού. 

 Υπολογιστική σκέψη: Οι μαθητές μαθαίνουν να παρουσιάζουν αφηρημένα ακριβή 

γεγονότα σε ένα μοντέλο προκειμένου να τα αναπαραστήσουν αργότερα με τη βοήθεια 

αλγορίθμων και δεδομένων (υπολογιστική σκέψη). Αυτή η ικανότητα είναι ζωτικής 

σημασίας για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι υπολογιστές και 

οι ψηφιοποιημένες διαδικασίες. 

 Υπολογιστές στην καθημερινή ζωή: Οι καθημερινές εφαρμογές, ιδίως η χρήση του 

πακέτου του Office, πρέπει να διδάσκεται σε όλους. Η επιστήμη των υπολογιστών 

πρέπει να θεωρείται ως εγκάρσια ικανότητα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και θα διδαχθεί 

σε διάφορα μαθήματα. 
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 Υποστήριξη της αυτόνομης προόδου. 

 Υποστήριξη μαθητών. Οι δάσκαλοι δεν χρειάζεται πλέον να διαθέτουν πιο εκτεταμένες 

γνώσεις σε όλα τα μαθήματα από τους μαθητές. Ο κατάλληλος χειρισμός της 

ψηφιοποίησης στη διδασκαλία απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας στο διδακτικό προσωπικό. 

 Εξωτερικές αρμοδιότητες: Η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών και του σχολικού 

συστήματος θα επέτρεπε την ταχεία ενσωμάτωση της πληροφορικής στην εκπαίδευση. 

Πρέπει δηλαδή να ανοίξουν οι τάξεις! Ένας δάσκαλος δεν πρέπει να είναι ο μόνος που 

καλύπτει όλους τους στόχους του προγράμματος σπουδών. 

 Μην ξεχνάτε τις γενικές δεξιότητες: Οι ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες είναι 

απαραίτητες για να μπορούν οι νέοι να κάνουν επιλογές σε όλη τους τη ζωή. Επιπλέον, 

τα ανθρώπινα όντα είναι ανώτερα από τους υπολογιστές σε κοινωνικά και 

συμφραζόμενα θέματα. 

 

7.3 Σύσταση για εκπαιδευτές 

 

 Βασισμένο σε έκθεση του ΟΟΣΑ https://www.oecd.org/education/lessons-for-

education-from-covid-19-0a530888-en.htm , αλλά και στην εμπειρία μας ως κέντρο υποδοχής 

και υποστήριξης μεταναστών, καθώς το Red Incola είναι ένα ολοκληρωμένο κέντρο που 

αναγνωρίζεται ως τέτοιο από την περιφερειακή κυβέρνηση της Castilla y León (Ισπανία) και 

στα προγράμματά μας υποστηρίζουμε περίπου 5000 άτομα ετησίως, μπορούμε να 

συνοψίσουμε σε αυτές τις συστάσεις: 

 Δημιουργήστε ισχυρές σχέσεις των εκπαιδευτικών κέντρων με τις οικογένειες, τους 

εργοδότες και την κοινότητα και εμπλέκετε αυτούς τους φορείς στην εκπαιδευτική διαδικασία 

των μαθητών. Αυτό θα βοηθήσει τα εκπαιδευτικά συστήματα να συνδέσουν τα διαφορετικά 

περιβάλλοντα στα οποία μαθαίνουν οι μαθητές και έτσι να ενισχύσουν πιο εξατομικευμένες 

προσεγγίσεις διδασκαλίας-μάθησης. 

 Από αυτή την άποψη, η συμβολή που μπορούν να έχουν οι εκπαιδευτές είναι πολύ 

σημαντική. 

 Ο ΟΟΣΑ συνιστά να προσφερθούν στους εκπαιδευτές ευκαιρίες κατάρτισης που τους 

επιτρέπουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, ιδιαίτερα τις ψηφιακές, καθώς 

και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Για να επιτευχθούν 
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τα παραπάνω, η έκθεση προτείνει αυτές τις συστάσεις, βασισμένες σε ενέργειες που ήδη 

αναλαμβάνουν ορισμένες χώρες. 

 Ενδυναμώστε τους εκπαιδευτές να γίνουν οδηγοί της δικής τους εκπαίδευσης. Οι 

προσεγγίσεις που τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς ως οδηγούς της δικής τους μάθησης 

αναπτύσσουν μια αίσθηση ηγεσίας που βοηθά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. 

«Αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνουμε τους εκπαιδευτικούς στην τύχη τους, αλλά μάλλον 

δημιουργούν τις συνθήκες υπό τις οποίες κατανοούν τους δικούς τους αναπτυξιακούς 

στόχους, μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά σχετικών ποιοτικών ευκαιριών μάθησης 

και να έχουν πρόσβαση στους πόρους και τους μηχανισμούς υποστήριξης που 

απαιτούνται για να καταφέρουν το μέγιστο από αυτούς», σημειώνει ο ΟΟΣΑ, ο οποίος 

υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της αξιολόγησης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών 

για να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες τους. 

 Παρέχετε στους εκπαιδευτικούς εργαλεία που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 

ανάγκες και τα πλαίσιά τους. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την εκπαίδευση θα 

πρέπει να εφαρμόσουν πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, σε ενεργή συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να αναπτυχθούν 

και να συστηματοποιηθούν εργαλεία αυτοαξιολόγησης, προτείνει ο οργανισμός. 

 Ενθάρρυνση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, των δασκάλων και 

των εκπαιδευτών. Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι οι ευκαιρίες επαγγελματικής 

μάθησης που σχεδιάζονται γύρω από τη συνεργασία με άλλους επαγγελματίες μπορούν 

να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη βελτίωση των δεξιοτήτων διδασκαλίας και της 

ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. 

 Προσπαθήστε, όπου είναι δυνατόν, να παρέχετε σε όλο το προσωπικό που εργάζεται, 

κινητά τηλέφωνα εργασίας ή προγράμματα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων 

(WhatsApp) που συνδέονται με τους αριθμούς των επαγγελματιών. Η επικοινωνία με 

αυτό το μέσο ήταν η πιο αποτελεσματική κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού και μερικοί 

από τους εκπαιδευτές δήλωσαν ότι δεν είχαν την ικανότητα να ανταποκριθούν από τα 

προσωπικά τους τηλέφωνα σε όλα τα αιτήματα που τους απευθύνονταν από τους 

ανθρώπους που παρευρέθηκαν. 

 Επενδύστε περισσότερο στην πρόσβαση των νέων σε νέες τεχνολογίες και λογισμικό, 

αλλά και στους πολίτες γενικότερα, στην εκπαίδευση στο ΝΝΤ. 
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 Επειδή οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες μας προέρχονται από ευάλωτες θέσεις, 

επενδύστε περισσότερο γενικά στην ψυχική υγεία, περισσότερο μετά την κατάσταση 

της πανδημίας, που επιτρέπουν στους μαθητές να μην κάνουν δυσκολεύονται και να 

συνεχίσουν να βελτιώνονται στην εκπαίδευσή τους. 

 

7.4 Σύσταση για νέους εργαζόμενους 

 

Οι συγκεκριμένες προτάσεις που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της ομάδας εστίασης ήταν: 

 Θα πρέπει να υπάρχει μια εθνική πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης που παρέχεται 

από το κράτος, συγκεντρωμένη, γιατί πλατφόρμες όπως το Zoom ή το Meet δεν 

επαρκούν και είναι πρόκληση για εμάς και για τους νέους να χρησιμοποιούμε πολλά 

διαφορετικά εργαλεία και συστήματα. 

 Θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη επικοινωνία μεταξύ σχολείων, κοινωνικών 

υπηρεσιών και κέντρων νεολαίας. 

 Θα πρέπει να υπάρχει ένα γενικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των καταστάσεων 

πανδημίας και άλλων παρόμοιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: δεν είναι 

αποτελεσματικό να αναζητηθούν λύσεις, μόνο μετά την εμφάνιση του προβλήματος. 

 Ακόμη και σε συνθήκες πανδημίας, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα παιδιά και 

στους νέους να έχουν χώρο και στιγμές κοινωνικοποίησης με συνομηλίκους και 

επαγγελματίες (εργαζόμενοι για νέους, δάσκαλοι κ.λπ.), διότι οι δραστηριότητες 

πρόσωπο με πρόσωπο δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την ηλεκτρονική 

εκπαίδευση όταν στο κέντρο της δραστηριότητας είναι η κοινωνική ανάπτυξη των 

νέων. 

 

Οι προτάσεις που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση και από τη συνολική έρευνα είναι: 

 Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική ευημερία των νέων, παρέχοντάς τους 

δομημένη υποστήριξη ικανή να τους βοηθήσει σε αυτήν ή σε άλλες καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης. 

 Η χρήση διαδικτυακών μεθοδολογιών εκπαίδευσης μπορεί να είναι χρήσιμη μόνο όταν 

συμπληρώνεται με προσωπικές δραστηριότητες, ειδικά όταν εργάζεστε με νέους με 

λιγότερους πολιτιστικούς πόρους όπως το YPMB: οι διαδικτυακές μέθοδοι μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά η σχέση πρέπει να δημιουργηθεί 

προσωπικά, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να συμπληρωθούν με διαδικτυακές 

δραστηριότητες. 

 Θα πρέπει να προβλεφθεί μια ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ των ΜΚΟ και των 

τοπικών υπηρεσιών που συνεργάζονται με το YPMB. Σε αυτόν τον βαθμό, θα πρέπει 

να αναπτυχθεί απογραφή των κέντρων νεολαίας, των συλλόγων, των βιβλιοθηκών, των 

κοινωνικών υπηρεσιών κ.λπ. στην περιοχή. 

 Οι οργανισμοί θα πρέπει να λάβουν ειδική εκπαίδευση σε διαδικτυακά εργαλεία και 

μεθοδολογίες, ειδικά για να τους εκπαιδεύσουν στη δημιουργία σχεδιασμού 

εκπαιδευτικών ενοτήτων με χρήση διαδικτυακών εργαλείων σε διπλή/μεικτή 

λειτουργία. 

 Θα πρέπει να παρέχεται επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχολογική βοήθεια και 

προσανατολισμός στην τοπική κοινωνία σε οικογένειες που προέρχονται από το 

εξωτερικό ή με υπόβαθρο μετανάστευσης. 

