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1  Εισαγωγή 
1.1  Γενικός στόχος του προγράμματος Erasmus +: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη – PAESIC  
Γενικός στόχος του προγράμματος Erasmus +: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης στην τάξη – PAESIC. 

Το κίνητρο για το έργο αυτό είναι η αναγνώριση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη, η οποία 
δημιουργεί σήμερα πολλά εμπόδια αλλά και ευκαιρίες για τους πολίτες της Ευρώπης, καθώς οι 
μετανάστες και οι πρόσφυγες που αναζητούν ένα “ασφαλές καταφύγιο”, αλλάζουν τη σύνθεση των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των κοινοτήτων μάθησης. Το κίνητρό μας πηγάζει από την επιθυμία να 
προσεγγιστούν και να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με νέους με μεταναστευτικό ή 
προσφυγικό υπόβαθρο -προωθώντας την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό στην τάξη. Συνεπώς, το 
πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της αμοιβαίας κατανόησης και του 
σεβασμού μεταξύ των νέων ατόμων και στην παροχή πρακτικής κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς οι 
οποίοι εργάζονται στην πρώτη γραμμή της άφιξης νέων προσώπων και πολιτισμών. Αυτό απαιτεί κοινές 
προσπάθειες για τη συμβολή στην οικοδόμηση μίας πιο συνεκτικής Ευρωπαϊκής κοινωνίας, με ενισχυμένο 
κλίμα κοινωνικής ένταξης. 

Οι ευρωπαϊκές χώρες γίνονται όλο και πιο πολύ όλο και πιο διαφορετικές, γεγονός που μπορεί να 
εξηγηθεί από την αύξηση της μετανάστευσης από τρίτες χώρες, καθώς και από την κινητικότητα μεταξύ 
των ευρωπαϊκών χωρών. Περίπου το 10% του πληθυσμού στην ΕΕ υπήρξαν μετανάστες το 2015, και το 5% 
αυτών ήταν κάτω των 15 ετών (Janta & Harte, 2016). Έτσι, παρατηρούμε σήμερα μία αύξηση των μαθητών 
με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα ευρωπαϊκά σχολικά συστήματα. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως 
ένας πιο διαφοροποιημένος μαθητικός πληθυσμός είναι κάτι το θετικό, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις 
μας σχετικά με τα μικτά σχολεία και τη θετική επίδραση που έχουν τα σχολεία αυτά στα επιτεύγματα των 
μαθητών. Ωστόσο, διάφορες προβληματικές τάσεις, που αφορούν μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, 
εμφανίζονται στα σχολεία της ΕΕ. 

Είναι δυνατόν να εντοπιστούν πολλές και συσχετισμένες επεξηγήσεις σχετικά με το χάσμα στο μορφωτικό 
επίπεδο μεταξύ των μαθητών χωρίς και με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Για παράδειγμα, η προκατάληψη 
του προγράμματος σπουδών, όπου κυριαρχεί η εκτίμηση της αρχικής κουλτούρας. Μία προκατάληψη 
στην αξιολόγηση και τα τεστ είναι μία περιορισμένη ευκαιρία για την παροχή υποστήριξης και μπορεί να 
οδηγήσει σε χαμηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο (Janta & Harte, 
2016). Μία άλλη βασική πρόκληση, όσον αφορά τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα σχολεία, 
είναι η εμφανής έλλειψη της αίσθησης του «ανήκω» στις σχολικές κοινότητες. Η έννοια της αίσθησης του 
«ανήκω» είναι βασική και υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της αίσθησης του «ανήκω» των μαθητών και της 
ψυχολογικής τους ευημερίας, της θετικής τους αυτο-ιδέας και της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους 
(Engsig, 2015). 

Οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν, σε πραγματικό χρόνο, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να βρουν 
αποτελεσματικές λύσεις. 

Το πρόγραμμα αυτό, με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη, ιδίως των μαθητών με μεταναστευτικό και προσφυγικό 
υπόβαθρο, θα βοηθήσει στη σωστή αντιμετώπιση της διαφορετικότητας, της οικειοποίησης των κοινών 
αξιών και της μη-διάκρισης, μέσω της εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων κατάρτισης. 



 

5 | Σ ε λ ί δ α  
 

Θα ενισχύσει τις διαπολιτισμικές ικανότητες των εκπαιδευτικών και θα αντιμετωπίσεις τις διακρίσεις, τον 
διαχωρισμό και τον ρατσισμό. Προωθώντας την κοινωνική ένταξη στην τάξη, θα ενισχυθεί η πρόσβαση, η 
συμμετοχή και οι μαθησιακές επιδόσεις των μειονεκτούντων μαθητών, ιδίως των μαθητών με 
μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο, μειώνοντας έτσι τις ανισότητες στα μαθησιακά 
αποτελέσματα. 

Θα υποστηρίξει περαιτέρω την πρόσβαση σε νέες προσεγγίσεις, ιδιαίτερα σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
και μεθοδολογίες αιχμής που συνδυάζονται με την εμπειρία των εκπαιδευτικών και τις ανάγκες για την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης. Αυτές οι μεθοδολογίες και τα ευρήματά μας θα μετατραπούν σε Ανοικτό 
Εκπαιδευτικό Πόρο με τη μορφή διαδικτυακού μαθήματος και διαδικτυακού υλικού, έτσι ώστε οι 
εκπαιδευτικοί να υποστηριχθούν όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη διαφορετικότητα στην τάξη. Η 
συνεργασία θα ενισχυθεί μεταξύ των φορέων εντός των σχολείων και των εξωτερικών ενδιαφερόμενων 
μερών, καθώς οι επικεφαλής των σχολείων θα συμμετέχουν, και η σχολική πολιτική το ίδιο. 

Θα υποστηρίξουμε την προώθηση της υψηλής ποιότητας και καινοτόμου διδασκαλίας και την 
επαγγελματική εξέλιξη και το προφίλ των εκπαιδευτικών. 

Η στήριξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως από τους μειονεκτούντες μαθητές με μεταναστευτικό και προσφυγικό 
υπόβαθρο, καθώς αισθάνονται καλύτερα να τους βλέπουν, να τους ακούν και να συμμετέχουν στην τάξη. 

 

Στόχοι 

Οι ακόλουθοι στόχοι έχουν αναπτυχθεί για την κάλυψη των αναγκών αυτών: 

• Να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς ένας χώρος εκμάθησης για να μοιράζονται τις καλύτερες 
πρακτικές και να αποκτούν δημιουργικές και καινοτόμες δεξιότητες για την προώθηση της 
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. 

