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Αντικείμενο της ημερίδας, που αποτελεί πράξη διάχυσης του ερευνητικού έργου «Νέοι/ες ‘σε κρίση’/ 

στην κρίση: Κατασκευές της επιστημονικής μετανάστευσης στον λόγο Ελλήνων/ίδων του εξωτερικού και 

των ΜΜΕ» (https://youth‐in‐crisis.weebly.com/) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση & Διά βίου Μάθηση», «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», ΕΔΒΜ 

34, ΕΣΠΑ 2014‐2020, είναι η κινητικότητα των νέων.  

Τα τελευταία χρόνια της κρίσης, η κινητικότητα των νέων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και εκδηλώνεται 

με  ποικίλες  μορφές.  Από  τη  μια  πλευρά,  αρκετοί/ές  μετανάστες/τριες  που  ήρθαν  στην  Ελλάδα  τη 

δεκαετία του 1990 επαναπατρίζονται υπό την πίεση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Από την άλλη 

πλευρά,  χιλιάδες  έλληνες/ίδες  νέοι/ες  με  πανεπιστημιακούς  τίτλους  και  υψηλή  ειδίκευση,  έχουν 

επιλέξει  ή/και  αναγκαστεί  να  μεταναστεύσουν,  προκειμένου  να  ξεφύγουν  από  την  ανεργία  και  να 

εργαστούν  με  αξιοπρεπείς  μισθούς  σε  εργασιακό  περιβάλλον  αντάξιο  των  φιλοδοξιών  τους, 

φαινόμενο που είναι ευρύτερα γνωστό με τον νεολογισμό ‘brain drain’ (διαρροή εγκεφάλων/ διαρροή 

επιστημονικού δυναμικού). 

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αποτελεί κεντρική πύλη εισόδου στην Ευρώπη των πρόσφατων μεταναστευτικών 

και  προσφυγικών ροών από  την Ασία  και  την Αφρική. Όλη αυτή η  κινητικότητα δημιουργεί  νέες  και 

σύνθετες κοινωνικές ταυτότητες και πραγματικότητες. Καθιερωμένες αντιλήψεις για το ‘εθνικό’ και το 

‘άλλο’ ανατρέπονται και αμφισβητούνται, ενώ απαιτούνται νέες μέθοδοι σκέψης και τρόποι ενέργειας. 

 

Φλώρινα, 14 Μαΐου 2019 

   

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ

Μετανάστευση – Κινητικότητα – Brain Drain 

 Οι νέοι σε εποχές κρίσης 
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Νεανική κινητικότητα και πολυγλωσσία: Κατασκευές της γερμανομάθειας σε 

διαφημίσεις εκμάθησης της γερμανικής ως ξένης γλώσσας από ενήλικες 
 

Αναστασία Γ. Στάμου 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 
Στις  εποχές  της  οικονομικής  κρίσης,  η  (νεανική)  κινητικότητα  αποτελεί  ένα  διαδεδομένο  κοινωνικό 

φαινόμενο, το οποίο εκδηλώνεται με πολλαπλούς τρόπους, όπως τον επαναπατρισμό των οικονομικών 

μεταναστών/τριών  που  ήρθαν  στην  Ελλάδα  τη  δεκαετία  του  1990,  καθώς  και  τις  πρόσφατες 

μεταναστευτικές  και  προσφυγικές  ροές  από  την  Ασία  και  την  Αφρική.  Παραλλήλως,  χιλιάδες 

Έλληνες/ίδες, νεαρής κυρίως ηλικίας και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, μεταναστεύουν σε οικονομικά 

πιο  εύπορες  χώρες,  φαινόμενο  που  είναι  ευρύτερα  γνωστό  με  τον  νεολογισμό  brain  drain  (βλ. 

Λαμπριανίδης  2011).  Η  κινητικότητα  αυτή  διαμορφώνει  ετερόκλητες  και  σύνθετες  κοινωνικές 

ταυτότητες και πραγματικότητες, ενώ συνδέεται άρρηκτα με διαδικασίες πολυγλωσσίας, δημιουργώντας 

νέες γλωσσικές ανάγκες για τους/τις μετανάστες/τριες.  

