
 

Βόλος, 17 Μαΐου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Επίσκεψη της Ομάδας Συντονισμού, Παρακολούθησης και Διαχείρισης 
της Εκπαίδευσης των Προσφύγων στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο Βόλου (Κ.Φ.Α.Α. Βόλου)" 

Την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο Βόλου (Κ.Φ.Α.Α. Βόλου) του Ε.Ε.Σ. επισκέφτηκαν δύο μέλη της 

Ομάδας Συντονισμού, Παρακολούθησης και Διαχείρισης της Εκπαίδευσης των 

Προσφύγων, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Φελεκίδου Βαρβάρα και Στάμου Ελένη, οι οποίες 

είναι υπεύθυνες για τον αστικό ιστό στα γεωγραφικά διαμερίσματα Βορείου Ελλάδας και 

Θεσσαλίας. Μαζί τους ήταν και η κ. Βασιλειάδου Ευτέρπη, υπεύθυνη για τον αστικό ιστό 

Βόλου και Λάρισας.  

Τα θέματα που συζητήθηκαν, παρουσία της Συντονίστριας της Δομής του Ε.Ε.Σ., κας 

Ιωάννας Ζαγοριανού (κοινωνική λειτουργός), αφορούσαν αφενός την παρεχόμενη 

εκπαίδευση εντός του Κέντρου Φιλοξενίας και αφετέρου τη διασύνδεσή του με το 

δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικών δράσεων 

του Κ.Φ.Α.Α. Βόλου, κ. Βλαχάκης Βασίλης (φιλόλογος), παρουσίασε τους κεντρικούς 

άξονες επί των οποίων έχουν δομηθεί οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς τους 

επωφελούμενους της Δομής (εβδομαδιαίο πρόγραμμα, γνωστικά αντικείμενα, 

τμηματοποίηση, εγχειρίδια, τρόπος διδασκαλίας, ενισχυτική διδασκαλία κ.α.), αναλύοντας 

παράλληλα τη λογική και το πλαίσιο υλοποίησής τους. Στη συνέχεια, και από κοινού με 

την κυρία Ζαγοριανού, αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία του Κέντρου με το Εσπερινό 

Γυμνάσιο Βόλου. Ας σημειωθεί ότι το Κ.Φ.Α.Α. Βόλου στηρίζει τη συγκεκριμένη σχολική 

μονάδα μέσω των εγγραφών που πραγματοποιεί εκεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς.  

Από τη μεριά τους, τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού ενημέρωσαν για όλες τις εξελίξεις 

που έχουν δρομολογηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την 

εκπαίδευση των προσφύγων, για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του δημόσιου 

εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και για το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι 

δομές φιλοξενίας ανηλίκων, ιδιαίτερα στους τομείς της προετοιμασίας, κινητοποίησης και 

ψυχολογικής υποστήριξης των φιλοξενουμένων. Ειδική μνεία έγινε στην παρουσία ενός 

εντεκάχρονου επωφελούμενου, του οποίου η εγγραφή έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο 1ο 

Δημοτικό Σχολείο Αγριάς.  

Η επίσκεψη του κλιμακίου ολοκληρώθηκε με τη διατύπωση θερμότατων σχολίων για το 

παραγόμενο εκπαιδευτικό και ψυχοσυναισθηματικό έργο που επιτελείται εντός του 

Κ.Φ.Α.Α. Βόλου, ενώ ζητήθηκε η διατήρηση της ήδη τακτικής επικοινωνίας, ώστε να 

αντιμετωπίζονται από κοινού ζητήματα που πιθανόν να ανακύπτουν αναφορικά με την 

πρόσβαση και την ένταξη των φιλοξενουμένων του Κέντρου στο δημόσιο εκπαιδευτικό 

σύστημα.  


