
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή: 

"Μεταναστευτικές διαδρομές: Σχολικοί Σταθμοί και Ψυχοκοινωνικές αποσκευές" 

13-15 Δεκεμβρίου 2013 

Grand Hotel Palace 

Μοναστηρίου 305–307, Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 549000) 

 

Φορέας υλοποίησης: Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης - Δράση 6.2, Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & 

Παλιννοστούντων Μαθητών", Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, σε συνεργασία με την 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

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

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

δημογραφικές αλλαγές στην Ελληνική κοινωνία και τις συνεχείς μετακινήσεις ομάδων μεταναστευτικού 

πληθυσμού, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις αποτελούν σημαντικά ζητήματα (και) για τις σχολικές κοινότητες 

(εκπαιδευτικοί, μαθητές και οικογένειές τους). Με την ευκαιρία της τριετούς εφαρμογής και ολοκλήρωσης της 

Πράξης και της Δράσης 6.2, τα Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΠΨΥ) διοργανώνουν τριήμερο 

Συνέδριομε διεθνή συμμετοχή γύρω από τα παραπάνω ζητήματα και δημοσιοποιούν την πορεία και τα 

αποτελέσματα των παρεμβάσεων που έγιναν σε 105 δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα κατά 

την περίοδο 2010-2013. 

 

Συνοπτικά, επιδίωξη και έργο της Δράσης 6.2 ήταν η προαγωγή της ψυχικής υγείας από το νηπιαγωγείο μέχρι το 

λύκειο, η προώθηση της αρμονικής συνύπαρξης όλων των μαθητών και των οικογενειών τους, γηγενών και 

μεταναστών, η διευκόλυνση της σύνδεσης των σχολείων με τις οικογένειες και το άνοιγμα στην κοινότητα μέσω 

της διασύνδεσης σχολείου και οικογενειών με τοπικούς φορείς ψυχοκοινωνικής στήριξης.Η Δράση 6.2 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας με Επιστημονική Υπεύθυνη την αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ του ΑΠΘ κα Ι. Μπίμπου και με άξονα την 

πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα 

αυτόεφαρμόστηκε με την καινοτόμο για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ένταξη ψυχολόγων για πρώτη φορά 

μέσα σε δημόσια σχολεία - που δήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής - και συμπεριέλαβε μεγάλο αριθμό σχολείων με 

υψηλό ποσοστό μεταναστών μαθητών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική κουλτούρα αφενός 

συνεργασίας μεταξύ σχολείων, γονιών και ψυχολόγων, αφετέρου αναγνώρισης της ετερότητας των μαθητών με 

πολιτισμικά επαρκείς τρόπους. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του συνεδρίου είναι να επιχειρήσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Τι κατανοούμε 

για τις μεταναστευτικές διαδρομές και τους σχολικούς σταθμούς των μαθητών; Πώς άραγε είναι οι σχέσεις των 

συμμαθητών με διαφορετικό εθνικό/πολιτισμικό υπόβαθρο στη σχολική κοινότητα; Πώς παρουσιάζονται και 

αναγνωρίζονται οι οικογένειες των μεταναστών μαθητών στο ελληνικό σχολείο; Πώς συζητούν οι εκπαιδευτικοί 

για τη μετανάστευση και τις ‘αποσκευές’ των μαθητών που έρχονται στην Ελλάδα από ποικίλες χώρες; Τι 

επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στην ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων έχουν οι πρακτικές που 

απαντούν στα παραπάνω ερωτήματα; Τι μπορούν να κάνουν οι ψυχολόγοι σε συνεργασία με τα σχολεία, μια 

συνεργασία πρωτόγνωρη για την ελληνική πραγματικότητα; Σε ποιο βαθμό μπορέσαμε με τα Προγράμματα 

Ψυχολογικής Υποστήριξης να δημιουργήσουμε - από κοινού με τους εκπαιδευτικούς - ασφαλείς ψυχοκοινωνικούς 
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χώρους στα σχολεία; Και όλα αυτά τα ερωτήματα, βέβαια, τίθενται σε μια κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα 

που χαρακτηρίζεται από την "οικονομική κρίση", εκτείνεται ωστόσο σε κρίση αξιών και ασφυκτικό περιορισμό 

επιλογών για τις ζωές των εμπλεκομένων. 

 

Το συνέδριο λοιπόν αποτελεί την αφορμή για την ανάπτυξη ενός διαλόγου απαραίτητου για τους μετανάστες, τόσο 

στις σχολικές τους τάξεις, όσο και στην κοινωνική πραγματικότητα της Ελλάδας σήμερα. Για το λόγο αυτό 

πλαισιώνεται από οργανισμούς και φορείς που καταθέτουν τις εμπειρίες τους από τους χώρους συνάντησής τους 

με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο. Οι οπτικές της ετερότητας αναπτύσσονται 

πολυσύνθετα μέσα από την επαγγελματική πρακτική ψυχολόγων και εκπαιδευτικών, την τριβή με τις 

ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους, την έρευνα, την ισχύουσα νομοθεσία για την 

ιθαγένεια και τη μεταναστευτική πολιτική. 

 

Η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου είναι δωρεάν. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τις κες Κυριακή Λιανού στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

kitty071@gmail.com και Πέρσα Χατζηλάμπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση paradoteadrasi6@gmail.com ή στα 

τηλέφωνα 2310995030 / 6973749200. 
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