Στην παρούσα εργασία, εξετάζονται ελληνικές διαφημίσεις εκμάθησης της γερμανικής ως ξένης γλώσσας 

από ενήλικες, καθώς η Γερμανία αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό των νεομεταναστών/τριών του 

brain drain (New Diaspora). Από την ανάλυση, προκύπτει πως η γερμανική γλώσσα παρουσιάζεται συχνά 

(και  σε  αντίθεση  με  την  κυρίαρχη  γλωσσική  ιδεολογία)  ως  μια  σχετικά  ‘εύκολη’  γλώσσα,  καθώς 

οικοδομούνται παραλληλισμοί με τη δομή των αρχαίων ελληνικών (και άρα θεωρείται οικεία για τους/τις 

Έλληνες/ίδες)  αλλά  και  γλωσσολογικές  συγγένειες  με  την  αγγλική  γλώσσα.  Από  την  άλλη  πλευρά,  η 

γερμανομάθεια  κατασκευάζεται  ως  ‘διαβατήριο’,  αντλώντας  από  τον  αντίστοιχο  λόγο  (passport 

discourse), εφόσον επενδύεται με θετικές κοινωνικές αξίες, όπως τον κοσμοπολιτισμό, τη διανόηση, την 

έρευνα και την καριέρα. 

 

Λέξεις‐κλειδιά: γερμανικά ως ξένη γλώσσα, πολυγλωσσία, νεομετανάστευση, γλωσσικές ιδεολογίες, λόγος 

‘διαβατήριο’ 

 

 

 

Συνεδρία

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ & BRAIN DRAIN 
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Μεταβάσεις, αξίες και επιθυμίες μετακινούμενων νέων που ζουν σε 

επισφαλείς συνθήκες 

 
Γιάννης Πεχτελίδης 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 
Η κινητικότητα των νέων είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που εμφανίζεται σήμερα έντονα στην Ευρώπη. 

Η μαζική ροή πληθυσμών προσφύγων και μεταναστών,  ιδίως της νεολαίας στην Ευρώπη, φέρνει στο 

προσκήνιο  το πολύπλοκο  και  περίπλοκο θέμα  της  ένταξης  και  κατά συνέπεια  το  κρίσιμο  ζήτημα  της 

αντιμετώπισης  των  αυξανόμενων  κοινωνικών  φαινομένων  του  ρατσισμού  και  της  βίαιης 

ριζοσπαστικοποίησης κυρίως των νέων. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση (τυπική, μη τυπική και άτυπη) 

αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία για την ενσωμάτωση των εκτοπισμένων και περιθωριοποιημένων 

νεανικών πληθυσμών, καθώς και τη διαχείριση και μείωση του αυξανόμενου ρατσισμού. 

Αντικείμενο  της  εισήγησης  είναι  οι  μεταβάσεις  των  κοινωνικά  ευάλωτων  νέων  σε  ένα  ρευστό  και 

μεταβαλλόμενο  κοινωνικό  περιβάλλον  με  διαφορετικές  χωρικές  και  γεωγραφικές  δυνατότητες.  Η 

εξερεύνηση των διαφορών, καθώς και των ομοιοτήτων μεταξύ χωρών και περιοχών και του τρόπου με 

τον οποίο οι νέοι άνθρωποι βιώνουν και αντιμετωπίζουν τη δική τους κατάσταση, τον πολιτισμό, την 

εργασία  και  την  εκπαίδευση βρίσκονται στο  επίκεντρο αυτής  της  εργασίας,  η οποία  είναι μέρος  του 

ευρωπαϊκού  προγράμματος  «Κοινωνικο‐πολιτισμική  μάθηση  νέων  σε  κοινωνίες  με  κινητικότητα» 

(SLYMS, Erasmus+, 2018‐2021). 

 

Λέξεις‐κλειδιά:  νεανική  κινητικότητα,  κοινωνικά  ευάλωτες  ομάδες,  κοινωνικο‐πολιτισμική  μάθηση, 

κοινωνική ένταξη 
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Brain drain και ιστορίες ζωής νέων εκπαιδευτικών 

 
Γιάννης Μπέτσας1, Σοφία Αυγητίδου2, Θεοδώρα Ανδριώτη3 &  Αναστασία Μεκάση4 
1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
2,3,4 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 
Η εργασία υιοθετεί τη βιογραφική προσέγγιση για να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους νέοι 

και νέες εκπαιδευτικοί αφενός δομούν τις βιογραφικές αφηγήσεις τους και αφετέρου αφηγούνται την 

προσωπική και επαγγελματική τους διαδρομή, στο φάσμα των προκλήσεων που οριοθετεί για τη γενιά 

τους η ανεργία και η μετανάστευση. Η ερευνητική ομάδα απευθύνθηκε σε πέντε εκπαιδευτικούς που 

έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, προκειμένου να εργαστούν στον εκπαιδευτικό τομέα. Η βιογραφική 

προσέγγιση  έδωσε  τη  δυνατότητα  στις  συμμετέχουσες  στην  έρευνα  να  αφηγηθούν  τα  πρότυπα που 

έχουν εμπεδώσει ως προς την απασχόληση και τη σταδιοδρομία στο επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού, 

ως  προς  τη  μετανάστευση  και  τις  προσδοκίες  από  τα  κοινωνικά  και  πολιτισμικά  πλαίσια.  Τα 

αποτελέσματα  της  έρευνας  αναδεικνύουν  ότι  τα  υποκείμενα  της  έρευνας  επηρεάζονται  από  ένα 

κοινωνικό  και  πολιτισμικό  πλαίσιο  που  είναι  προ‐δομημένο  καιπρο‐ερμηνευμένο  με  θετικό  τρόπο 

απέναντι στην προοπτική της μετανάστευσης ως δίαυλου κοινωνικής κινητικότητας, αντιμετωπίζουν την 

ανεργία ως «τροχιά του πόνου», απέναντι στην οποία υιοθετούν ποικίλα βιογραφικά σχήματα δράσης, 

και,  τέλος,  αντιμετωπίζουν  μια  βιογραφική  ασυνέχεια  που  οδηγεί  στον  επαναπροσδιορισμό  των 

στοιχείων της επαγγελματικής τους ταυτότητας.  

 

Λέξεις‐κλειδιά: brain drain, αφηγήσεις ζωής, επάγγελμα εκπαιδευτικού 
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Από το brain drain στο brain gain και ο ρόλος του youth work και  

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

 

Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου  

Επικεφαλής Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας  

 

Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και αγορά εργασίας η ένταση του φαινομένου της απασχόλησης 

επιστημονικού δυναμικού και ατόμων με υψηλή εξειδίκευση φαίνεται να είναι φυσιολογική εξέλιξη. Η 

φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό περιορίζει μεν τις αναπτυξιακές προοπτικές βραχυπρόθεσμα, 

όμως δημιουργεί προοπτική για οφέλη σε βάθος χρόνου, με την επιστροφή τους ή τις συνεργασίες τους 

με  εγχώρια  ινστιτούτα,  πανεπιστημιακά  ιδρύματα  ή  επιχειρήσεις.  Στις  αναπτυσσόμενες  χώρες 

εφαρμόζονται  προγράμματα  που  δίνουν  κίνητρο  σε  επιστημονικό  προσωπικό‐  επιτυχημένους 

μετανάστες  να  επιστρέψουν  στην  πατρίδα  τους  είτε  προσωρινά  είτε  μόνιμα,  ώστε  να 

μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους. Οι επιστήμονες που τυχόν θα επιστρέψουν στην χώρα τους, θα 

αποτελέσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, φέρνοντας στην εγχώρια 

οικονομία την τεχνογνωσία, την κουλτούρα, τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και ακόμα, τις διασυνδέσεις 

τους.  Ο  ρόλος  της  εργασίας  με  τον  τομέα  της  Νεολαίας  (youth  work)  και  της  κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την μεταστροφή αυτή από το brain drain 

στο brain gain. Η ποιοτική εργασία για τη νεολαία γεφυρώνει ένα χάσμα μεταξύ παιδικής ηλικίας και 

ενηλικίωσης, εμπλέκοντας τους νέους σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους και την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων απαραίτητων για την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και οικονομία. Η εργασία 

για τους νέους μπορεί να προσφέρει ένα χώρο όπου εξασφαλίζεται υγιής και ποιοτική μετάβαση στην 

αγορά εργασίας, δημιουργώντας παράλληλα και νέες θέσεις εργασίας μέσω ανάπτυξης πρωτοβουλιών 

στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.  

Λέξεις‐κλειδιά: brain drain, brain gain, κοινωνική επιχειρηματικότητα 
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Μετανάστευση, ταυτότητες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης:  

Η περίπτωση του ελληνικού brain drain*1 

 

Μαρία (Μαρίζα) Γεωργάλου, Θεοδώρα Π. Σαλτίδου & Ελένη Γρίβα 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

Από το 2010 και μετά, το φαινόμενο της επιστημονικής μετανάστευσης (brain drain) από την Ελλάδα, ως 

μια μορφή νεομετανάστευσης, έχει λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. H 

παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους οι Έλληνες/ίδες νεομετανάστες/τριες 