 

• Να ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί και να τους παρέχεται μία πλατφόρμα για να συμμετέχουν 
στη δημιουργία λύσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων ένταξης των ιδιαίτερα μειονεκτούντων 
νέων με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο και στον σχεδιασμό στρατηγικών για την τάξη. 

 

• Να έρθουν οι επικεφαλής των σχολείων σε διάλογο σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης στα σχολεία. 

 

• Να δεσμευτούν οι αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές στις χώρες της Δανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας 
και της Γερμανίας στο να δοθεί προτεραιότητα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. 

 

• Να προσδιοριστεί η ήδη υπάρχουσα έρευνα και να συνδεθεί με την πράξη και να 
πειραματιστούμε με αυτή έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της τάξης. 
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• Να ενθαρρύνονται και να εμπνέονται οι εκπαιδευτικοί να διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο, 
όπου θα αισθάνονται πλήρως ικανοί να εξασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή μέσω της 
εκπαίδευσης στις μαθησιακές τους κοινότητες. 

 

• Να δημιουργηθεί χώρος διαλόγου και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθησιακών κοινοτήτων σχετικά 
με τις στρατηγικές ένταξης στην εκπαίδευση των νέων. 

 

• Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στην 
Ευρώπη και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στις ευρωπαϊκές 
κοινότητες μάθησης και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

 

1.2  Ανάγκη για συνεργασία ομάδας-στόχου 
Η καλύτερη ανταλλαγή εμπειριών από τις ομάδες-στόχου σε επίπεδο σχολείου και μεταξύ των μεθόδων 
διδασκαλίας μπορεί να επιτρέψει σε σχολεία και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη να υιοθετήσουν 
έγκαιρα τις προσεγγίσεις. Το ζήτημα της ένταξης αποτελεί τεράστια κοινή πρόκληση σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Ταυτόχρονα, δημιουργεί μία ευκαιρία να εισαχθεί μία προσέγγιση διδασκαλίας για περισσότερη ένταξη. 
Οι κοινές προκλήσεις απαιτούν κοινές προσπάθειες. Η κοινή ανταλλαγή γνώσεων και η ανοικτή πρόσβαση 
σε μαθήματα κατάρτισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών θα δημιουργήσει μία βάση για 
καλύτερες πρακτικές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και ένα κοινό έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη 
σχολείων με παιδιά και νέους με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο. 

 

1.3  Στόχος του Πνευματικού Προϊόντος 1 
Η παρούσα έκθεση είναι το αποτέλεσμα του πρώτου Πνευματικού Προϊόντος (IO1) του προγράμματος 
PAESIC και σκοπός της είναι να σκιαγραφήσει τα ευρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας τις 
ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των χωρών και των πολιτισμών και τις ανάγκες για μία καλύτερη 
ένταξη. Αυτή η έκθεση και τα ευρήματα αποτελούν σημαντικό θεμέλιο για την ανάπτυξη του έργου. 

Η έκθεση συντάσσεται με βάση τις εθνικές εκθέσεις που εκπόνησαν οι χώρες-εταίροι: η Γερμανία, η 
Ελλάδα, η Ιταλία και η Δανία, αφού διεξήγαγαν συνεντεύξεις με ομάδες-στόχους και εις βάθος 
συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και επικεφαλής σχολείων, όπου ακολουθήθηκαν ορισμένα πρωτόκολλα 
συνεντεύξεων (Παράρτημα 1 και 2). Τα θέματα που προκύπτουν από τους συνεντευξιαζόμενους στις 
χώρες-εταίρους διερευνώνται περαιτέρω στο πλαίσιο δευτερογενούς έρευνας, όπου εξετάζονται τα 
θέματα που έχουν υπογραμμιστεί από τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, η δευτερογενής έρευνα θα πρέπει 
να στοχεύει στην αποτύπωση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών θεμάτων που σχετίζονται με τα 
ζητήματα του τρόπου προώθησης της κοινωνικής ένταξης. Ένα περίγραμμα για τους ερευνητές μπορεί να 
βρεθεί στο Παράρτημα 3 της παρούσας έκθεσης. 

 

1.4        Στοιχεία της έρευνας της Αρχικής Διακρατικής Έκθεσης 
Με βάση τις αρχές της σταθερής συγκριτικής μεθόδου και της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας όπως 
περιγράφεται στην Αρχική Διακρατική Έκθεση (Παράρτημα 4), συμφωνήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία και 
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αποτέλεσαν τη βάση για τις εις βάθος συνεντεύξεις, που αποτελούν μέρος και συνοψίζονται σε κάθε μία 
από τις εθνικές εκθέσεις που υπέβαλαν οι τέσσερις χώρες-εταίροι. 

1) Χρόνος και πόροι   

2) Έννοια της ένταξης 

3) Ανάγκες γνώσεων 

4) Προσεγγίσεις της ένταξης 

5) Γλώσσα και επικοινωνία  

6) Αναγνώριση 

7) Πολιτισμός 

8) Κατάρτιση εκπαιδευτικών 

9) Διαφοροποίηση 

10) Επαγγελματική συνεργασία 

11) Δεδομένα 

12) Συμμετοχή μαθητών/γονέων 
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2 Εθνικές εκθέσεις 
Οι εθνικές εκθέσεις από κάθε χώρα-εταίρο βασίζονται σε ευρήματα που προέκυψαν από μία σειρά 
συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με εκπαιδευτικούς και επικεφαλής σχολείων. Αρχικά, 
δημιουργήθηκαν ομάδες-στόχου και με βάση αυτά τα ευρήματα έγινε μία βελτίωση των 
«κατηγοριών» μέσω της εφαρμογής μίας αναλυτικής προσέγγισης βασισμένης στις αρχές της 
σταθερής συγκριτικής μεθόδου. Αυτές οι νέες κατηγορίες χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια σε εις 
βάθος συνεντεύξεις με τους ίδιους συμμετέχοντες από κάθε χώρα-εταίρο. Το αποτέλεσμα αυτών, 
είναι οι επισυναπτόμενες εθνικές εκθέσεις που βρίσκονται εδώ. 