 Η χαρτογράφηση των ακριβών αναγκών του YPMB θα πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε 

τοπική κοινότητα για να είναι σε θέση να σχεδιάσει μια παρέμβαση επαρκή και 

αποτελεσματική για την κάλυψη πρακτικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της 

σύνδεσης στο διαδίκτυο και των ψηφιακών εργαλείων. 

 Παροχή στα κέντρα νεότητας με τεχνολογικές συσκευές, σύνδεση στο διαδίκτυο και 

ειδική εκπαίδευση που παρέχεται στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας. 

 Εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών 

εργαλείων και εργαλείων υπολογιστή στις απογευματινές δραστηριότητες: αυτό θα 

ήταν σημαντικό για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας να συνηθίσουν τη 

χρήση αυτών των εργαλείων με τους νέους και για τους νέους να εκπαιδεύονται επίσης 

σε ανεπίσημους και μη τυπικούς χώρους σχετικά με τη χρήση υπολογιστών και 

εργαλείων ΤΠΕ. 

 

7.5 Σύσταση για μελλοντικές πολιτικές 

 

 Γενικά, μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες συστάσεις για την αντιμετώπιση του 
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αντίκτυπου του COVID-19 στην εκπαίδευση και τις δραστηριότητες των μειονεκτούντων 

ατόμων: 

 Με τα σχολεία κλειστά, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να βοηθήσουν όλα τα παιδιά να έχουν 

τουλάχιστον επαρκείς πόρους (φορητό υπολογιστή ή άλλη κατάλληλη συσκευή και 

σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο) για πρόσβαση στην ηλεκτρονική μάθηση. Για 

παράδειγμα, παρέχοντας σωστά υλικά όπως υπολογιστή και λοιπά απαραίτητα 

εργαλεία και σύνδεση στο διαδίκτυο, οργάνωση ειδικών τάξεων προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, στη γλώσσα-μητρική γλώσσα για την εκμάθηση 

ψηφιακών δεξιοτήτων. 

 Οι μειονεκτούντες μαθητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πρόσθετα μαθήματα 

ατομικά ή σε μικρές ομάδες για να μειωθεί ο αντίκτυπος του κλεισίματος των σχολείων. 

Πρόσθετα μαθήματα που πρέπει να παρασχεθούν για να μειωθεί ο αντίκτυπος της 

μειονεκτικής θέσης στη μάθηση μπορεί να είναι διαθέσιμα τόσο διαδικτυακά όσο και 

όταν χαλαρώσουν οι σχολικοί περιορισμοί. Για παράδειγμα, η πρόσληψη 

συγκεκριμένων δασκάλων με ειδικές ικανότητες για τη διοργάνωση αυτών των τάξεων 

και η οργάνωση υποστήριξης για άτομα με εξειδίκευση (όπως ψυχολόγοι, νοσηλευτές) 

και υποστήριξη για αλληλοδιδακτικά. 

 Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε 

περιεχόμενο υψηλής ποιότητας. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να παρέχουν διαδικτυακό περιεχόμενο στους μαθητές. 

Η καθοδήγηση και η κατάρτιση για εκπαιδευτικούς στο διαδίκτυο μπορούν να 

βοηθήσουν να γίνει πιο συνεπής η παροχή υπηρεσιών σε όλα τα σχολεία. Οργάνωση 

ειδικών τάξεων προσαρμοσμένων για μαθητές με δυσκολίες, σε μικρές ομάδες ή 

ατομικές. 

 Θα πρέπει να παρέχονται μαθήματα υποστήριξης παράλληλα με τις κανονικές τάξεις 

όταν τα σχολεία επανέλθουν στην κανονικότητα ή για παιδιά με χαμηλότερο γνωστικό 

υπόβαθρο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επειδή οι μειονεκτούντες μαθητές είναι 

πιθανό να υστερούν σε σχέση με τους προνομιούχους φίλους τους κατά το κλείσιμο 

των σχολείων. 

 Η πανδημία COVID-19 έδειξε πόσο ανεπαρκή είναι τα φιλελεύθερα καπιταλιστικά 

υπερκράτη στο να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, κυρίως 

στην υγεία. Ως εκ τούτου, οι χώρες θα πρέπει να αναθεωρήσουν τα κρατικά τους 
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συστήματα βλέποντας πόσο αναγκαία και επωφελής είναι η κατανόηση και οι 

πρακτικές του κοινωνικού κράτους. 

 Οι αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το διαδίκτυο, το οποίο έχει γίνει ο κύριος 

δίαυλος επικοινωνίας και αναπόφευκτα μεταφέρει όλες τις δημόσιες και κοινωνικές 

δραστηριότητες, είναι προσβάσιμο σε κάθε πολίτη. Έτσι, κάθε πολίτης θα έχει τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση υπό ίσους όρους. 

 Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε συνεργασία 

με άλλα δημόσια ιδρύματα για τον εντοπισμό των προβλημάτων πρόσβασης των 

μειονεκτούντων ατόμων και των ατόμων με αναπηρία στις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και για την κάλυψη αυτών των αναγκών. 

 

Συμπέρασμα 

 

 Η πανδημία του COVID-19 κλόνισε απροσδόκητα την οικονομική και κοινωνική ζωή 

και επηρέασε βαθιά τη δημόσια υγεία τόσο ψυχική όσο και σωματική. Δισεκατομμύρια 

άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν περιοριστεί στα σπίτια τους και οι οικονομικές και 

κοινωνικές δραστηριότητες έχουν σταματήσει σε ορισμένους τομείς. Η εκπαίδευση είναι ένας 

από τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από την πανδημία. Η πανδημία έχει 

καταστήσει σχεδόν υποχρεωτική την εκπαίδευση στο σπίτι. Με το κλείσιμο του σχολείου και 

τη διακοπή της κανονικής διδασκαλίας του σχολείου, το σπίτι έχει γίνει ο εναλλακτικός τρόπος 

διδασκαλίας. Προκειμένου να διατηρηθούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο σπίτι, οι 

μαθητές πρέπει να διαθέτουν κάποιο ψηφιακό υλικό, όπως υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

εργαλεία, καθώς και ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, το περιβάλλον 

του σπιτιού αναμένεται να είναι κοινωνικά, οικονομικά και παιδαγωγικά κατάλληλο για να 

διατηρηθεί σε κάποιο βαθμό το σχολικό πρόγραμμα. 

 Για να συνεχίσει το παιδί το κανονικό του πρόγραμμα στο σπίτι μέσω της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, υπολογιστές και άλλα ψηφιακά εργαλεία θα πρέπει να υπάρχουν 

διαθέσιμα στο σπίτι. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος ήσυχος χώρος για να παρακολουθεί 

διαδικτυακά μαθήματα και ο γονέας θα πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά, ιδιαίτερα στην 

προσχολική εκπαίδευση. Είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε ορισμένες 

οικογένειες στο να πληρούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Γιατί οι οικονομικές και κοινωνικές 
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καταστάσεις όλων των οικογενειών δεν είναι ίδιες. Ο χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία, 

οι μη γνωστικές δεξιότητες των γονέων, οι πόροι (για παράδειγμα, δεν θα έχουν όλοι ένα κιτ 

για πρόσβαση στο καλύτερο διαδικτυακό υλικό), καθώς και ο όγκος των πληροφοριών, δεν 

είναι το ίδιο. Ως αποτέλεσμα, η ανισότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου προκαλεί ανισότητα. 

Επιπλέον, η εκπαίδευση στο σπίτι έχει προκαλέσει τεράστιο σοκ όχι μόνο για την 

παραγωγικότητα των γονέων αλλά και σην κοινωνική ζωή και τη μάθηση των παιδιών. Η 

διαδικτυακή διδασκαλία έχει γίνει πρακτική με αδοκίμαστη και πρωτόγνωρη ένταση. 

Οι περισσότεροι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο περιλαμβάνονται σε αυτή τη 

μειονεκτική κατηγορία. Αυτοί οι νέοι ζουν ως επί το πλείστον σε πολυμελείς οικογένειες και 

δεν μπορούν οικονομικά να αντέξουν την αγορά ενός υπολογιστή και ηλεκτρονικών εργαλείων 

για να παρακολουθήσουν διαδικτυακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις 

έρευνες και τις συνεντεύξεις που έχουμε πραγματοποιήσει, οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

συμφωνούν με αυτή τη δήλωση. 

Είναι σαφές ότι ο έλεγχος των επιπτώσεων της πανδημίας σε διάφορους τομείς έχει 

αποτύχει και έχει οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες τόσο για τους μαθητές 

όσο και για την κοινωνία. Η αύξηση της μαθησιακής φτώχειας μπορεί να εμποδίσει ολόκληρη 

τη γενιά να φτάσει σε καλό επίπεδο γνώσης. Οι μαθητές που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν 

τις σπουδές τους για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους και παρουσιάζουν σημαντική 

πτώση στην εκπαίδευση των μειονεκτούντων ατόμων μπορεί να παρουσιάσουν χαμηλότερη 

παραγωγικότητα και οφέλη κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η ανισότητα μπορεί να αυξηθεί 

επειδή αυτές οι επιπτώσεις πιθανότατα θα είναι μεγαλύτερες για μαθητές από φτωχά και 

περιθωριοποιημένα νοικοκυριά, όπως εκείνοι από οικογένειες μεταναστών. Τα παιδιά που 

χρειάζονται περισσότερο την εκπαίδευση για να ξεφύγουν από τη φτώχεια θα είναι πολύ πιθανό 

να τη στερηθούν από την κρίση. Αυτή η μείωση των οικονομικών προσδοκιών μπορεί όχι μόνο 

να μειώσει την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες, αλλά και να οδηγήσει σε αύξηση των 

εγκληματικών δραστηριοτήτων και επικίνδυνων συμπεριφορών μεταξύ των νέων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Τονίζεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ του International Migration 

Outlook (2020 και 2021) και στην Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την εκπαίδευση 

(Μάιος 2020) ότι σε πολλές οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ο συνδυασμός 

υπερπληθυσμού των νέων και χαμηλών προσδοκιών θα μπορούσε να διαιωνίσει τον φαύλο 

κύκλο του χαμηλού ανθρώπινου κεφαλαίου, της φτώχειας και της ανισότητας μεταξύ των πιο 

μειονεκτούντων στο σημερινό μαθητικό σώμα. 
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Σύμφωνα με την έρευνά μας, νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο αντιμετώπισαν και 

ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αρκετές δυσκολίες στην εκπαίδευση και τις κοινωνικές τους 

δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη. Πολλοί από αυτούς τους νέους έχουν ήδη αντιμετωπίσει 

κάποιες οικονομικές δυσκολίες προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους μέσω 

διαδικτυακών ψηφιακών πλατφορμών από τον Μάρτιο του 2020. Οι πιο ουσιαστικές δυσκολίες 

δεν ήταν οικονομικές, αλλά ήταν η προσαρμοστικότητα της διαδικτυακής συμμετοχής, το 

οικιακό περιβάλλον ή ένα ήσυχο μέρος για παρακολούθηση και ακρόαση των μαθημάτων και 

των ψηφιακών ικανοτήτων. Αυτό ισχύει κυρίως για κάθε μαθητή, αλλά όχι για εκείνους που 

είναι ήδη εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις δεξιότητες υπολογιστών. Πολλοί 

από αυτούς τους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές 

ικανότητες. Ως εκ τούτου, οι ψηφιακές ικανότητες έχουν γίνει πολύ κρίσιμες για κάθε μαθητή 

από την αρχή της πανδημίας COVID-19. 

Οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο ζουν συχνά με μεγάλες οικογένειες, γεγονός που 

τους καθιστά δύσκολο να έχουν ένα μονόκλινο δωμάτιο στο σπίτι. Συνήθως μοιράζονται ένα 

δωμάτιο με δύο ή τρία μέλη της οικογένειας. Γίνεται μια πιο περίπλοκη κατάσταση εάν όλοι, 

που μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο, χρειάζεται να συμμετέχουν σε διαδικτυακά μαθήματα. Σε 

αυτό το σημείο, η σύνδεση στο διαδίκτυο γίνεται επίσης προβληματική όταν όλα τα μέλη της 

οικογένειας θέλουν να συνδεθούν ταυτόχρονα στο Wi-Fi. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι δύσκολο 

να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα. Αυτή η κατάσταση μπορεί επίσης να 

αποθαρρύνει αυτούς τους μαθητές να συμμετάσχουν στα μαθήματά τους. Η εκπαίδευση στον 

21ο αιώνα απαιτεί οπωσδήποτε τεχνολογία και πολύ καλή σύνδεση στο διαδίκτυο. Όλοι οι 

μαθητές χρειάζονται την ψηφιακή τεχνολογία για να μάθουν εκτός σχολείου. Σε αυτό το 

πλαίσιο, αυτό που πρέπει να κάνουν τα σχολεία, τα κέντρα νεολαίας και κατάρτισης και οι 

ενώσεις μετανάστευσης είναι να ανοίξουν τα όρια της εξωσχολικής μάθησης διασφαλίζοντας 

ότι όλοι οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και στο 

διαδίκτυο όπου το χρειάζονται. Φυσικά, οι μαθητές σε ορισμένες σχολικές περιφέρειες δεν 

έχουν επί του παρόντος αυτές τις ευκαιρίες, επειδή οι σχολικές περιφέρειες συχνά δεν έχουν 

ισχυρό οικονομικό εισόδημα για να το κάνουν. Έτσι οι πολιτείες και οι τοπικές αρχές θα πρέπει 

να ανταποκριθούν σε αυτήν την ανάγκη. 

Γενικά, το παγκόσμιο lockdown των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προκαλεί μεγάλες 

διαταραχές στη μάθηση των μαθητών και διαταράσσει τις εσωτερικές αξιολογήσεις. Λοιπόν, 

τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα; Το πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι 

πόροι και πώς να στοχεύσουμε παιδιά από ευάλωτες ομάδες είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. 
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Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 έχει δείξει την ανάγκη ύπαρξης ενός εφεδρικού συστήματος 

για τις σχολικές περιφέρειες. Αυτό το σύστημα θα επιτρέψει στο σχολείο να μεταβεί 

απρόσκοπτα στην εξ’αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγκλεισμού. 
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Παραρτήματα  

 

Παράρτημα Α: DO-IT ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς 

  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Ηλικία 

 

2. Γένος 

Θ / Α / Άλλο / Προτιμώ να μην πω 

 

3. Χώρα διαμονής: 

Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία 

 

 

4. Εργάζεστε στο δημόσιο τομέα? 

      Ναι / Οχι 

 

 

5. Σε ποιο ποσοστό οι μετανάστες μαθητές είναι οι επωφελούμενοι της εργασίας σας? 

a. Καθόλου 

b. Λιγότερο από 25% 

c. Περισσότερο από 25% αλλά Λιγότερο από 50% 

d. Περίπου οι μισοί από τους νέους 

e. Περισσότερο από 50% αλλά λιγότερο από 75% 

f. Περισσότερο από 75%  αλλά όχι όλοι από τους νέους ανθρώπους 

g. Όλοι οι νέοι 

h. Δεν ξέρω 

 

6. Πόσο χρονών είναι η πλειοψηφία των μαθητών σας? 

a. <10 χρονών 

b. 10-14 χρονών 

c. 15-17 χρονών 

d. 18-24 χρονών 

e. 25-30 χρονών 

f. >30 χρονών 

 

 

 



   

  

 DO-IT 

 

150 

7. Ποιος σας πρότεινε το ερωτηματολόγιο? 

 

 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 - 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με αυτήν την πρόταση: 

 

8. Πώς πιστεύετε ότι επηρέασε η πανδημία στα κίνητρα των μεταναστών μαθητών με τους 

οποίους εργάζεστε? 

 

Επιλογές: 

 Λιγότερα 

κίνητρα από 

τους 

ντόπιους 

Παρόμοια 

κίνητρα με 

τους 

ντόπιους 

μαθητές 

Περισσότερα 

κίνητρα από 

τους 

ντόπιους 

Πριν από την 

πανδημία 

γενικά οι 

μετανάστες 

μαθητές είχαν 

   

Κατά τις 

περιόδους 

lockdown 

είχαν 

   

Στη «νέα 

πραγματικότ

ητα» έχουν 

   

 

 

9. Παρατηρήσατε αύξηση της εγκατάλειψης του σχολείου από τους μετανάστες μετά τον 

Covid; (ναι, όχι, δεν ξέρω) 
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10. Κατά τη γνώμη σας, η αύξηση των ψηφιακών εργαλείων που πραγματοποιήθηκε από 

τον Μάρτιο του 2020, επηρέασε την απόδοση των μεταναστών μαθητών; Με ποιον 

τρόπο? (ναι, όχι, και αν ναι, είχαν χειρότερη απόδοση από τους ντόπιους ή καλύτερη)  

 

11. Εάν ναι, ποια από αυτές τις πτυχές κατά τη γνώμη σας συνέβαλε? 

 Αρνητικό 

αντίκτυπο 

 ούτε 

αρνητικό 

ούτε 

θετικό 

αντίκτυπο 

 Θετική 

επίδραση 

Δεν 

εφαρμόζεται  

Χειρότερη 

σύνδεση 

στο σπίτι 

από τους 

ντόπιους 

      

Έλλειψη 

συσκευών 

      

Ο γονέας 

δεν μπορεί 

να 

ακολουθή

σει τις 

οδηγίες 

του 

σχολείου 

      

Έλλειψη 

ιδιωτικού 

χώρου για 

εργασία 

στο σπίτι 
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12. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία είχε γενικά αρνητικό αντίκτυπο στη συμμετοχή νέων 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο σύμφωνα με την εμπειρία σας ? 

 

 Γενικά 

δεν έχει 

σχέση 

Αρκετά 

σχετικό 

Πολύ 

σχετικό 

Εξαιρετικά 

σχετικό 

Δεν ισχύει 

στην 

περίπτωσή 

μου 

 Δραστηριότητες  με παρουσία 

Οι νέοι 

φοβούνται 

μήπως 

κολλήσουν 

Covid-19 

     

Οι νέοι έπρεπε 

να φροντίσουν 

κάποιον που 

χρειαζόταν 

φροντίδα 

     

Απώλεια 

επικοινωνίας 

μετά το 

lockdown 

     

Απώλεια 

κινήτρων λόγω 

των νέων 

συνθηκών 

συμμετοχής (να 

φορά μάσκα, 

προσωπική 

απόσταση κ.λπ.) 

     

Ο τόπος των 

δραστηριοτήτων 

δεν είναι σε θέση 

να συμμορφωθεί 

με τους 

κανονισμούς 

Covid-19 

     

Οι 

δραστηριότητες 
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με όλους αυτούς 

τους 

περιορισμούς 

γίνονται 

λιγότερο 

ελκυστικές γι' 

αυτούς 

Άλλο 

(παρακαλώ 

διευκρινίστε) 

     

 Γενικά 

δεν έχει 

σχέση 

Αρκετά 

σχετικό 

Πολύ 

σχετικό 

Εξαιρετικά 

σχετικό 

Δεν ισχύει 

στην 

περίπτωσή 

μου 

Διαδικτυακές δραστηριότητες 

Οι νέοι έπρεπε 

να συμμετέχουν 

στα μαθήματα 

από την 

κρεβατοκάμαρα/

το σπίτι τους 

όπου οι 

συνθήκες μπορεί 

να μην ήταν 

κατάλληλες 

(οικογενειακά 

θέματα, 

οικονομικά 

θέματα κ.λπ.) 

     

Οι νέοι 

αισθάνονται ότι 

ελέγχονται από 

γονείς/συγγενείς 

     

Οι νέοι είχαν 

προβλήματα να 

διατηρήσουν την 

συγκέντρωση 

τους 

     

Ψηφιακό χάσμα      
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Έλλειψη 

επαρκών 

εργαλείων (Η/Υ, 

tablet κλπ) για 

συμμετοχή 

     

Κακή/απούσα 

σύνδεση στο 

Διαδίκτυο 

     

Οι 

δραστηριότητες 

έγιναν λιγότερο 

δυναμικές και 

διαδραστικές 

     

Η έλλειψη 

προσωπικής 

αλληλεπίδρασης 

     

Έλλειψη άτυπων 

στιγμών με τους 

συνομηλίκους 

τους 

     

Έλλειψη άτυπων 

στιγμών με 

εμένα/τους 

συναδέλφους 

μου 

     

Άλλο 

(παρακαλώ 

διευκρινίστε) 
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13. Αντίθετα, ποιο από τα παρακάτω στοιχεία είχε γενικά θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή 

νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην εμπειρία σας? 