κατασκευάζουν  τις  ταυτότητές  τους  στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  (social  media),  εκφράζοντας 

παράλληλα την ταύτισή τους, ή μη, με πρόσωπα, καταστάσεις και νοοτροπίες τόσο στη χώρα υποδοχής 

όσο  και  στην  Ελλάδα.  Στα  δεδομένα  της  έρευνας  περιλαμβάνεται  πολυμεσικό  περιεχόμενο  (όπως 

πληροφορίες προφίλ, ενημερώσεις κατάστασης – status updates, σχόλια, σύνδεσμοι βίντεο και άρθρων, 

φωτογραφίες) που έχουν αναρτήσει στα social media 8 Έλληνες/ίδες νεομετανάστες/τριες στη Γερμανία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο, αποσπάσματα από ημιδομημένες συνεντεύξεις μαζί τους μέσω Skype καθώς 

και σημειώσεις πεδίου. Για τη συλλογή των δεδομένων υιοθετήσαμε την προσέγγιση της λογοκεντρικής 

δικτυωμένης  εθνογραφίας  (Androutsopoulos  2008)  και  για  την  ανάλυσή  τους  βασιστήκαμε  σε 

κονστρουξιονιστικές θεωρίες ταυτότητας (Brubaker & Cooper 2000) και στη διαδικτυακή ανάλυση λόγου 

(Leppänen et al. 2014, Zappavigna 2018). Μέσα από τα ευρήματα αναδεικνύεται η υβριδικότητα και ο 

πολυμιντιακός (polymediated: Madianou & Miller 2012) χαρακτήρας των ελληνικών νεομεταναστευτικών 

ταυτοτήτων. Παράληλλα, φωτίζονται ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις του φαινομένου 

της ελληνικής επιστημονικής μετανάστευσης. 

   

 

Λέξεις‐κλειδιά: επιστημονική μετανάστευση, νεομετανάστευση, ταυτότητες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

λογοκεντρική δικτυωμένη εθνογραφία, διαδικτυακή ανάλυση λόγου 

 

 

 

 

 

   

                                                            
*1Tο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 
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Όψεις του έντυπου δημοσιογραφικού λόγου για τη μετανάστευση νέων 

Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό στην εποχή της κρίσης 

 

Όλγα Μούσιου Μυλωνά 

Δρ Παιδαγωγικής – Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας 
 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση όψεων του κοινωνικού φαινομένου της μετανάστευσης 

νέων επιστημόνων από την Ελλάδα στο εξωτερικό, με αφορμή την οικονομική κρίση, μέσα από τον λόγο 

των  Μ.Μ.Ε.  και  γίνεται  μια  απόπειρα  αποτίμησης  της  εξελικτικής  θεώρησης  της  δημοσιογραφικής 

αποτύπωσης του φαινομένου την τελευταία πενταετία. Τα δημοσιογραφικά κείμενα διερευνώνται μέσα 

από  την  οπτική  της  Κριτικής  Ανάλυσης  Λόγου  (Fairclough,  1989,  1992,  1995)  και  παρουσιάζονται 

ενδεικτικά οι λεξικογραμματικές και υφολογικές επιλογές, καθώς και οι σημασιολογικές και κειμενικές 

στρατηγικές σε επίπεδο μικροδομής και μακροδομής, που στοχεύουν στην παρουσίαση του κειμένου, 

σύμφωνα με την ιδεολογική οπτική του δημιουργού. Μέσα από τους Λόγους των ερευνούμενων άρθρων 

αναδεικνύονται οι αντιφάσεις και οι συμφωνίες για το πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, η επιλεκτική 

βαρύτητα  που  προσδίδεται  στις  επιμέρους  πτυχές  του  ζητήματος  και  επισημαίνονται  οι  βαθύτερες 

ιδεολογικές προεκτάσεις του. Το έλλειμμα σαφούς και εμπεριστατωμένης εικόνας για την αντικειμενική 

αποτίμηση  του  φαινομένου  μέσα  από  τους  επίσημους  φορείς  της  πολιτείας  δημιουργεί  ένα  κενό 

πληροφόρησης,  το  οποίο  επιτρέπει  ένα  μεγάλο  εύρος  υποκειμενικής  διαχείρισης  του  θέματος,  με 

αποτέλεσμα  μέσα  από  τα  δημοσιογραφικά  κείμενα  να  αναδεικνύεται  η  «φυσικοποίηση»  του 

φαινομένου,  καθώς  δεν  επιχειρείται  προσπάθεια  της  βαθύτερης  και  ευρύτερης  ερμηνείας  του  και 