2.1 Γερμανία 
 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ-ΣΤΟΧΟΥ 
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ 

PAESIC  
ΕΚΘΕΣΗ ΙΟ1 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: EWELINA BARTHEL, MARTIN BARTHEL 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 
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PAESIC  
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

2.1.1 Εισαγωγή – Κοινωνική ένταξη στις γερμανικές τάξεις – Ομοσπονδιακές πολιτικές και 
περιφερειακές αντιδράσεις 

Λόγω της ομοσπονδιακής δομής της Γερμανίας, η ευθύνη για την εκπαιδευτική πολιτική ασκείται από τα 
ομόσπονδα κράτη. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας (Bundesbildungsministerium, BMBF)1 
διαχειρίζεται τα πρωταρχικά ζητήματα που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως η ανάπτυξη 
ενός ολοήμερου σχολικού συστήματος. Σύμφωνα με την Έκθεση Εκπαίδευσης του 2016 (Bildungsbericht)2, 
το ζήτημα της κοινής διδασκαλίας των μαθητών με διαφορετικές ικανότητες και του διαχωρισμού των 
μαθητών ανάλογα με τις σχολικές τους επιδόσεις, είναι ένα διαρκές σημείο συζήτησης στη Γερμανία. Ο 
αριθμός των σχολείων που διδάσκουν από κοινού ομάδες μαθητών μικτών ικανοτήτων για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα και που προσφέρουν ποικίλα προσόντα αποφοίτησης, αυξάνεται.  
Τα ολοήμερα σχολεία (Ganztagsschulen)3 προσφέρουν τη σωστή υποδομή για την από κοινού διδασκαλία 
ομάδων μαθητών μικτών ικανοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός τάξης. Οι πρόσθετες αθλητικές, 
πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες που προσφέρουν είναι ανοικτές σε όλα τα παιδιά και τους 
εφήβους. Οι ομοσπονδιακές και κρατικές κυβερνήσεις έχουν ξοδέψει συνολικά 4 δισεκατομμύρια ευρώ 
στο επενδυτικό πρόγραμμα «Το μέλλον της εκπαίδευσης και της φροντίδας των παιδιών» (Zukunft Bildung 
und Betreuung, IZBB)4, ειδικά για την ανάπτυξη ενός συστήματος ολοήμερων σχολείων. Οι τοπικές αρχές 
και άλλες σχολικές οργανώσεις συνέβαλαν τουλάχιστον στο 10% του επενδυμένου ποσού.  
Λόγω του ομοσπονδιακού συστήματος της Γερμανίας, τα ομόσπονδα κράτη είναι υπεύθυνα για τυχόν 
αποφάσεις σχετικά με τα ολοήμερα σχολεία. Οι κανόνες για τα ολοήμερα σχολεία διαφέρουν από 
κρατίδιο σε κρατίδιο. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες 
για την εκπαίδευση και των εναλλακτικών οργανισμών και ενώσεων. Οι συμφωνίες αυτές αναφέρουν 
λεπτομερώς τους οργανωτικούς και οικονομικούς ακρογωνιαίους λίθους της συνεργασίας μεταξύ των 
σχολείων και των ενώσεων, των ομοσπονδιών και των ιδρυμάτων όσον αφορά την παροχή ολοήμερων 
δραστηριοτήτων.  
Η Γερμανία διαθέτει πολλά μέσα για την προώθηση της εκπαίδευσης για όλους, ιδίως για τους (νέους) 
ανθρώπους από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Οι επιχορηγήσεις που διατίθενται στο πλαίσιο του 
Ομοσπονδιακού Νόμου περί Βοήθειας για την Κατάρτιση (Fejl! Linkreferencen er ugyldig.)5 είναι 
σημαντικές εδώ. Οι μαθητές λαμβάνουν την επιδότηση BAföG ως επιχορήγηση αντί για επιστρεπτέο 
δάνειο.  

Το «εκπαιδευτικό πακέτο» της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης (Bildungspaket)6 παρέχει βοήθεια σε παιδιά 
και εφήβους μέχρι τα 18 ή 25 χρόνια των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ΙΙ 
(Arbeitslosengeld II) ή κοινωνικό επίδομα (Sozialgeld), επίδομα για αιτούντες ασύλου, επίδομα τέκνου ή 
επίδομα στέγασης. Το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει χρηματοδοτική βοήθεια για: 

• Υποστήριξη μάθησης (επιπλέον μαθήματα, συνήθως περιορίζονται στις 35 ώρες ανά σχολικό έτος) 

• Σχολικές προμήθειες (χρηματικό ποσό που πρέπει να δαπανηθεί για υλικά όπως στυλό, πυξίδες, 
κιτ γυμναστικής, άτλαντα κ.λπ.) 

• συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες7. 

http://www.bmbf.de/
http://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2016/pdf-bildungsbericht-2016/d_web2016.pdf
http://www.ganztagsschulen.org/
http://www.bildungspaket.bmas.de/
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Η Μόνιμη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού (Kultusministerkonferenz, KMK)8 αναφέρεται 
στην ανάγκη να δοθεί ένας πιο σαφής ορισμός στον εκπαιδευτικό ρόλο των σχολείων όσον αφορά την 
ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου. Αυτό σχετίζεται με τα μαθήματα, τις 
ερωτήσεις στις εξετάσεις, το διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό, την κατάρτιση και ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών, τις δομές (διαδικασίες λήψης αποφάσεων, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό προφίλ 
σχολείων, διασφάλιση ποιότητας, στατιστικά), την ανάπτυξη προσωπικού και τον σχολικό εξοπλισμό9. Η 
απόφαση της ΚΜΚ για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα σχολεία (Interkulturelle Bildung und Erziehung in 
der Schule)10 σχεδιάζει επίσης αρχές και στόχους για τη διαφορετικότητα στα σχολεία. Τα σχολεία πρέπει 
να είναι ελεύθερα από ανοιχτές και κρυφές διακρίσεις και να εργάζονται σκόπιμα προς την κοινωνική, 
πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία μεταξύ των μαθητών11. 
Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη μετανάστευση προς τη Γερμανία, τα υπουργεία πολιτισμού και 
εκπαίδευσης των ομόσπονδων κρατών ειδικότερα εργάζονται για να επιτρέψουν στους νέους πρόσφυγες 
να εγγραφούν στο σχολείο το συντομότερο δυνατό. Τα προγράμματα σπουδών και τα μαθήματα έχουν 
προσαρμοστεί και η διδασκαλία της γλώσσας έχει ενσωματωθεί. Επιπλέον, έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι 
απαιτήσεις για την κατάρτιση και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ιδίως όσον αφορά τη διδασκαλία 
γλωσσών (κυρίως τη γερμανική, ως δεύτερη γλώσσα).  
Εν τω μεταξύ, η απόκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων εντός και εκτός της τάξης έγινε μέρος των 
περισσότερων προγραμμάτων σπουδών. Ορισμένα ομόσπονδα κράτη προσφέρουν βοήθεια σε σχολεία 
που επιθυμούν να αναπτύξουν τα διαπολιτισμικά τους προφίλ. Η δομημένη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
συνεργασιών δεν είναι ακόμη συνηθισμένη σε όλη τη χώρα. Σε πολλά ομόσπονδα κράτη υπάρχουν 
προγράμματα που βοηθούν τα σχολεία να συνεργαστούν με τους εξωσχολικούς εταίρους στον τομέα της 
ένταξης. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να ενισχυθούν στο μέλλον και τα υφιστάμενα μέτρα πρέπει να 
ενσωματωθούν καλύτερα12. 