 

 Γενικά 

δεν έχει 

σχέση 

Αρκετά 

σχετικό 

Πολύ 

σχετικό 

Εξαιρετικά 

σχετικό 

Δεν ισχύει 

στην 

περίπτωσή 

μου 

Δραστηριότητες προσωπικές 

Ένιωθαν μόνοι 

και ήθελαν να 

έχουν κάποια 

στιγμή 

αλληλεπίδρασης 

     

Η συνολική 

προσφορά 

ευκαιριών 

κατάρτισης στην 

κοινότητά μας 

μειώθηκε και 

έτσι έρχονται σε 

εμάς 

     

Διαδικτυακές δραστηριότητες 

Ξυπνάνε 

αργότερα γιατί 

δεν χρειάζεται 

χρόνος 

μετακίνησης 

     

Εκτίμηση της 

λιγότερης 

κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης 

     

Δυνατότητα 

συμμετοχής 

συμμετεχόντων 

από μακρινά 

μέρη 
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Δυνατότητα 

συμμετοχής 

ειδικών και 

καλεσμένων από 

μακρινά μέρη 

     

Υπήρχαν 

λιγότεροι 

περισπασμοί 

στην τάξη 

     

Άλλο 

(παρακαλώ 

διευκρινίστε) 

     

 

 

14. Βρήκατε δυσκολίες στην πραγματοποίηση της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας; 

 Ναι όχι 

15. Με βάση την εμπειρία σας, πόσο αποτελεσματικές ήταν οι στρατηγικές εξ αποστάσεως 

μάθησης (διαδικτυακά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διδακτικά πακέτα στο σπίτι ή άλλα) 

στη διατήρηση ή την ανάπτυξη του επιπέδου μάθησης? 

Πολύ Αποτελεσματικό/ Αρκετά Αποτελεσματικό/ Μη Αποτελεσματικό/ Δεν ξέρω 

 

16. Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση των μεταναστών μαθητών ήταν πιο δύσκολη από αυτή των 

ντόπιων; 

Ναι/Οχι 

 

 Αν ναι, Υπήρχαν συγκεκριμένα θέματα στα οποία είχαν περισσότερες δυσκολίες; 

(Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από ένα) 

 a) Ανάγνωση, γραφή και λογοτεχνία 

 b) Μαθηματικά 

 c) Φυσικές επιστήμες 

 d) Κοινωνικές σπουδές 

 e) Δεύτερες ή άλλες γλώσσες 

 f) Φυσική αγωγή και υγεία 

 g) Τέχνες 
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 h) Θρησκεία / ηθική / ηθική αγωγή 

 i) Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τεχνολογία. 

 j) Πρακτικές και επαγγελματικές δεξιότητες 

 k) Άλλο  

 l) Δεν ξέρω 

 

 

17. Πόσοι περίπου μετανάστες μαθητές εγκατέλειψαν το σχολείο; 

a) Λιγότερο από 25% 

 b) Περισσότερο από 25% αλλά λιγότερο από 50% 

 c) Περίπου οι μισοί μαθητές 

 d) Περισσότερο από 50% αλλά λιγότερο από 75% 

 e) Περισσότερο από 75% αλλά όχι όλοι οι μαθητές 

 f) όλοι οι μαθητές 

 g) Δεν ξέρω 

 h) Δεν εφαρμόζεται 

  

18.   Είχατε (συνεχή) ανταλλαγή απόψεων με τους γονείς των νεαρών μεταναστών; 

 Ναι/Όχι/σπάνια 

 

19. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την υποστήριξη γονέων μεταναστών μαθητών; 

a) Υπηρεσίες επείγουσας φροντίδας παιδιών 

            b) Οικονομική ενίσχυση οικογενειών 

c) Υλικό καθοδήγησης για μάθηση στο σπίτι 

d) Γεύματα / μερίδες φαγητού σε οικογένειες μαθητών 

e) Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής για παιδιά 

f) Τακτική τηλεφωνική επικοινωνία-παρακολούθησης 

g) κανένα μέτρο 

h) Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) 
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

20.  Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ψηφιακά εργαλεία/μαθήματα εξ αποστάσεως κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας? 

 Ναι/Όχι 

  Αν ναι, Ποιο από όλα ? ___________ 

 

21. Πιστεύετε ότι έχουν επηρεάσει τη διδασκαλία σας με κάποιο τρόπο? 

Ναι /Όχι/ Δεν ξέρω 

  

22. Πιστεύετε ότι έχουν επηρεάσει τη μάθηση των μεταναστών μαθητών; 

Ναι /Όχι/ Δεν ξέρω  

 

23. Είχατε μαθητές (νέους μετανάστες) που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση? 

Ναι/Όχι 

 Αν ναι, Γιατί? 

 a) Κακή σύνδεση. 

 b) Έλλειψη συσκευών 

 c) Οικονομικοί περιορισμοί 

 d) Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) 

 

24. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μαθητών σε 

διαδικτυακή μάθηση/ έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της ένταξης των νέων 

μεταναστών (ευάλωτος πληθυσμός): 

 a) Βελτιωμένη πρόσβαση σε υποδομές για μαθητές σε απομακρυσμένες περιοχές 

και σε πυκνό κατοικημένες αστικές περιοχές  

b) Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού για ομιλητές μειονοτικών γλωσσών 

c) Επιδοτούμενες συσκευές για πρόσβαση 

d) κανένας 

e) Δεν ξέρω 

f) Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) 

  



   

  

 DO-IT 

 

159 

25.  Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήσατε λογισμικά εξ αποστάσεως εκμάθησης; 

   Ναι/Όχι 

  

26. Θα συνεχίσετε να τα χρησιμοποιείτε μετά την πανδημία;? 

 Ναι/Όχι/Δεν ξέρω 

 

27. Πόσο χρόνο αφιερώσατε για να προετοιμάσετε ένα διαδικτυακό μάθημα; 

 Το ίδιο/Περισσότερο/Λιγότερο 

 

28. Έχετε λάβει κάποιου είδους βοήθεια από τη χώρα/δήμο/σχολεία/ιδρύματα? 

 Ναι/όχι 

 

  

Παράρτημα B: DO-IT ερωτηματολόγιο για μέλη συλλόγων που ασχολούνται με 

μετανάστες 

  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1. Ποια είναι η ηλικία σας? 

 

2. Φύλο 

 

Θ / Α / Άλλο /  προτιμώ να μην πω 

 

3. Σε ποια από τις παρακάτω χώρες ζείτε: 

     

       Βέλγιο ,  Ελλάδα , Ιταλία, Ισπανία 

 

4. Είστε μετανάστης ή έχετε μεταναστευτικό υπόβαθρο? 

        

      Ναι / Όχι 

 

5. Εάν ναι από ποια χώρα? 
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6. Ποιο είναι το όνομα του συλλόγου σας 

 

 

7. Πόσο χρονών είναι η πλειοψηφία των επωφελούμενων στον σύλλογο σας? 

Α.  <10 ετών 

Β.   10-14 ετών 

Γ.   15-17 ετών 

Ε.    18-24 ετών 

ΣΤ.   25-30 ετών 

                  Ζ.    >30 ετών 

 

8. Ποιος σας πρότεινε αυτό το ερωτηματολόγιο? 

 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 - 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 
 

9. Πώς πιστεύετε ότι η πανδημία επηρέασε τους νέους με τους οποίους συνεργάζεστε? 

Επιλογές: 

 Πολύ 

αρνητικά 

Αρκετά 

αρνητικά 

Ούτε 

αρνητικά 

ούτε θετικά 

Αρκετά 

θετικά 

Πολύ θετικά 

Στην 

εκπαίδευση 

     

Στην ψυχική 

τους ευεξία 

     

Στην 

σωματική 

τους ευεξία 

     

Στην γνώση 

της τοπικής 

γλώσσας 
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Στην 

κοινωνική 

τους ένταξη 

     

Στις 

πρωταρχικές 

ανάγκες 

     

 

10. Πως έχουν αλλάξει οι ακόλουθες δραστηριότητες στους νέους με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο από τον Μάρτιο του 2020?  

 Μειώθηκαν  

πάρα πολύ 

Μειώθηκαν 

αρκετά 
Ούτε 

μειώθηκαν 

ούτε 

αυξήθηκαν 

Αυξήθηκα

ν αρκετά 

Αυξήθηκα

ν πάρα 

πολύ 

Δεν 

γνωρίζω 

Δραστηριό

τητες 

καθοδήγησ

ης   

      

Εργασία 

με φυσική 

παρουσία 

      

Διαδικτυα

κή εργασία 

      

Μεικτή 

εργασία 

(φυσική 

και 

διαδικτυακ

ή) 

      

 

11. Σύμφωνα με την εμπειρία σας ποιο από τα παρακάτω στοιχεία έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στην συμμετοχή σε δραστηριότητες των νέων μεταναστών ? 

 

 Γενικά δεν 

έχει σχέση 

Έχει αρκετή 

σχέση 

Έχει πολύ 

σχέση 

Πάρα πολύ 

σχέση 

Δεν ισχύει 

στην 

περίπτωση 

μου 
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Δραστηριότητες με φυσική παρουσία 

Οι νέοι 

φοβούνται 

μήπως 

κολλήσουν  

Covid 19 

     

Οι νέοι 

έπρεπε να 

φροντίσουν 

κάποιον στο 

σπίτι 

     

Υπήρχε 

απώλεια 

επαφής μετά 

το lock down 

     

Υπήρχε 

απώλεια 

κίνητρων 

συμμετοχής 

λόγο των 

νέων 

συνθηκών 

(χρήση 

μάσκας 

αποστάσεις 

κλπ) 

     

Ο χώρος 

δραστηριοτή

των δεν ήταν 

σε θέση να 

εφαρμόσει τα 

νέα μέτρα για 

Covid 19 

     

Οι 

δραστηριότη

τες μετά τους 

περιορισμούς 

Covid 19 

ήταν 
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λιγότερο 

ελκυστικές 

Άλλο 

(παρακαλώ 

διευκρινίστε) 

     

 Γενικά δεν 

έχει σχέση 

Έχει αρκετή 

σχέση 

Έχει πολύ 

σχέση 

Έχει πάρα 

πολύ σχέση 

Δεν ισχύει 

για την 

περίπτωση 

μου 

Διαδικτυακές δραστηριότητες 

Οι νέοι 

έπρεπε να 

συμμετέχουν 

στις 

δραστηριότη

τες από το 

σπίτι όπου οι 

συνθήκες 

μπορεί να 

μην ήταν 

κατάλληλες 

για τέτοιου 

είδους 

δραστηριότη

τες 

(Οικογενειακ

ά, 

οικονομικά 

θέματα κλπ.) 