δίνεται  αποκλειστική  έμφαση  στην  παρούσα  ελληνική  εκδοχή  της  μετανάστευσης  με  ελάχιστες 

αναφορές στη διαχρονικότητα και στην παγκοσμιότητα του φαινομένου. Στα δημοσιογραφικά άρθρα 

παρατηρείται να αποσιωπούνται αρκετές πτυχές του ζητήματος, όπως η αμφίδρομη μετανάστευση και 

η παγκόσμια κινητικότητα. Επίσης, αγνοείται η ψυχολογική διάσταση των νέων που φεύγουν, το γεγονός 

ότι  δεν  είναι  όλοι  οι  νέοι  που  μεταναστεύουν  επιστήμονες,  εφόσον  πολλοί  από  αυτούς  αποτελούν 

εργατικό δυναμικό, αλλά και οι ψυχολογικές συνέπειες αυτών που παραμένουν για να εργαστούν στην 

Ελλάδα. Από την ανάλυση διαφαίνονται υπόρρητες αντιλήψεις για τη θεώρηση του ατόμου απλά ως 

οικονομικής μονάδας και ως παραγωγικού μηχανισμού, αναπαράγεται η ιδεολογία της εσωστρέφειας, η 

ταξική  αντίληψη  και  η  ιεράρχηση  της  ανθρώπινης  αξίας  αναλογικά  με  τις  επιδόσεις  και  την 

παραγωγικότητα και το πρόβλημα ανάγεται, τελικά, όπως όλα τα κοινωνικά θέματα, σε βαθιά ιδεολογικό 

και ταξικό ζήτημα.  

Η όλη εργασία επιχειρεί να αποτελέσει μια μικρή συμβολή στην ορθολογική προσέγγιση του κοινωνικού 

φαινομένου της μετανάστευσης των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, με απώτερο στόχο την ανάδειξη 

των  μέτρων  ανάσχεσης,  απομείωσης  και  αντιμετώπισης  του  φαινομένου  και  τον  ισοσκελισμό  των 

επιπτώσεων με τον πλούτο από τις επιστημονικές και πολιτισμικές ανταλλαγές, καθώς και τη δημιουργία 

προϋποθέσεων για τον ενδεχόμενο επαναπατρισμό των Ελλήνων μεταναστών. 

 

Λέξεις‐κλειδιά: μετανάστευση επιστημόνων, brain drain, δημοσιογραφικός λόγος, κριτική ανάλυση λόγου
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«Νέοι, μορφωμένοι και…προδομένοι»: Ταυτότητες νεαρών νεομεταναστών/ ‐

στριών στον λόγο των ψυχαγωγικών κειμένων της μαζικής κουλτούρας*2 

 

Θεοδώρα Π. Σαλτίδου, Μαρία (Μαρίζα) Γεωργάλου & Ελένη Γρίβα 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
 

Εξαιτίας  της  πρόσφατης  ελληνικής  οικονομικής  κρίσης,  χιλιάδες  νέοι/‐ες  πτυχιούχοι  αποφάσισαν  ή 

αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν, αναζητώντας περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες, αξιοκρατία 

ή/και  καλύτερες  συνθήκες  ζωής.  Αυτή  η  νεομετανάστευση  (Bozatzis  2015),  ευρύτερα  γνωστή με  τον 

νεολογισμό «brain drain», αποτελεί αντικείμενο πραγμάτευσης όχι μόνο από τα ‘σοβαρά’ κείμενα της 

μαζικής κουλτούρας αλλά και από τα ψυχαγωγικά, όπως οι κωμικές τηλεοπτικές σειρές, οι διαφημίσεις, 

τα  ψυχαγωγικά  sites.  Με  αφορμή  τις  παραπάνω  διαπιστώσεις,  αντλώντας  από  ένα  συνδυαστικό 

αναλυτικό μεθοδολογικό πλαίσιο, αποτελούμενο από την κοινωνικοπολιτισμική γλωσσολογία (Bucholtz 

& Hall 2005), την εθνομεθοδολογία (Sacks 1992), τη διεπιδραστική γλωσσολογία (Gumperz 2001) και την 

κριτική ανάλυση λόγου (Fairclough 2003), αναλύσαμε αποσπάσματα δημοφιλών ψυχαγωγικών κειμένων 

της  μαζικής  κουλτούρας  όπου  κατασκευάζονται  οι  νεανικές  ταυτότητες  των  Ελλήνων/‐ίδων 

νεομεταναστών/‐στριών. Η ανάλυσή μας, εστιάζοντας στα νεομεταναστευτικά ζητήματα, όπως τα αίτια 

και η δυσκολία απόφασης για μετανάστευση, τα προβλήματα στις χώρες υποδοχής και οι πιθανότητες 

επιστροφής στην Ελλάδα, αποκαλύπτει  τα  ‘μοτίβα’ που αναδύονται στον  λόγο  των  νεομεταναστών/‐

στριών και μέσω των οποίων κατασκευάζουν τις ταυτότητές τους.  