 
Μαθήματα υποδοχής και μαθήματα μητρικής γλώσσας – Δείγμα από το Βερολίνο 

Οι νέοι μετανάστες χωρίς γνώσεις γερμανικής γλώσσας στο Βερολίνο παρακολουθούν τα δύο πρώτα 
χρόνια, συνήθως στο πλαίσιο των κανονικών τάξεων και, αν χρειαστεί, από την 3η τάξη και μετά στα 
μαθήματα υποδοχής ή σε κανονικά μαθήματα.  

Τα μαθήματα υποδοχής εκτελούνται παράλληλα με τα συνήθη μαθήματα. Μπορούν να δημιουργηθούν 
στα δημοτικά σχολεία, στα ενιαία σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα λύκεια και στα κέντρα 
ανώτερης εκπαίδευσης.  

Τα μαθήματα υποδοχής δημιουργούνται σε στενό συντονισμό μεταξύ του σχολικού συμβουλίου και της 
σχολικής επιθεώρησης για ένα σχολικό έτος το κάθε ένα. Παρέχονται ξεχωριστά με εκπαιδευτικούς και δε 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία για εκμάθηση γλωσσών.  

Ένα σχολείο με ένα ή περισσότερα μαθήματα υποδοχής αναπτύσσει ένα σχέδιο γλωσσικής εκπαίδευσης 
βασισμένης στο σχολείο που περιλαμβάνει τους μαθητές χωρίς γερμανικές γλωσσικές δεξιότητες. Θα 
διδαχθούν σύμφωνα με τις προηγούμενες γνώσεις τους στη γερμανική γλώσσα και όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στο πρότυπο του μαθήματος. Το σχολείο θέτει τα κατάλληλα μέτρα γι’ αυτό. Ο στόχος είναι 
πάντα η επιτυχής εγγύηση της μετάβασης σε μία «κανονική» τάξη.   

Το πεδίο διδασκαλίας των μαθημάτων υποδοχής είναι στα δημοτικά σχολεία 28 ώρες την εβδομάδα.  

Για τα μαθήματα υποδοχής προσλαμβάνονται πολλοί δάσκαλοι οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν 
έχουν σπουδάσει παιδαγωγοί. Οι υποψήφιοι χρειάζονται εμπειρία ή πτυχία στη διδασκαλία γερμανικών ή 

http://www.kmk.org/
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1996/1996_10_25-Interkulturelle-Bildung.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1996/1996_10_25-Interkulturelle-Bildung.pdf
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στη διδασκαλία γερμανικών ως ξένη γλώσσα. Πολλοί υποψήφιοι έχουν εργαστεί προηγουμένως στην 
εκπαίδευση ενηλίκων και μαθήματα ένταξης, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τους πρόσφυγες.  

 

Μαθήματα μητρικής γλώσσας 

Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας ξεκινάει ως προσφορά για τους μαθητές της 1ης έως της 3ης τάξης και 
συνεχίζεται συνήθως στην 4η με 6η τάξη. Τα μαθήματα διεξάγονται από εκπαιδευτικούς του Βερολίνου, 
συμπληρώνουν τα κανονικά μαθήματα, είναι δωρεάν και περιλαμβάνουν 2 μαθήματα την εβδομάδα και 
διεξάγονται στη μητρική γλώσσα των μαθητών που τα παρακολουθούν.  

Η συμμετοχή είναι προαιρετική. Μετά την εγγραφή, ωστόσο, η τακτική συμμετοχή των φοιτητών είναι 
υποχρεωτική. Απαιτούνται 12 εγγραφές για την ίδρυση μίας ομάδας, αλλά σε περίπτωση ανεπαρκούς 
αριθμού ενδιαφερόμενων παιδιών, οι γονείς μπορούν να σχηματίσουν ομάδες μεταξύ των σχολείων.  

Στο Βερολίνο προσφέρονται μαθήματα τούρκικων και αραβικών, ενώ άλλες ομάδες μεταναστών 
εξαρτώνται από μαθήματα και προσφορές από τρίτους (π.χ. εκκλησίες, ΜΚΟ, εταιρείες ή προξενεία).  

Τα μαθήματα μητρικής γλώσσας διδάσκονται συνήθως από καθηγητές οι οποίοι έχουν μεταναστευτικό 
υπόβαθρο ή γλωσσικές δεξιότητες στην προσφερόμενη γλώσσα. Υπάρχουν γενικά μαθήματα για τους 
εκπαιδευτικούς σχετικά με την κοινωνική ένταξη, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά.  

 

2.1.2 Απόψεις των εκπαιδευτικών – Ευρήματα από την ομάδα εστίασης  
 

Οι ομάδες εστίασης που οργανώθηκαν στη Γερμανία επικεντρώθηκαν σε δημοτικά σχολεία με 400-1.000 
μαθητές στο Βερολίνο. Δύο σχολεία είναι «παραδοσιακά» ημι-ημερήσια σχολεία, το ένα είναι ολοήμερο 
σχολείο και το άλλο ειδικό δημοτικό σχολείο για γλωσσική υποστήριξη. Όλα είναι δημόσια και βρίσκονται 
σε διαφορετικά μέρη της πόλης. Πήραμε συνεντεύξεις από 6 δασκάλους, 3 γυναίκες και 3 άντρες. Οι 4 
είναι δάσκαλοι και οι 2 παιδαγωγοί, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα ολοήμερα σχολεία, 
καθώς παραμένουν στην τάξη και κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου και εν μέρει κατά τη διάρκεια 
των διακοπών.  

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα ουδέτερο περιβάλλον εκτός σχολείου. Η μέθοδος ήταν 
συνομιλίες με καφέ. Στον δεύτερο γύρο, ο δάσκαλος άκουγε αποσπάσματα των άλλων συνεντεύξεων, έτσι 
ώστε να δοθεί χώρος για πρόσθετες σκέψεις και εισροές. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν 45-60 λεπτά.  

 

Έννοιες ενσωμάτωσης 

Η ενσωμάτωση γίνεται γενικά κατανοητή ως η ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην καθημερινή 
τάξη. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε πολύ από την πολιτική και συνεπώς συνδέεται αποκλειστικά με την έννοια 
της ενσωμάτωσης των μαθητών με αναπηρίες σε συνήθη σχολεία.  