     

Οι νέοι 

αισθανόταν 

ότι 

ελέγχονταν 

από άτομα 

του 

οικογενειακο

ύ τους  

περιβάλλον 

(γονείς και 

άλλους 

συγγενείς)  
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Οι νέοι είχαν 

προβλήματα 

αφοσίωσης/σ

υγκέντρωσης  

     

Ψηφιακό 

χάσμα  

     

Έλλειψη 

επαρκών 

ηλεκτρονικώ

ν μέσων 

(υπολογιστή 

κινητό 

τάμπλετ) 

     

Κακή η 

απούσα 

σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

     

Οι 

δραστηριότη

τες έγιναν 

λιγότερο 

δυναμικές 

και δια-

δραστικές 

     

Υπήρχε 

έλλειψη 

προσωπικής 

αλληλεπίδρα

σης 

     

Έλλειψη 

άτυπων 

στιγμών με 

τους 

συνομήλικου

ς τους  

     

Έλλειψη 

άτυπων 

στιγμών με 

εμένα και 

τους 

     



   

  

 DO-IT 

 

165 

συναδέλφους 

μου 

      

Άλλο 

(παρακαλώ 

διευκρινίστε) 

     

      

 

12. Ποια από τα παρακάτω στοιχεία είχε γενικά θετικό αντίκτυπο στην συμμετοχή νέων 

μεταναστών  στις δραστηριότητες σύμφωνα με την εμπειρία σας ? 

 

 Γενικά δεν 

έχει σχέση 

Έχει αρκετή 

σχέση 

Έχει πολύ 

σχέση 

Έχει πάρα 

πολύ σχέση 

Δεν ισχύει 

για την 

περίπτωση 

μου 

Δραστηριότητες με φυσική παρουσία  

Ένοιωθαν 

μόνοι και 

ήθελαν να 

έχουν 

στιγμές 

αλληλεπίδρα

σης 

     

Λόγω της 

μείωσης των 

ευκαιριών 

κατάρτισης 

στην 

κοινότητα,  

ήρθαν σε 

εμάς 

     

Ήταν μια 

καλή 

δικαιολογία 

για να βγουν 

από το σπίτι 
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Οι 

πιθανότητες 

απόσπασης 

από τις 

δραστηριότη

τες ήταν 

λιγότερες 

     

Άλλο 

(παρακαλώ 

διευκρινίστε) 

     

Διαδικτυακές δραστηριότητες 

Το πρωινό 

ξύπνημα 

γινόταν 

αργότερα 

λόγο της 

έλλειψης 

μετακίνησης 

     

Υπήρχε 

λιγότερη 

κοινωνική 

αλληλεπίδρα

ση 

     

Υπήρχε 

δυνατότητα 

συμμετοχής 

από άτομα 

από μακρινά 

μέρη 

     

Δυνατότητα 

συμμετοχής 

ειδικών και 

άλλων 

καλεσμένων 

από άλλα 

μέρη  

     

Υπήρχαν 

λιγότεροι 
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περισπασμοί 

στην τάξη 

Άλλο 

(παρακαλώ 

διευκρινίστε) 

     

 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟΔΟΙ  

13. Πόσο χρόνο σας πήρε για να ετοιμάσετε ένα διαδικτυακό μάθημα σε σύγκριση με ένα 

παραδοσιακό?                             

 

 Περισσότερο χρόνο / λιγότερο χρόνο / τον ίδιο 

 

 

14. Ήσασταν ενήμερος/η για τα διάφορα εργαλεία στην εξ-αποστάσεως εκπαίδευση  πριν 

αυτή εφαρμοστεί  (Moodle, πλατφόρμες, καλές πρακτικές etc.)?  

 

Nαι / Όχι 

 

15. Ξεκινήσατε να χρησιμοποιείται εργαλεία και μεθόδους για εξ-αποστάσεως εκπαίδευση 

που δεν χρησιμοποιούσατε προηγουμένως? 

 

Ναι/Όχι 

 

      εάν ναι, ποια? 

 

 

16. Θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείται κάποια από αυτά τα εργαλεία στην διδασκαλία στο 

μέλλον? 

 

Ναι / όχι / δεν ξέρω 

 

17. Εάν ναι ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε? 
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18. Λάβατε κάποιου είδους βοήθεια από το κράτος τον δήμο η τον οργανισμό σας για να 

εφαρμόσετε την εξ-αποστάσεως διδασκαλία? 

 

ναι / όχι 

 

19. Εάν ναι τι είδους βοήθεια λάβατε? 

 

20. Ποια από τα παρακάτω μέτρα θα σας βοηθούσαν στην διεξαγωγή  των εξ-αποστάσεως 

μαθημάτων? 

 

a. Εκπαίδευση στην διαδικτυακή διδασκαλία   

b. Θα ήθελα καλύτερες οδηγίες από τις εκπαιδευτικές αρχές 

c. Πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές 

d. Άλλο 

παρακαλώ διευκρινίστε: 

 

Παράρτημα Γ: DO-IT ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτές 

  

Δημογραφικά Στοιχεία 
 

1. Ηλικία 

 

2. Φύλο 

Α / Θ / Άλλο / Προτιμώ να μην αναφέρω 

 

3. Χώρα διαμονής: 

            Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, 

 

4. Πού εργάζεστε; 

        Διακυβερνητικός οργανισμός / ΜΚΟ / Άλλο, Προσδιορίστε: 

 

5. Ποιος σας πρότεινε τα ερωτηματολόγιο; 

 

6.    Εργαστήκατε χωρίς διακοπή αυτό το τελευταίο έτος πανδημίας (από τον     

Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021); 

Ναι/Όχι 
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Εάν όχι, σε ποιο ποσοστό του χρόνου δουλέψατε; 

α.        Λιγότερο από το 25% του χρόνου 

β.        Πάνω από 25% αλλά λιγότερο από 50% 

γ.         Περίπου το  μισό του χρόνου 

δ.         Πάνω από 50% αλλά λιγότερο από 75% 

ε          Πάνω από το 75% αλλά όχι όλο το χρόνο 

 

6.      Τι ποσοστό των μαθητών σας είναι μετανάστες; 

 

a) Κανένα ποσοστό 

b) Λιγότερο από 25% 

c) Περισσότερο από 25% αλλά λιγότερο από 50% 

d) Περισσότερο από 50% αλλά λιγότερο από 75% 

e) Περισσότερο από 75% αλλά όχι όλοι 

f) Όλοι οι νέοι 

g) Δε γνωρίζω 

 

7 Πόσο χρονών είναι η πλειοψηφία των επωφελούμενων σας; 

 

g. 15-17 χρονών 

h. 18-24 χρονών 

i. 25-30 χρονών 

j. >30 

 

8.  Τι είδους εκπαίδευση κάνετε; 

 

a. Πολιτιστικού προσανατολισμού 

b. Γλώσσα και Γραμματισμός 

c. Επαγγελματικός προσανατολισμός 

d.         Επαγγελματικές  δεξιότητες 

e.         Γνώση οικονομικών 
 

f. Άλλο 
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Παρακαλώ διευκρινίστε: 

 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 - 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

 

9. Πώς πραγματοποιήσατε την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19; 

a.         Εξ ολοκλήρου διαδικτυακά 

b.         Εξ ολοκλήρου  δια ζώσης σύμφωνα με τους κανονισμούς Covid-19 της χώρας σας 

c.         Σε μεικτή λειτουργία (κατά το ήμισυ δια ζώσης ,κατά το ήμισυ διαδικτυακά) 

d          Η εκπαίδευση διακόπηκε 

 

Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις ,εάν πραγματοποιήσατε την εκπαίδευση εξ ολοκλήρου  

δια ζώσης  ή σε μεικτή λειτουργία. 

 

-Σχετικά με την εκπαίδευση με φυσική παρουσία: 

 

 

10.Παρατηρήσατε μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων; 

  Ναι / Όχι 

 

Εάν ναι, ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι της χαμηλότερης προσέλευσης; 

a. Οι μαθητές φοβούνται μήπως κολλήσουν Covid-19 

b. Οι μαθητές  δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς Covid-19 (για 

παράδειγμα δεν μπορούν να αγοράσουν μάσκα) 

d. Οι μαθητές έπρεπε να φροντίσουν έναν άρρωστο συγγενή 

e. Άλλο 

Διευκρινίστε παρακαλώ: 

 

11. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης; 

Ναι /Όχι 
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Αν ναι, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε; 

a. Το μέρος όπου πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση δεν μπορoύσε να συμμορφωθεί με τους 

κανονισμούς Covid-19 

b. Αυξημένες ώρες εργασίας 

c. Αυξημένο επίπεδο άγχους τόσο από την πλευρά σας όσο και από την πλευρά των μαθητών 

d. Προσωπικές ανησυχίες (όπως μήπως κολλήσω Covid-19) 

e. Άλλο 

Διευκρινίστε παρακαλώ: 

 

 

12. Πιστεύετε ότι το εκπαιδευτική μονάδα εξασφάλισε την ασφαλή διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας; 

a. Αναγκαστικοί κανόνες χρήσης μάσκας: Ναι / Όχι 

b. Καθαρισμός και απολύμανση: Ναι / Όχι 

c.Χωρισμός τάξεων για την ελαχιστοποίηση της προσωπικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

διαφορετικών ομάδων: Ναι / Όχι 

 

 

Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις εάν πραγματοποιήσατε την εκπαίδευση εξ ολοκλήρου 

online ή σε διττή λειτουργία. 