 

Λέξεις‐κλειδιά: νεανικές ταυτότητες, μοτίβα νεομετανάστευσης, ψυχαγωγικά κείμενα μαζικής κουλτούρας, 

ανάλυση λόγου 

 

 

 

 

 

 

                                                            
*2Tο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 
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Αφηγήσεις ζωής άνεργων εκπαιδευτικών: Η προοπτική μετανάστευσης στο 

εξωτερικό 
 

Βασιλική Παπαδοπούλου1 & Γιάννης Μπέτσας2 
1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,  
2 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο 

φάσμα  της  ανεργίας  και  αντιμετωπίζουν  το  ενδεχόμενο  μετανάστευσης  στο  εξωτερικό  δομούν  τις 

βιογραφικές  τους  αφηγήσεις.  Ειδικότερα,  εξετάζονται  οι  λόγοι  που  προβάλλουν  οι  άνεργοι 

εκπαιδευτικοί  στην  οργάνωση  της  εμπειρίας  τους  και  στη  διαμόρφωση  της  επαγγελματικής  τους 

ταυτότητας, τα γεγονότα και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόφασή τους να μεταναστεύσουν στο 

εξωτερικό  και  η  τοποθέτησή  τους  απέναντι  στα  κοινωνικά  πλαίσια.  Βάσει  των  δεδομένων  που 

προκύπτουν από τη βιογραφική προσέγγιση, προκύπτουν πανομοιότυπα βιογραφικά σχήματα δράσης, 

που  δεν  οδηγούν  σε  αξιοσημείωτες  μεταμορφώσεις  των  βιογραφικών  ταυτοτήτων.  Ως  προς  τις 

προσδοκίες τους από τα κοινωνικά πλαίσια, τα αφηγηματικά υποκείμενα αναδεικνύουν τον κυρίαρχο 

ρόλο του κράτους στην εκπλήρωση των προσδοκιών τους αλλά και τη σαφή απογοήτευσή τους από τον 

τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας. Τέλος, τα μέρη εκείνα των αφηγήσεων που αναφέρονται στην 

απόφαση  μετανάστευσης  στο  εξωτερικό  χαρακτηρίζονται  από  έντονες  επιχειρηματολογικές 

δραστηριότητες,  εκλογικεύσεις  και  θεωρητικές  ενδοσκοπήσεις,  που  αποσκοπούν  κυρίαρχα  να 

εκφράσουν  το  ανακλαστικό  βιογραφικό  έργο  των  αφηγητών/τριών.  Τα  αφηγηματικά  υποκείμενα 

φαίνονται  να  αναμετρώνται  με  μια  εμπεδωμένη  γι’  αυτά  πορεία  εξωτερικών  γεγονότων  (ανεργία, 

προοπτική μετανάστευσης) και να επιχειρούν να αυτο‐θεωρητικοποιήσουν τη στάση τους, βάσει των 

εσωτερικών καταστάσεων που βιώνουν.  

 

Λέξεις‐κλειδιά: brain drain, βιογραφική μέθοδος, άνεργοι εκπαιδευτικοί 

 

 

 

 

 

Συνεδρία

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Εκπαίδευση 

προσφύγων μαθητών και διαπολιτισμικές δεξιότητες εκπαιδευτικών 

 

Ευμορφία Κηπουροπούλου  

Δρ. Παιδαγωγικής, Ειδική Επιστήμων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

Στην παρούσα εισήγηση διερευνώνται οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την 

ένταξη των προσφυγοπαίδων στα ελληνικά σχολεία. Συγκεκριμένα, η εισήγηση εστιάζει σε δύο άξονες. 