Η κοινωνική ένταξη στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών σε φτωχούς και πλούσιους φοιτητές. Το 
διαπολιτισμικό επίπεδο εντάσσεται στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης (εάν υπάρχει μεταναστευτικό 
υπόβαθρο), ή “Willlkommenskinder” ή “Willkommensklasse”, εάν αναφέρεται σε πρόσφυγες που δε 
γνωρίζουν γερμανικά. Η ομάδα είχε καλή κατανόηση του όρου, καθώς αυτή η ταξινόμηση δεν είναι μόνο 
μέρος της καθημερινής ονοματολογίας που χρησιμοποιείται στα σχολεία και στη διοίκηση, αλλά 



 

12 | Σ ε λ ί δ α  
 

αναφέρεται και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των δασκάλων. Η ευθύνη 
κατανέμεται μεταξύ του διευθυντή, του δασκάλου, της πολιτικής και σε έναν μικρότερο αλλά σημαντικό 
αριθμό γονέων και μαθητών. Τονίστηκε πως η επιτυχία της ένταξης εξαρτάται, αρχικά, από τη διαχείριση 
του σχολείου και την προθυμία του να την εφαρμόσει και, κατά δεύτερον, από το πολιτικό/διοικητικό 
επίπεδο για την υποστήριξή της.  

Οι προκλήσεις για την ένταξη συνδέονται με το ερώτημα: Ποιος θα εφαρμόσει ποια μέτρα; Λόγω της 
μεγάλης αυτονομίας των σχολείων, το ζήτημα αφορά τον διευθυντή και το ποιους πρόσθετους πόρους, 
προγράμματα ή πρωτοβουλίες θα υποστηρίξει.  

Αυτό εξαρτάται λίγο από τη γενιά του διευθυντή, αφού οι μεγαλύτερες γενιές πιστεύουν και έχουν μάθει 
στο Πανεπιστήμιο ότι η επικοινωνία στις αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να είναι στα γερμανικά και ότι όλα 
τα μέτρα πρέπει να εστιάζουν στη βοήθεια των παιδιών να μάθουν γερμανικά από την αρχή. Τα τελευταία 
χρόνια, τα Πανεπιστήμια αναγνώρισαν τη διγλωσσία ως πλεονέκτημα και έτσι οι νέοι 
διευθυντές/δάσκαλοι είναι πιο ανοιχτοί στο να δώσουν χώρο για άλλες γλώσσες και πολιτισμούς.  

Ο ερωτώμενος αισθάνθηκε καλά προετοιμασμένος από μεθοδολογική άποψη. Ωστόσο, δήλωσαν ότι 
χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη και περισσότερο προσωπικό, προκειμένου να δημιουργήσουν μία 
επιτυχή ένταξη. Ένας ενδιαφέροντας ισχυρισμός έγινε σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ δασκάλου και 
παιδαγωγού. Ενώ στα ολοήμερα σχολεία οι δύο αποτελούν μία μονάδα και εργάζονται μαζί όλη τη 
σχολική μέρα με την τάξη, καταλαβαίνουν τη σύγκρουση και μπορούν να αναπτύξουν μαζί σχέδια, στα 
«παραδοσιακά» ημι-ημερήσια σχολεία, ο καθηγητής καλύπτει τα πρωινά και οι παιδαγωγοί τα 
απογεύματα, εν μέρει με διαφορετική σύνθεση της ομάδας, γεγονός που περιορίζει την επιτυχία και τη 
συνεργασία μεταξύ των δύο ομάδων.  

Μια συγκεκριμένη πρόκληση είναι η γλώσσα, ειδικά στην επικοινωνία με τους γονείς. Τα σχολεία έχουν 
μεταφραστές τους οποίους μπορούν να καλέσουν ή, αν είναι δυνατόν, να αφήσουν τα παιδιά να 
μεταφράσουν, αλλά η σαφής επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και γονέων είναι περίπλοκη, ειδικά όταν δεν 
υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι/παιδαγωγοί από μεταναστευτικές κοινότητες με ανεπτυγμένες γλωσσικές 
δεξιότητες.  

 

Παιδαγωγικές δεξιότητες για κοινωνική ένταξη 

Ο δάσκαλος χρειάζεται περισσότερη διαπολιτισμική γνώση και μεγαλύτερη ικανότητα διαπραγμάτευσης. 
Είναι γενικά εκπαιδευμένοι στον τομέα, αλλά με την αυξανόμενη πολυμορφία στα σχολεία, αυτό είναι 
κάτι που απουσιάζει.  

Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές προσφορές για δίγλωσσες τάξεις ή συνεδρίες. Ο χειρισμός περισσότερων 
από μία γλωσσών στην τάξη καλύπτεται, αλλά δεν αποτελεί ακόμη θέμα για τη διδασκαλία ολόκληρης της 
τάξης γι’ αυτό. Η διαφορετικότητα οδηγεί στην εξήγηση των διαφορετικών θρησκευτικών εορτών, των 
φαγητών και ίσως των ιστοριών ή των βιβλίων στα παιδιά, αλλά όχι των άλλων γλωσσών.  

Η περαιτέρω εκπαίδευση των δασκάλων είναι περισσότερο εστιασμένη στην ανάπτυξη των θεμάτων τους, 
ενώ η διαπολιτισμική ή δίγλωσση κατάρτιση είναι εθελοντική και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 
προσωπικό ενδιαφέρον του δασκάλου.  

Οι δάσκαλοι θα εκτιμούσαν να μοιράζονται τις εμπειρίες και τις πρακτικές τους, αλλά αμφιβάλλουν για 
τον χρόνο που τους αξίζει. Συνολικά, αισθάνονται καλά προετοιμασμένοι από τη μεθοδολογική και 
πρακτική πλευρά της εργασίας τους.  
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Το ερώτημα σχετικά με το ποιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης για μαθητές με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο, άφησε τους 
περισσότερους ερωτηθέντες σιωπηλούς. Φαίνεται ότι ο καθηγητής επικεντρώνεται πολύ στην καθημερινή 
του δουλειά, όπου η κοινωνική ένταξη αποτελεί μάλλον ένα δευτερεύον ζήτημα, έτσι ώστε να μην έχουν 
άποψη επί του θέματος. Εδώ τόνισαν κυρίως την ανάγκη θετικής υποστήριξης από τους διευθυντές και 
αναφέρθηκαν στην ύπαρξη περισσότερου προσωπικού που να εργάζεται με τα παιδιά.  

Από αυτή την άποψη, η εργασία με το “Sonderpädagogen” που συνεργάζεται με το “Willkommenskinder” 
και άλλους μαθητές, οι οποίοι έχουν γλωσσικά προβλήματα σε μικρές ομάδες, διατηρώντας γενικά τους 
μαθητές στην κανονική τάξη, φαίνεται να προτιμάται.  