-Σχετικά με την online εκπαίδευση: 

 

10.(2).. Είδατε μείωση στον αριθμό των συμμετεχόντων; 

Ναι / Όχι 

 

 

Εάν ναι, ποιος πιστεύετε ότι ήταν ο λόγος της χαμηλότερης προσέλευσης; 

a. Οι μαθητές δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο / συσκευές που επιτρέπουν την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 

b. Απώλεια κινήτρων λόγω απώλειας πραγματικής διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης 

c. Αντιμετώπιση προβλημάτων με την αυτοδιδασκαλία 

d. Άλλο 
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Διευκρινίστε παρακαλώ: 

 

11.(2). Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους μαθητές σας κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους; 

a. Δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο / συσκευές που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση 

b. Η χρήση ψηφιακών εργαλείων 

c. Η διαχείριση χρόνου 

d. Η αυτοδιδασκαλία 

e. Η έλλειψη κατάλληλων συνθηκών στο σπίτι για σπουδές (οικογενειακά θέματα, 

οικονομικά θέματα κ.λπ.) 

e. Η απουσία των απαραίτητων εργαλείων στο σπίτι (σε περίπτωση επαγγελματικής 

κατάρτισης και κατάρτισης δεξιοτήτων) 

f. Άλλο 

Διευκρινίστε παρακαλώ: 

 

12.(2). . Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης; 

Ναι /Όχι 

 

Αν ναι, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε; 

a. Δυσκολία στην επικοινωνία με τους μαθητές 

b. Δυσκολία στην εκμάθηση χρήσης οργάνων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

d. Αυξημένες ώρες εργασίας 

e. Αυξημένο επίπεδο άγχους τόσο από την πλευρά σας όσο και από την πλευρά των μαθητών 

σας 

f. Οι ψηφιακές σας δεξιότητες ήταν χαμηλότερες από τους μαθητές σας 

g. Άλλο 

Διευκρινίστε παρακαλώ: 

 

13.(2).. Εάν οι μαθητές δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο / συσκευές που επιτρέπουν την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, ποιους άλλους τρόπους χρησιμοποιήσατε για να τους προσεγγίσετε; 

a. Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού μέσω ταχυδρομείου 
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b. Διεξαγωγή μαθημάτων από το τηλέφωνο 

d. Ραδιοφωνικές/Τηλεοπτικές μεταδόσεις διαλέξεων 

e. Κανένα 

f. Άλλο 

Διευκρινίστε παρακαλώ: 

 

14. Αποφάσισε κάποιος από τους μαθητές σας να διακόψει την εκπαίδευσή του; 

Ναι /όχι 

 

Εάν ναι, πόσοι μαθητές το αποφάσισαν; 

a.  Λιγότεροι από 25% 

b. Πάνω από 25% αλλά λιγότεροι από 50% 

c.  Περίπου οι μισοί μαθητές 

d.  Πάνω από 50% αλλά λιγότεροι από 75% 

e. Πάνω από το 75% αλλά όχι όλοι οι μαθητές 

f.  Όλοι οι μαθητές 

g. Δεν ξέρω 

 

15.. Ποια μέτρα προσέγγισης/υποστήριξης πιστεύετε ότι μπορούν να ενθαρρύνουν την 

επιστροφή στην κατάρτιση; 

a. Δέσμευση της κοινότητας για την ενθάρρυνση της επιστροφής στην κατάρτιση 

b.  Αποτελεσματική επικοινωνία σχετικά με τη σημασία και τη διαθεσιμότητα 

της εκπαίδευσης 

c. Παροχή οικονομικών κινήτρων 

d.  Αξιολόγηση/αναθεώρηση πολιτικών πρόσβασης 

e.  Δεν ξέρω 

f.  Κανένα 

g. Άλλο 

Διευκρινίστε παρακαλώ: 
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16. Πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούσαν να αποκτήσουν το 

ίδιο επίπεδο δεξιοτήτων με άλλους μαθητές που διδάξατε πριν από την πανδημία του Covid-

19; 

Ναι / Όχι / Εξαρτάται 

 

Εάν όχι, σκοπεύετε εσείς ή ο οργανισμός σας να τους παρέχετε περαιτέρω μαθήματα; 

Ναι / Όχι / Δεν ξέρω 

 

17. Πραγματοποιήσατε κάποια εκπαίδευση σχετικά με τον Covid-19; 

Ναι / Όχι / Δεν ξέρω 

 

Αν ναι, με τι σχετιζόταν η εκπαίδευσή σας ; 

a.  Σημασία του τεστ και του εμβολιασμού 

b. Υγεία και την ασφάλεια 

c. Υγιεινή 

d.  Άλλο 

Διευκρινίστε παρακαλώ: 

 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

18. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ψηφιακά εργαλεία/μαθήματα εξ αποστάσεως κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας; 

Ναι/ Όχι 

 

Αν ναι, ποιο; 

 

Συνεχίστε το ερωτηματολόγιο μόνο εάν χρησιμοποιήσατε ψηφιακά εργαλεία/μαθήματα εξ 

αποστάσεως κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

 

19. Με βάση την εμπειρία σας, πόσο αποτελεσματικές ήταν οι στρατηγικές της εξ 

αποστάσεως μάθησης στη διατήρηση ή την προώθηση των επιπέδων μάθησης; 
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Πολύ Αποτελεσματικές / Αρκετά Αποτελεσματικές / Μη Αποτελεσματικές/ Δεν ξέρω 

 

20. Πιστεύετε ότι επηρέασαν τη διδασκαλία σας με θετικό ή αρνητικό τρόπο; 

Θετικό / Αρνητικό / Καμία αλλαγή 

 

20 α) Εάν ήταν θετικός, ποιες πιστεύετε ότι ήταν οι αιτίες; 

a.  Υπήρχαν λιγότεροι περισπασμοί στην τάξη 

b. Ευελιξία ως προς το πότε γίνονταν τα μαθήματα 

c. Μπορούσε να κάνει τα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα και διαδραστικά 

d.  Άλλο 

Διευκρινίστε παρακαλώ: 

 

20. β) Εάν ήταν αρνητικός, ποιες πιστεύετε ότι ήταν οι αιτίες; 

a. Απώλεια της πραγματικής αλληλεπίδρασης με τους μαθητές 

b. Προβλήματα με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων / τεχνικά προβλήματα 

c. Αδυναμία επαρκούς μέτρησης του  επιπέδου κατανόησης του υλικού των μαθητών 

d.  Άλλο 

Διευκρινίστε παρακαλώ: 

 

21. Πιστεύετε ότι τα ψηφιακά εργαλεία επηρέασαν τη μάθηση των νέων μεταναστών με 

θετικό ή αρνητικό τρόπο; 

Θετικό / Αρνητικό / Καμία αλλαγή 

 

Εάν είναι θετικός, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες; 

a. Η καινοτομία της μεθόδου έκανε τη μάθηση ενδιαφέρουσα για τους μαθητές 

b. Οι μαθητές μπορούσαν να προγραμματίσουν το χρόνο τους 

c. Δόθηκε μεγαλύτερη σημασία στην αυτοδιδασκαλία 

d.  Μειώθηκε το άγχος με τη δυνατότητα συμμετοχής στα μαθήματα από έναν οικείο 

χώρο ( σπίτι/υπνοδωμάτιο) 

e.  Άλλο 

Διευκρινίστε παρακαλώ: 
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Εάν είναι αρνητικός, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες; 

a. Θέματα διαχείρισης χρόνου 

b. Φέτος δόθηκε μεγαλύτερη σημασία στην αυτοδιδασκαλία 

c.  Δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο / συσκευές που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση 

d.   Σπίτι χωρίς  κατάλληλες συνθήκες για σπουδές (οικογενειακά θέματα, οικονομικά 

θέματα κ.λπ.) 

e. Άλλο 

Διευκρινίστε παρακαλώ: 

 

22.  Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήσατε λογισμικό εξ αποστάσεως εκμάθησης; 

Ναι /Όχι 

 

23.  Θα συνεχίσετε να τα χρησιμοποιείτε μετά την πανδημία; 

Ναι / Όχι / Δεν ξέρω 

 

24.  Σας πήρε περισσότερο ή λιγότερο χρόνο για να ετοιμάσετε ένα διαδικτυακό μάθημα από 

ένα παραδοσιακό; 

Περισσότερο / Λιγότερο / Ίδιο 

 

25. Λάβατε κάποιου είδους βοήθεια από τη χώρα/δήμο/οργανισμό σας; 

Ναι /Όχι 

 

Εάν ναι, διευκρινίστε  ποιο από αυτά: 

 

 

26. Ποια μέτρα θα σας βοηθούσαν στο μέλλον στην πραγματοποίηση μαθημάτων εξ 

αποστάσεως; 

a.  Εκπαίδευση/μαθήματα σχετικά με τη διαδικτυακή διδασκαλία 

b.  Καλύτερες οδηγίες από τις εκπαιδευτικές αρχές 

c.  Πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές 

d.  Άλλο 
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Διευκρινίστε παρακαλώ: 

 

  

Παράρτημα Δ: DO-IT ερωτηματολόγιο για εργαζόμενους σε κέντρα νέων 

  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.  Ηλικία  
 

2. Φύλλο 
Α/ Θ/ Άλλο/ Προτιμώ να μην αναφέρω 

 

3. Χώρα διαμονής  
Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία 

 

4. Έχετε μεταναστευτικό υπόβαθρο- παρελθόν; 
Ναι / Όχι  

 

5. Εάν ναι, από ποια χώρα προέρχεστε; 
 

6. Από τον Μάρτιο 20020 ως σήμερα, σε τι ποσοστό χρόνου εργαστήκατε με άτομα που 
εμφανίζουν μεταναστευτικό παρελθόν; 

a. Λιγότερο από 25% του χρόνου εργασίας 
b. Περισσότερο αλλά λιγότερο από 50% 
c. Περίπου τον μισό χρόνο  
d. Περισσότερο από  50% αλλά λιγότερο από 75% 
e. Περισσότερο από  75% αλλά όχι συνεχώς  
f. Συνεχώς  

 