Ο πρώτος σχετίζεται με τις διά του λόγου αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση των 

προσφύγων  μαθητών  και  ο  δεύτερος  άξονας  αφορά  τις  διαπολιτισμικές  δεξιότητες  τις  οποίες  έχουν 

κατακτήσει ή όχι οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί στη διάρκεια των σπουδών αλλά και της 

εκπαιδευτικής τους εμπειρίας. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σχετικά με τις 

ικανότητές τους να αναπτύξουν διαπολιτισμικές πρακτικές και εστιάζουν στην έλλειψη επιμορφωτικών 

δράσεων  από  θεσμικούς  φορείς  ενώ  παράλληλα  συζητούν  την  αναγκαιότητα  της  παροχής  ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών στους πρόσφυγες μαθητές. Το ερευνητικό υλικό απαρτίζεται από συνεντεύξεις 

είκοσι πέντε εκπαιδευτικών και η ανάλυσή τους πραγματοποιήθηκε με το μεθοδολογικό εργαλείο της 

Κριτικής Ανάλυσης Λόγου των Fairclough και Kress.  

 

Λέξεις‐κλειδιά:  διαπολιτισμική  εκπαίδευση,  παιδαγωγική  της  ένταξης,  διαπολιτισμικές  δεξιότητες, 

επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικών, ανάλυση λόγου 
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Μετανάστευση, κινητικότητα, νέα και σύνθετα γλωσσικά περιβάλλοντα 

μάθησης: Μια μελέτη περίπτωσης σε τάξεις υποδοχής στην περιοχή της 

Φθιώτιδας 

 

Αναστασία Παπαποστόλου & Πολυξένη Μανώλη 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
 

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των οικονομικών μεταναστών αλλά κυρίως του προσφυγικού προβλήματος, 

αυξήθηκαν και διαφοροποιήθηκαν οι ανάγκες γλωσσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και διαμορφώθηκαν 

νέες  και  σύνθετες  κοινωνικές  ταυτότητες  και  πραγματικότητες,  αφού  υπολογίζεται  ότι  μεταξύ 

Αυγούστου  2015  και  Μαρτίου  2016,  817,175  πρόσφυγες  έφθασαν  στην  Ελλάδα  μέσω  των 

ελληνοτουρκικών συνόρων και ότι περίπου 60.000 πρόσφυγες παρέμειναν στην Ελλάδα μέχρι το 2017. 

Στόχος της παρούσας έρευνας, που διεξήχθη στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης του μεταπτυχιακού 

προγράμματος ‘Language Education for Refugees and Migrants’ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 

ήταν να μελετήσει τις ανάγκες, προκλήσεις, διδακτικές πρακτικές και τα υλικά των εκπαιδευτικών που 

δίδασκαν σε τάξεις υποδοχής στην περιοχή της Φθιώτιδας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με παρατήρηση 

και συνεντεύξεις με τις καθηγήτριες της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και αναλύθηκαν με τη μέθοδο 

της  ανάλυσης  περιεχομένου.  Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  ανέδειξαν  τις  πολλαπλές  ανάγκες  και 

προκλήσεις  που  αντιμετώπιζαν  οι  εκπαιδευτικοί  αυτοί,  ενώ  φάνηκε  ότι  χρησιμοποιούσαν  ένα 

συνδυασμό  διδακτικών  υλικών  και  μεθόδων,  προκειμένου  να  ανταπεξέλθουν  στη  νέα  και  σύνθετη 

κοινωνική πραγματικότητα. 

 

Λέξεις‐κλειδιά: γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων, εκπαιδευτικές ανάγκες, διδακτικές προσεγγίσεις 
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2016‐2019: Οι εξελίξεις στην εκπαίδευση των προσφύγων στο δημόσιο σχολείο 

 
Φωτεινή Παπαδοπούλου1  & Δώρα Χοστελίδου2 
1 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων, 2 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 

Οι αυξημένες προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης ως πύλης εισόδου 

στην Ευρώπη, κατέστησαν ως μείζονα στόχο του ΥΠΠΕΘ τη διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση 

των  παιδιών  και  των  νέων  προσφύγων  ανεξάρτητα  από  το  αν  θα  παραμείνουν  στην  Ελλάδα  ή  θα 

μετακινηθούν. 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση του προγράμματος του ΥΠΠΕΘ για την ένταξη των παιδιών 

των προσφύγων στα σχολεία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του έως και σήμερα. Οι στόχοι αποτελούν 

την καταγραφή της εμπειρίας των εκπαιδευτικών από τις ΔΥΕΠ αλλά και την ένταξη των παιδιών στα 

σχολεία της πρωινής βάρδιας ενώ γίνεται αναφορά στα προβλήματα και τα κενά που εμφανίστηκαν. 