Υπογραμμίζουν ότι το να βρίσκονται τα παιδιά με χαμηλές γλωσσικές γνώσεις μαζί με όλα τα υπόλοιπα 
παιδιά είναι ευνοϊκό γι’ αυτά, αφού αυτό δίνει στους μαθητές αλλά και στους γονείς το κίνητρο να 
μάθουν τη γλώσσα, ενώ σε μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, η Μουσική, ο Αθλητισμός ή η Τέχνη, όπου δε 
χρειάζονται τη γλώσσα πολύ, τα παιδιά έχουν επιτυχίες μέσα σε ολόκληρη την ομάδα και δεν αισθάνονται 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο.  

 

2.1.3 Εις βάθος ευρήματα από την εκπαιδευτικό 
 

Η δασκάλα η οποία ερωτήθηκε ήταν μία πολύ έμπειρη παιδαγωγός με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στο 
συμβούλιο στο Βερολίνο, είναι γυναίκα και μορφωμένη στην επίσημη ΛΔΓ. Το δημοτικό σχολείο όπου 
εργάζεται έχει περίπου 500 μαθητές με το 71% των μαθητών να έχουν το λεγόμενο μεταναστευτικό 
υπόβαθρο.  

Πολιτισμός, γλώσσα και θέληση να μοιραζόμαστε πολιτισμό  

Οι σημαντικότερες και πιο καθοριστικές δεξιότητες που βοηθούν στην κοινωνική ένταξη είναι οι 
προσωπικές δεξιότητες. Το διδακτικό προσωπικό πρέπει να έχει διαπολιτισμική επάρκεια και γνώσεις για 
άλλους πολιτισμούς, ή το ίδιο να έχει διαπολιτισμικό υπόβαθρο. Η δυνατότητα ανταλλαγής της γνώσης 
αυτής με τους δασκάλους, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε διαφορετικούς πολιτισμούς, είναι πολύ χρήσιμη. 
Στη Γερμανία υπάρχουν όλοι και περισσότεροι δάσκαλοι με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Επίσης, η 
αποδοχή του πολιτισμού της χώρας υποδοχής από τους μετανάστες είναι σημαντική -η ερωτώμενη έχει 
την αίσθηση ότι δεν είναι κάθε εισερχόμενο άτομο πρόθυμο να δεχθεί τον γερμανικό πολιτισμό.   

Υπάρχουν πιθανώς κάποια ειδικά μαθήματα της κυβέρνησης του Βερολίνου τα οποία θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στην ένταξη, αλλά γενικά δεν υπάρχουν πολλές ακριβείς πληροφορίες και η ερωτώμενη δε 
γνώριζε κανένα ακριβές παράδειγμα τέτοιων καταρτίσεων. Έτσι, θα ήταν σημαντικό να υπάρχει 
περισσότερη ανταλλαγή μεταξύ έμπειρων εκπαιδευτικών ή σχολείων, ωστόσο αυτό δεν είναι εύκολο λόγω 
έλλειψης χρόνου και όγκου εργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ συναδέλφων 
στο σχολείο, αλλά είναι γενικά ιδιωτική και μάλλον οδηγείται από μεμονωμένες ανάγκες/ενδιαφέροντα. 
Οι καθηγητές εργάζονται στις κανονικές τάξεις και το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα μαθήματα, αλλά 
βρίσκεται στην άκρη. Όπως αναφέρεται:  

Για παράδειγμα, ρωτώντας τους μαθητές πώς γιορτάζουν μερικές ιερές μέρες, γενέθλια ή άλλες 
παραδόσεις, όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, κ.λπ. Κάποια από τα παιδιά δεν ξέρουν όλες τις 
χριστιανικές παραδόσεις ή την Ιερή Ημέρα της Ζάχαρης.  



 

14 | Σ ε λ ί δ α  
 

Για τους νέους μαθητές είναι δύσκολο να προχωρήσουμε βαθύτερα στο θέμα αυτό, μιας και δεν είναι σε 
θέση να κατανοήσουν και να εξηγήσουν γιατί, για παράδειγμα, γιορτάζεται το Ραμαζάνι. Πολλοί μαθητές 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν ακόμα τη γλωσσική ικανότητα να συζητούν τέτοια πολύπλοκα 
πολιτιστικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων των θρησκευτικών τα παιδιά μιλούν γι’ αυτό, 
αλλά περισσότερο στις μεγαλύτερες τάξεις.   

Υπάρχει ανάγκη για έναν επιπρόσθετο βοηθό, ο οποίος θα μπορούσε να συνοδεύσει και να βοηθήσει 
ειδικές περιπτώσεις όπως π.χ. παιδιά χωρίς γνώσεις γερμανικών, παιδιά με ειδικές ανάγκες που 
χρειάζονται βοήθεια συνεχώς, μιας και τώρα είναι μάλλον χρονικά περιορισμένη (όπως ο κοινωνικός 
παιδαγωγός που συνεργάζεται με τον δάσκαλο για μικρό χρονικό διάστημα). Η πρακτική λύση συχνά 
περιλαμβάνει το να αφήνουμε τα άλλα παιδιά να βοηθούν στην επεξήγηση.  

Οι γονείς και η προσέγγισή τους στην ένταξη είναι καθοριστικής σημασίας. Ορισμένοι είναι κριτικοί 
απέναντι στην ένταξη και θέλουν τα σχολεία να είναι τα ίδια όπως στη χώρα καταγωγής τους. Κάποιοι 
άλλοι είναι ακριβώς το αντίθετο. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να μοιράζονται τον πολιτισμό 
τους και να φέρνουν, κατά τη διάρκεια των σχολικών εορτών, τις σπεσιαλιτέ των πολιτισμών τους.  

Ακόμα, όμως, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η έλλειψη των γερμανικών σε σχέση με τα προβλήματα 
επικοινωνίας. Για παράδειγμα:  

Μερικές φορές οι γονείς δεν έρχονται … σε συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικών διότι νομίζουν ότι δε θα 
καταλαβαίνουν τίποτα. Υπάρχουν επίσης και γονείς που, ακόμα και με μικρή γνώση γερμανικών, δείχνουν 
ότι φροντίζουν, ότι έρχονται στο σχολείο και ότι επικοινωνούν πολύ καλά.  