7.  Σε ποιο ποσοστό οι νέοι μετανάστες επωφελούνται  της δουλειάς σας  
a. Καθόλου 
b. Λιγότερο από 25% 
c. Περισσότερο από  25% αλλά λιγότερο από 50% 
d. Περίπου οι  μισοί νέοι 
e. Περισσότεροι από 50% αλλά λιγότεροι από 75% 
f. Περισσότεροι από 75% αλλά όχι όλοι οι νέοι 
g. Όλοι οι νέοι 
h. Δεν γνωρίζω 
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8. Ποια είναι η ηλικία των επωφελουμένων σας; 
a. <10 ετών 
b. 10-14 ετών  
c. 15-17ετών 
d. 18-24 ετών  
e. 25-30 ετών  
f. <30 

 

9. Ποιος σας πρότεινε τα ερωτηματολόγια; 
 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

10. Πώς πιστεύετε ότι η πανδημία επηρέασε τους νέους με τους οποίους συνεργάζεστε: 
Επιλογές: 

 Πολύ 
αρνητικά 

Αρκετά 
αρνητικά  

Ούτε θετικά 
ούτε 
αρνητικά 

Αρκετά 
θετικά  

Πολύ θετικά 

Στην 
εκπαίδευσή 
τους  

     

Στην ψυχική 
τους ευεξία 

     

Στη 
σωματική 
τους ευεξία 

     

Στη γνώση 
της τοπικής 
γλώσσας  

     

Στην 
κοινωνική 
τους ένταξη  

     

Στις 
πρωταρχικές 
τους ανάγκες  
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11. Από τον Μάρτιο του 2020, με ποιο τρόπο έχουν αλλάξει οι ακόλουθες δραστηριότητες με 
νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο  

  

 Μειώθ
ηκε 
πολύ 

Μειώθηκ
ε αρκετά  

Ούτε 
μειώθηκε 
ούτε 
αυξήθηκε  

Αυξήθηκε 
αρκετά  

Αυξήθηκε 
πολύ 

Δεν ισχύει 

Δραστηριότητε
ς καθοδήγησης 

      

Δια ζώσης 
εργασία 

      

Διαδικτυακή 
εργασία  

      

Διττή 
λειτουργεία 
(μεικτό 
πρόγραμμα, εν 
μέρει δια 
ζώσης, εν μέρει 
διαδικτυακό  

      

 

12 . Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία είχε γενικά αρνητικό αντίκτυπο στη συμμετοχή νέων 
με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην εμπειρία σας; 

 

 

 Γενικά δεν 
έχει σχέση 

Αρκετά 
σχετικό  

Πολύ σχετικό  Εξαιρετικά 
σχετικό  

Δεν ισχύει 
στην 
περίπτωσή 
μου 

Δραστηριότητες με παρουσία  

Οι νέοι 
φοβούνται 
να 
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κολλήσουν 
Covid-19 

Οι νέοι 
έπρεπε να 
φροντίσουν 
ένα άτομο  

     

Απώλεια της 
επαφής μετά 
το lockdown 

     

Απώλεια των 
κινήτρων για 
την 
συμμετοχή 
εξαιτίας των 
νέων 
συνθηκών 
(μάσκα, 
ατομική 
απόσταση 
κλπ ) 

     

Ο τόπος των 
δραστηριοτή
των δεν είναι 
σε θέση να 
συμμορφωθ
εί με τους 
κανονισμούς 
Covid-19  

     

Οι 
δραστηριότη
τες με όλους 
τους 
περιορισμού
ς γίνονται 
λιγότερο 
ελκυστικές 
γι' αυτούς 
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Άλλο 
(διευκρινίστε
)  

     

 Γενικά δεν 
έχει σχέση  

Αρκετά 
σχετικό 

Πολύ σχετικό Εξαιρετικά 
σχετικό  

Δεν ισχύει 
στην 
περίπτωσή 
μου 

Διαδικτυακές δραστηριότητες  

Οι νέοι 
έπρεπε να 
συμμετέχουν 
στις 
συνεδρίες 
από την 
κρεβατοκάμ
αρα/ το σπίτι 
τους όπου οι 
συνθήκες 
μπορεί να 
μην ήταν 
κατάλληλες 
(οικογενειακ
ά θέματα, 
οικονομικά 
θέματα κ.λπ.) 

     

Οι νέοι 
αισθάνονται 
ότι 
ελέγχονται 
από 
γονείς/συγγε
νείς 

     

Οι νέοι είχαν 
προβλήματα 
να 
διατηρήσουν 
την εστίαση 
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Ψηφιακό 
χάσμα 

     

Έλλειψη 
επαρκών 
εργαλείων 
(Η/Υ, tablet 
κλπ) για 
συμμετοχή 

     

Κακή/απούσ
α σύνδεση 
στο 
Διαδίκτυο 

     

Οι 
δραστηριότη
τες έγιναν 
λιγότερο 
δυναμικές 
και 
διαδραστικές 

     

Η έλλειψη 
προσωπικής 
αλληλεπίδρα
σης  

     

Έλλειψη 
άτυπων 
στιγμών με 
τους 
συνομηλίκου
ς τους 

     

Έλλειψη 
άτυπων 
στιγμών με 
εμένα/τους 
συναδέλφου
ς μου 
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Άλλο 
(διευκρινίστε
) 

     

 
 

13. Αντίθετα, ποιο από τα παρακάτω στοιχεία είχε γενικά θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή 
νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην εμπειρία σας; 

 

 Γενικά δεν 
έχει σχέση 

Αρκετά 
σχετικό  

Πολύ σχετικό Εξαιρετικά 
σχετικό  

Δεν ισχύει 
στην 
περίπτωσή 
μου 

Δραστηριότητες αυτοπροσώπως 

Ένιωθαν 
μόνοι και 
ήθελαν να 
έχουν κάποια 
στιγμή 
αλληλεπίδρα
σης 

     

Η συνολική 
προσφορά 
ευκαιριών 
κατάρτισης 
στην 
κοινότητά 
μας 
μειώθηκε και 
έτσι ήρθαν 
σε εμάς 

     

Ήταν μια 
καλή 
«δικαιολογία
» για να βγω 
έξω από το 
σπίτι 
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Λιγότερες 
πιθανότητες 
απόσπασης 

     

Άλλο 
(διευκρινίστε
)  

     

Διαδικτυακές δραστηριότητες  

Αφύπνιση 
αργότερα 
εξαιτίας της 
απουσίας 
του χρόνου 
μετακίνησης  

     

Εκτίμηση της 
λιγότερης 
κοινωνικής 
αλληλεπίδρα
σης  

     

Δυνατότητα 
εμπλοκής 
συμμετεχόντ
ων από 
μακρινές 
περιοχές   

     

Δυνατότητα 
εμπλοκής 
ειδικών και 
καλεσμένων  
από μακρινές 
περιοχές   

     

Υπήρχαν 
λιγότεροι 
περισπασμοί 
από την τάξη 
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Άλλο 
(διευκρινίστε
) 

     

 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
 

14. Σας πήρε περισσότερο ή λιγότερο χρόνο για να προετοιμάσετε ένα διαδικτυακό 
μάθημα από ένα παραδοσιακό; 
Περισσότερο / Λιγότερο / Ίδια 

 

15. Πριν από την πανδημία, ήσασταν ενήμεροι για τα διάφορα εργαλεία για εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας; 
(Moodle, πλατφόρμα, προετοιμασμένα μαθήματα, βέλτιστες πρακτικές κ.λπ. 

 

16. Αρχίσατε να χρησιμοποιείτε εργαλεία και μεθόδους για εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
που δεν χρησιμοποιούσατε πριν; 
 Ναι όχι 

Αν ναι, ποιες; 

 

17. Θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε διαδικτυακά εργαλεία και μεθόδους στο μέλλον;  
Ναι / Όχι / Δεν ξέρω  

 

18. Αν ναι, ποιες; 
 

19. Λάβατε κάποιου είδους βοήθεια από τη χώρα/δήμο/οργανισμό σας για την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως μάθησης; 
Ναι / Όχι 

 

20. Αν ναι, ποιες;  
 

21. Ποια μέτρα θα σας βοηθούσαν στο μέλλον στη διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως;  
a. Εκπαίδευση/μαθήματα σχετικά με τη διαδικτυακή διδασκαλία  
b. Καλύτερες οδηγίες από τις εκπαιδευτικές αρχές  
c. Πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές  
d. Άλλο  
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Παρακαλώ διευκρινίστε:  

 

 

Παράρτημα Ε: DO-IT ερωτηματολόγιο για ερευνητές 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1. Ηλικία 

 

2. Φύλο 

Α / Θ / Άλλο / Προτιμώ να μην απαντήσω 

 

3. Χώρα στην οποία μένω: 

Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία 

 

4. Έχετε ιστορικό μετανάστευσης; 

Ναι / Όχι 

 

5. Αν Ναι, από ποια χώρα; 

 

6. Σε τι ποσοστό του χρόνου σας, εργαστήκατε με ανθρώπους που έχουν μεταναστεύσει 

από το Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα; 

a. Λιγότερο από 25% 

b. Περισσότερο από 25% αλλά λιγότερο από 50% 

c. Περίπου το μισό χρόνο εργασίας μου 

d. Περισσότερο από 50% αλλά λιγότερο από 75% 

e. Πάνω από 75% αλλά όχι όλη την ώρα 

f. συνεχώς 

 

7. Σε τι ποσοστό οι νεαροί μετανάστες είναι επωφελούμενοι από τη δουλειάς σας;  

  

a. Καθόλου 

b. Λιγότερο από 25% 

c. Περισσότερο από 25% αλλά λιγότερο από 50% 

d. Περίπου οι μισοί 

e. Περισσότερο από 50% αλλά λιγότερο από 75% 

f. Περισσότερο από 75% αλλά όχι όλοι 

g. Όλοι 

h. Δεν γνωρίζω 
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8. Ποιες είναι οι ηλικίες της πλειοψηφίας των επωφελούμενων μεταναστών σας; 

 

a. Κάτω των 10 ετών 

b. 10-14 ετών 

c. 15-17 ετών 

d. 18-24 ετών 

e. 25-30 ετών 

f. Άνω των 30 ετών 

 

9. Ποιος σας πρότεινε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο; 

 

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 – 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

 

10. Κατά τη γνώμη σας, πώς επηρέασε η πανδημία νεαρά άτομα με ιστορικό 

μετανάστευσης? 