Γίνεται  συνοπτική  περιγραφή  του  σχεδίου  του  ΥΠΠΕΘ  του  2016  για  την  ένταξη  των  παιδιών  των 

προσφύγων και επισημαίνονται οι αλλαγές που περιλήφθηκαν στο αναμορφωμένο σχέδιο εκπαίδευσης 

που  εκπονήθηκε  για  τα  σχολικά  έτη  2017‐2018  και  2018‐2019.  Λαμβάνονται  υπόψη  οι  εκθέσεις 

αξιολόγησης  που  εκπονήθηκαν  από  το  ίδιο  το  ΥΠΠΕΘ,  αλλά  και  έρευνες  από ΜΚΟ  και  ερευνητικές 

ομάδες που αξιολογούν θετικά το όλο εγχείρημα και ενσωματώνουν τις εμπειρίες από τις υπάρχουσες 

καλές πρακτικές για την περαιτέρω βελτίωσή του. 

 

Λέξεις‐κλειδιά: εκπαίδευση προσφύγων, λειτουργία ΔΥΕΠ, ένταξη στην τυπική εκπαίδευση 
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Θέματα γλώσσας και ταυτότητας των μαθητών/τριών με μεταναστευτικό 

προφίλ: Μια ποιοτική μελέτη σε μαθητές αλβανικής καταγωγής του δημοτικού 

σχολείου 

 

Σπύρος Μπούρας1, Ελένη Γρίβα2  & Αναστασία Στάμου3 
1, 2 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 
3 Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 

Η μετανάστευση και η κινητικότητα έχουν προσλάβει μεγάλες διαστάσεις, τα τελευταία χρόνια, με τις 

σύγχρονες κοινωνίες να χαρακτηρίζονται από έναν έντονο γλωσσικό και πολιτισμικό πλουραλισμό (Lohe 

&  Elsner,  2019).  Μια  από  τις  μεγαλύτερες  προκλήσεις  μιας  οικογένειας  μεταναστών  κατά  την 

προσαρμογή της σε ένα νέο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι η συνειδητή ή μη κατανομή 

ρόλων των δύο γλωσσών, της γλώσσας της χώρας καταγωγής και της πλειονοτικής γλώσσας. Από την 

άλλη,  οι  ταυτότητες  των  μεταναστών  μαθητών/τριών  έχουν  διπολιτισμικά  και  διγλωσσικά 

χαρακτηριστικά,  γεγονός  που  δημιουργεί  ένα  ιδιαίτερο  αίσθημα  του  ανήκειν,  τόσο  στην  ‘εσωτερική 

ομάδα’  των  ‘άλλων’,  όσο  και  στην  ‘εξωτερική  ομάδα’  της  πλειονότητας  (Cohen,  1982).  Σκοπός  της 

παρούσας εργασίας ήταν να αποτυπωθούν οι απόψεις των μαθητών/τριών με μεταναστευτικό προφίλ 

για την επιλογή γλωσσών, τον ρόλο της γλώσσας της χώρας καταγωγής και της πλειονοτικής γλώσσας 

στο οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο, και τον τρόπο με το οποίο παρουσιάζουν τις ταυτότητές τους 

μέσα  από  το  λόγο  τους,  καθώς  επηρεάζουν  τη  δυναμική  των  τάξεων  και  συμβάλλουν  στην  ομαλή 

κοινωνική και σχολική ένταξή τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 146 μαθητές/τριες αλβανικής καταγωγής 

που φοιτούσαν σε σχολεία της Φλώρινας και της Άρτας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ατομικών ημι‐

δομημένων συνεντεύξεων και αναλύθηκαν σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση του Miles & Huberman 

(1994) καθώς επίσης και στο πλαίσιο της κριτικής ανάλυσης λόγου (π.χ. Fairclough 1992· βλ. και Στάμου 

2014).  Από  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  διαπιστώνεται  ο  προσανατολισμός  των  περισσοτέρων 

μεταναστών/τριών  μαθητών/τριών  προς  την  πλειονοτική  γλώσσα  και  κουλτούρα,  καταφεύγοντας  σε 

επιπολιτισμικές πρακτικές  (Berry,  1980) ως στρατηγική  ένταξης στην  ελληνική σχολική  και  κοινωνική 

πραγματικότητα.  

 

Λέξεις‐κλειδιά: μετανάστες/τριες μαθητές/τριες, πλειονοτική γλώσσα, επιπολιτισμικές πρακτικές, κριτική 

ανάλυση λόγου 
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