Ειδική πρόκληση είναι τα παιδιά τα οποία εντάσσονται στις κανονικές τάξεις χωρίς να ξέρουν ούτε λέξη 
γερμανικών. Μερικές φορές τα παιδιά που είναι δίγλωσσα καλούνται να βοηθήσουν στη μετάφραση, στην 
αρχή τέτοιων καταστάσεων. Οι μαθητές στα πρώτα χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μαθαίνουν 
πολύ γρήγορα μία νέα γλώσσα. Η μάθηση από τον περίγυρο είναι πολύ σημαντική. Την ημέρα της άφιξης 
ενός τέτοιου παιδιού, εξηγείται στην τάξη ότι το νέο άτομο δε μιλά και/ή δεν καταλαβαίνει γερμανικά. 
Τους ζητείται να μιλούν στα γερμανικά, να παίζουν, να δείχνουν και να εξηγούν τα πάντα στους 
νεοφερμένους. Όσο περισσότερο τα παιδιά μιλούν στα γερμανικά στο σχολείο, τόσο πιο γρήγορα 
μπορούν να μάθουν και να βελτιώσουν τη γλώσσα. Ο δάσκαλος θα πρέπει να αποτελεί ένα καλό 
παράδειγμα στο να μιλάει σαφή και καθαρά γερμανικά.  

 

Πολλές πολιτικές δεν πραγματοποιούνται 

Η ερωτώμενη δεν έχει επίγνωση των ειδικών πολιτικών που συμβάλλουν στην ένταξη. Το γενικό 
πρόβλημα πολλών σχολικών προγραμμάτων είναι ότι τους υπόσχονται πολλά πράγματα στα χαρτιά (π.χ. 
δεύτερος δάσκαλος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε μικτές τάξεις), αλλά όταν έρχεται στην εφαρμογή 
τους στην πράξη, τίποτα από αυτά που έχουν γραφτεί δεν παρέχεται στο σχολείο ή η εφαρμοσμένη λύση 
είναι μία μερικώς χρηματοδοτούμενη ιδέα που είχε περισσέψει από το αρχικό πρόγραμμα. Στο τέλος, 
εξαιτίας των περικοπών, το προσωπικό ή οι πόροι δεν δίνονται, κάτι που αποτελεί μία τεράστια πρόκληση, 
ειδικά όσον αφορά το προσωπικό.  

Οι συγκρούσεις στις τάξεις του δημοτικού σχολείου είναι τις περισσότερες φορές συνηθισμένες 
συγκρούσεις χωρίς πολιτισμικές πτυχές. Τα μικρά παιδιά αποδέχονται τον εαυτό τους, καθώς δεν έχουν 
πολιτισμικές διαφορές. Όσο μεγαλώνει σε διαφοροποιημένες και μικτές γειτονιές, ο μαθητής έχει την 
αίσθηση από την αρχή ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Αλλά αν υπάρξει μία τέτοια σύγκρουση, υπάρχουν 
συζητήσεις σχετικά με τις ανθρώπινες αξίες και εξηγήσεις στην τάξη και στους εμπλεκόμενους μαθητές.  
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Η ενσωμάτωση/ένταξη λειτουργεί πολύ καλά στο δημοτικό σχολείο. Στις περιπτώσεις που δε λειτουργεί, 
υπάρχουν άλλοι παράγοντες όπως π.χ. αναπτυξιακή καθυστέρηση του παιδιού. Ακόμη και τότε, πρόκειται 
για ένα σημαντικό καθήκον αφού: 

Η ιδέα της συμβίωσης μαζί με πολλούς πολιτισμούς θα είναι όλο και πιο σημαντική.  

 

2.1.4 Απόψεις από τον επικεφαλής του σχολείου 
 

Τα ευρήματα βασίζονται σε μία εις βάθος συνέντευξη με στοιχεία ανατροφοδότησης με έναν διευθυντή 
ενός ολοήμερου δημοτικού σχολείου στο Βερολίνο-Βέντινγκ, ως πολιτιστική μικτή περιοχή. Το 73% των 
μαθητών του σχολείου έχει διεθνές υπόβαθρο, το οποίο είναι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στη 
γειτονιά.  

Οι παιδαγωγοί στο σχολείο είναι δάσκαλοι (το ένα μισό) και εκπαιδευτικοί (το άλλο μισό, Erzieher). 
Συνεργάζονται στενά, λόγω της ιδέας του σχολείου.  

Η γερμανική έκθεση δεν περιλαμβάνει ομάδα εστίασης με διευθυντές, καθώς δεν ήταν δυνατό να 
συγκεντρωθεί μία αρκετά μεγάλη ομάδα, κυρίως λόγω χρονικών περιορισμών.  

Έννοιες Ενσωμάτωσης και Ένταξης 

Για να ενταχθούν σωστά στο σχολείο, τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ως ίσα μέλη στη σχολική 
κοινότητα. Πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά και να λαμβάνονται στα σοβαρά υπόψη από τους 
δασκάλους, οι οποίοι θα πρέπει να ενθαρρύνουν και να σέβονται τους μαθητές και να μην κάνουν 
διακρίσεις μεταξύ τους. Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ανοιχτοί, αυθεντικοί, εύκολα 
προσβάσιμοι, δημιουργικοί και να υποστηρίζουν τα ταλέντα των παιδιών.  

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης, οι παιδαγωγοί πρέπει να σέβονται τις διαφορές και να είναι σε θέση 
να αντιληφθούν σωστά τα προβλήματα των μαθητών. Είναι σημαντικό να σχεδιαστεί η υποστήριξη και να 
βοηθηθεί ένα παιδί με δυσκολίες από τη συντομότερη δυνατή στιγμή.  

Προκειμένου να βελτιωθεί η ένταξη, ο αριθμός των παιδιών στην τάξη θα πρέπει να είναι μικρότερος 
(υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τώρα), για να δοθεί στον δάσκαλο περισσότερος χρόνος ανά παιδί στο 
κάθε μάθημα. Το ήδη απασχολούμενο προσωπικό χρειάζεται περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και κατάρτιση. Το δημοτικό σχολείο χρειάζεται περισσότερους βοηθούς, εκπαιδευτικούς ένταξης, 
εθελοντές. Παρόλο που η πόλη του Βερολίνου παρέχει πολλά υλικά, βιβλία μάθησης -τα σχολεία 
χρειάζονται περισσότερα από αυτά με νέες δημιουργικές μεθόδους που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν 
την ένταξη στην τάξη.  