Επιλογές: 

 Πολύ 

αρνητικά 

Αρκετά  

αρνητικά 

Ούτε θετικά 

ούτε 

αρνητικά 

Αρκετά  

θετικά 

Πολύ 

θετικά 

Στην 

εκπαίδευση 

τους 

     

Στην 

πνευματική 

τους υγεία 

     

Στη 

σωματική 

τους υγεία 

     

Στη γνώση 

της τοπικής 

γλώσσας 

     

Στην 

κοινωνική 
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τους ένταξη 

Στις βασικές 

τους ανάγκες 

     

 

 

11.  Διεξήγατε κάποια έρευνα σχετικά με το θέμα (η αρνητική επίδραση του covid-19 και 

της ψηφιακής διδασκαλίας, στη μόρφωση των νέων με ιστορικό μετανάστευσης), την 

τελευταία χρονιά (Μάρτιος 2020-Μάρτιος 2021); 

             Ναι/Όχι 

12.  Πιστεύετε πως οι συνέπειες της καραντίνας θα έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, 

σύμφωνα με εσάς ή την έρευνα που διεξήγατε; 

 Ναι/Όχι/Δεν γνωρίζω 

 12. a). Αν ναι, τι είδους επιπτώσεις; 

a) εγκατάλειψη του σχολείου 

b) κοινωνική απομόνωση  

c) χαμηλότερο επίπεδο αποφοίτησης/μόρφωσης 

d) παιδική εργασία 

e) διαχωρισμός 

  

12. b) με βάση τι στοιχεία; 

a) τη δική σας έρευνα 

b) δευτερεύουσες πηγές 

c) άλλο 

 

 13. Νομίζετε ότι οι νεαροί μετανάστες θα έχουν ιδιαίτερα προβλήματα σε συγκεκριμένα 

μαθήματα; 

 Ναι/Όχι/Δεν γνωρίζω 

 

14. Αν ναι, επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μαθήματα: 

a) Ανάγνωση, γραφή και λογοτεχνία 

b) Μαθηματικά 
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c) Θετικές επιστήμες 

d) Κοινωνιολογία  

e) Δεύτερη ή άλλες γλώσσες  

f) Φυσική αγωγή και υγεία 

g) Καλλιτεχνικά 

h) Θρησκευτικά/ κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς / ηθική εκπαίδευση  

i) Πληροφορική και τεχνολογίες επικοινωνίας ή Τεχνολογία 

j) Πρακτικές και επαγγελματικές δεξιότητες 

k) Άλλο  

15. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγατε, πιστεύετε πως τα σχολεία ήταν έτοιμα να 

διαχειριστούν την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία;  

 Ναι/Όχι/ Δεν γνωρίζω 

16. Κατά τη γνώμη σας, ήταν τα σχολεία επαρκώς προετοιμασμένα να διαχειριστούν τις πιο 

ευάλωτες ομάδες; 

   Ναι/Όχι/ Δεν γνωρίζω 

 

17. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγατε, ποιο στοιχείο πιστεύετε πως ήταν το πιο σημαντικό  

στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία για τους νεαρούς μετανάστες;  

a) Η βοήθεια των γονέων  

b) Καλή διαδικτυακή σύνδεση 

c) Τακτική τηλεφωνική επαγγελματική επικοινωνία 

d) Οικονομική στήριξη των οικογενειών  

e) Βοηθητικά υλικά για τη μόρφωση από το σπίτι 

 

18. Ανακαλύψατε στοιχεία που μπορούν να ενθαρρύνουν την επιστροφή των ευάλωτων 

πληθυσμών στο σχολείο;  

 a) Εμπλοκή της κοινότητας για την ενθάρρυνση της επιστροφής στο σχολείο 

 b) Παροχή οικονομικών κινήτρων 
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 c) Σχολικοί μηχανισμοί που θα εντοπίζουν αυτούς που δεν θα επιστρέψουν στο σχολείο 

 d) Έλεγχος/αναθεώρηση της πολιτικής πρόσβασης στο σχολείο 

 e) Δεν γνωρίζω 

 f) Τίποτα από τα παραπάνω 

g) Άλλο (Διευκρινίστε) 

 

19. Τι μέτρα μπορούν να παρθούν για να γίνει η ενσωμάτωσή τους πιο εύκολη/ομαλή μετά από 

αυτή την περίοδο; 

a) Εμπλοκή της κοινότητας για την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσής τους 

b) Παροχή οικονομικών κινήτρων 

c) Σχολικοί μηχανισμοί που θα εντοπίζουν αυτούς που δεν θα επιστρέψουν στο σχολείο 

d) Έλεγχος/αναθεώρηση της πολιτικής πρόσβασης στο σχολείο 

e) Ενθάρρυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσής τους μέσω του αθλητισμού και των συλλόγων 

f) Παροχή ευέλικτων εκπαιδευτικών μεθόδων 

g) Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

h) Η εκμάθηση και η μάθηση της γλώσσας που διδάσκεται και της μητρικής γλώσσας/ες 

i) Δεν γνωρίζω 

j) Τίποτα από τα παραπάνω 

k) Άλλο (Διευκρινίστε) 

20. Τέθηκαν καθόλου σε ισχύ μέτρα από τη χώρα σας για να μη μείνει κανένας μαθητής πίσω, 

την περίοδο της καραντίνας; 

 

ναι/όχι/ Δεν γνωρίζω 

 

21. Αν ναι, αναφέρετε ένα (ή πάνω από ένα) μέτρο που τέθηκαν σε ισχύ στη χώρα σας: 

 a) Ραδιοφωνικές/τηλεοπτικές εκπομπές 

 b) Ψηφιακό διοικητικό σύστημα 

 c) Δωρεάν σύνδεση στο ίντερνετ 
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 d) Δωρεάν συσκευές 

 e) Οικονομική στήριξη 

 f) Δια-ζώσης εκπαιδευτικό υλικό  

 

22. Πώς θα αξιολογούσατε τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ στη χώρα σας για να μη μείνει 

κανένας μαθητής πίσω, την περίοδο της καραντίνας; 

πολύ αρνητικά/αρκετά αρνητικά/ ούτε θετικά ούτε αρνητικά/ αρκετά θετικά/ πολύ θετικά 

 

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

23. Πιστεύετε ότι τα ψηφιακά εργαλεία/διαδικτυακά μαθήματα, στη διάρκεια της πανδημίας, 

έχουν επηρεάσει τη μόρφωση των νέων με ιστορικό μετανάστευσης; 

Ναι/Όχι/Δεν γνωρίζω 

 

24. Αν ναι, ποιες από τις παρακάτω καταστάσεις, κατά τη γνώμη σας, συνέβαλαν σε αυτό? 

 Αρνητική 

επίδραση 

 Ούτε 

αρνητική 

ούτε 

θετική 

επίδραση 

 Θετική 

επίδραση 

Δεν ισχύει 

Χειρότερη 

σύνδεση 

στο 

ίντερνετ 

στο σπίτι 

από τους 

ντόπιους 

      

Έλλειψη 

συσκευών 

      

Οι γονείς 

δεν 

μπορούν 
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να 

ακολουθή

σουν τις 

σχολικές 

οδηγίες 

Έλλειψη 

ιδιωτικού 

χώρου για 

την 

εργασία 

από το 

σπίτι 

      

 

 

25. Από την εμπειρία σας, ποιο από τα παρακάτω στοιχεία είχε γενικά αρνητικό αντίκτυπο 

στη συμμετοχή των νέων με ιστορικό μετανάστευσης στα διαδικτυακά μαθήματα;  

 

 Γενικά όχι 

σχετικό 

Αρκετά 

σχετικό 

Πολύ 

σχετικό 

Εξαιρετικά 

σχετικό 

Δεν ισχύει 

στην 

περίπτωσή 

μου 

Διαδικτυακές δραστηριότητες 

Οι νέοι 

έπρεπε να 

συμμετέχουν 

στα 

μαθήματα 

από το 

υπνοδωμάτιο

/σπίτι τους 

όπου οι 

συνθήκες 

μπορεί να 

μην ήταν  

πολύ καλές 

(οικογενειακ

ά θέματα, 

οικονομικά 

ζητήματα  

κτλ.) 
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Αίσθημα των 

νέων ότι 

βρίσκονται 

υπό τον 

έλεγχο   των 

γονέων/ 

συγγενών 

     

Προβλήματα 

συγκέντρωσ

ης των νέων 

     

Ψηφιακός 

διαχωρισμός 

     

Έλλειψη  

επαρκών 

εργαλείων 

(Η/Υ, 

τάμπλετ κτλ.) 

για τη 

συμμετοχή 

τους 

     

Κακή/απουσί

α 

διαδικτυακής 

σύνδεσης 

     

Οι 

δραστηριότη

τες έγιναν 

λιγότερο 

δυναμικές 

και  

διαδραστικές 

     

Έλλειψη 

προσωπικής 

επικοινωνίας 

     

Έλλειψη της 

επικοινωνίας 

πρόσωπο με 

πρόσωπο με 

τους 

συνομηλίκου
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ς τους   

Έλλειψη της 

επικοινωνίας 

πρόσωπο με 

πρόσωπο με 

εμένα/τους 

συμμαθητές 

τους  

     

      

Άλλο, 

διευκρινίστε 

     

      

 

 

26. Αντιθέτως, ποια από τα παρακάτω στοιχεία είχανε γενικά θετικό αντίκτυπο  στη 

συμμετοχή των νέων με ιστορικό μετανάστευσης στα διαδικτυακά μαθήματα, από την 

εμπειρία σας; 

 

 Γενικά όχι 

σχετικό  

Αρκετά 

σχετικό  

Πολύ 

σχετικό  

Εξαιρετικά 

σχετικό  

Δεν ισχύει 

την 

περίπτωσή 

μου 
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Διαδικτυακές δραστηριότητες 

Πιο αργό 

ξύπνημα 

επειδή δεν 

υπάρχει 

ανάγκη 

μετακίνσης  

     

Εκτίμηση της 

περιορισμένη

ς κοινωνικής 

αλληλεπίδρα

σης  

     

Δυνατότητα 

να 

συμμετέχουν 

μαθητές από 

μακρινά 

μέρη 

     

Δυνατότητα 

να 

συμμετέχουν 

ειδικοί και  

καλεσμένοι 

από μακρινά 

μέρη  

     

Υπήρχαν 

λιγότερες 

αποσπάσεις 

στην τάξη  

     

Άλλο, 

διευκρινίστε 

     