Όπως αναφέρεται: 

Ο αριθμός των μαθητών στην τάξη είναι ακόμη πολύ μεγάλος (περίπου 26), με τη μείωσή τους σε 18 θα 
δώσουμε στον δάσκαλο και στον εκπαιδευτικό περισσότερο χρόνο για κάθε μαθητή. Εάν σκεφτείτε τον 
χρόνο του μαθήματος -45 λεπτά, χωρισμένο για 26 μαθητές (μείον τον χρόνο της εισαγωγής και του 
τέλους), μένουν λίγα δευτερόλεπτα για κάθε παιδί. Και φυσικά, εάν υπάρχουν 18 μαθητές, η κατάσταση 
φαίνεται πολύ καλύτερη. Περισσότεροι δάσκαλοι και περισσότεροι ειδικοί παιδαγωγοί και παιδαγωγοί 
ένταξης (τώρα έχουμε 2 μαθητές που δουλεύουν ως ειδικοί παιδαγωγοί στο σχολείο μας), για να βοηθούν 
περισσότερο είναι, φυσικά, αναγκαίοι. Οι παιδαγωγοί χρειάζονται περισσότερη εκπαιδευτική υποστήριξη 
(ειδική εκπαίδευση ως ειδικοί παιδαγωγοί και παιδαγωγοί ένταξης). Δάσκαλοι ή εκπαιδευτικοί που 
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μπορούν να χωρίσουν τις ώρες τους και να δουλέψουν με μικρότερες ομάδες. Χρειαζόμαστε εθελοντές για 
να βοηθούν στην ανάγνωση και τη γραφή, περισσότερες μητέρες της γειτονιάς που να υποστηρίζουν τα 
μαθήματα Wilkommen, ειδικά στα τούρκικα και τα αραβικά.  

 

Προκλήσεις και λύσεις 

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η γλώσσα, όχι μόνο των μαθητών αλλά και των γονέων. Πρέπει να 
καταλάβουν πώς λειτουργεί το σχολείο, έτσι υπάρχουν μεταφραστές που τους βοηθούν -όπως π.χ. οι 
μητέρες της γειτονιάς (Kiezmutter) ή τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας για ενήλικες. Μία άλλη πρόκληση 
είναι η ενσωμάτωση των γονέων στη σχολική ζωή, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με τους 
παιδαγωγούς. Μερικοί από αυτούς φοβούνται το σχολείο ως αρχή (δημόσιο όργανο) και δε 
συνεργάζονται με το σχολείο από φόβο για κυρώσεις.  

Είναι σημαντικό να βρούμε τις πρώιμες δυσκολίες στην ανάπτυξη των παιδιών, να καταλάβουμε τι είδους 
βοήθεια χρειάζεται. Χρήσιμα εργαλεία γι’ αυτό είναι οι διαφορετικές πρακτικές όπως η τυποποιημένη 
διάγνωση, η τυπική Υποστήριξη Γλώσσας Μετανάστευσης (Baerenstark, Laube, δοκιμαστική γραφή 
Αμβούργου, standadiesierte MitSprache Förderung). Αλλά το πιο σημαντικό είναι η καθημερινή 
παρακολούθηση των παιδιών από τους δασκάλους και η αντίδρασή τους. Στο ολοήμερο σχολείο, οι 
δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν τα παιδιά. Το προσωπικό πληρώνεται και απασχολείται από την 
πόλη του Βερολίνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια για 
τους εκπαιδευτικούς (απεριόριστες συμβάσεις, υψηλότεροι μισθοί), καθώς και σταθερότητα για το 
σχολείο.  

Εθνικές, περιφερειακές πολιτικές και κανόνες που υποστηρίζουν την ένταξη 

Στη Γερμανία όλα τα σχολεία πρέπει να ακολουθούν τον Κανονισμό για τα Δημοτικά Σχολεία 
(Grundschulverordnung) και τον Σχολικό Νόμο (Schulgesetz). Η βασική αρχή στις πράξεις αυτές είναι ότι 
όλα τα παιδιά θα πρέπει να υποστηρίζονται ξεχωριστά όσο το δυνατόν περισσότερο ανάλογα με τις 
ικανότητες και τις επιδόσεις τους.  

Στα σχολεία του Βερολίνου (ομόσπονδου κρατιδίου), ο διάλογος και οι συναινέσεις είναι παρούσες κάθε 
μέρα και η δημοκρατική συμμετοχή είναι το κύριο θέμα. Στο σχολείο υπάρχουν ειδικοί μαθητές και 
κώδικας σχολικής συμπεριφοράς. Κάθε πολιτισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ισότιμα 
με τους άλλους. Αυτό τονίζεται πολύ στις αίθουσες διδασκαλίας. Ακόμα και έτσι, κάθε μαθητής θα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα.  

Επαναξιολόγηση των εξειδικευμένων σχολείων 

Οι εκπαιδευτικοί ένταξης και οι ειδικοί παιδαγωγοί υποστηρίζουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
Συνεργάζονται στενά με τους δασκάλους και την Υπηρεσία Ευημερίας των Νέων (Jugendamt). Ένα από τα 
εργαλεία εργασίας τους είναι μία αναφορά διάγνωσης-παράδοσης. Αλλά ο αριθμός των παιδαγωγών 
αυτών είναι ακόμη πολύ μικρός συγκριτικά με τις ανάγκες των σχολείων. Ακόμα και ο αριθμός των 
κανονικών δασκάλων και παιδαγωγών στο Βερολίνο είναι πολύ μικρός. Οι περισσότεροι από τους 
ερωτηθέντες απασχολούν επαγγελματίες μεταβαλλόμενης εξειδίκευσης (Quereinsteiger, μη-
καταρτισμένους δασκάλους), οι οποίοι υποστηρίζουν το προσωπικό του σχολείου.  

Τα παιδιά με τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ανάπτυξη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη υποστήριξη στα 
κανονικά σχολεία ή θα πρέπει να μεταφερθούν σε εξειδικευμένα σχολεία με εκπαιδευμένους 
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παιδαγωγούς. Η συνέχιση της έννοιας αυτής είναι πολύ σημαντική. Οι μαθητές αυτοί χρειάζονται 
περισσότερη υποστήριξη από το σύστημα. Όπως αναφέρεται: 

Με ένα καλό σχέδιο και υποστήριξη, αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να ενταχθούν πιο γρήγορα εκεί απ’ 
ό,τι σε ένα συνηθισμένο σχολείο.  

 

2.1.5 Τελική σύνοψη 
 

Για την κοινωνική συμμετοχή παιδιών και εφήβων, το σχολείο έχει στη Γερμανία έναν θεμελιώδη ρόλο ως 
χώρος της καθημερινής ζωής. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες δε διανέμονται με κανένα τρόπο: 
συχνά, το κοινωνικό υπόβαθρο και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων καθορίζουν την 
εκπαιδευτική επιτυχία. Επίσης, οι μαθητές στους οποίους αποδίδονται διάφορα χαρακτηριστικά όπως 
αναπηρίες ή το λεγόμενο μεταναστευτικό υπόβαθρο, εξακολουθούν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση 
στην εκπαίδευση. 

Προκειμένου να δημιουργηθούν ισότιμες ευκαιρίες συμμετοχής για όλα τα παιδιά και τους ενήλικες, η 
σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών όπως το κοινωνικό υπόβαθρο, η αναπηρία ή το μεταναστευτικό 
υπόβαθρο και η συμμετοχή στην εκπαίδευση θα πρέπει να αποσυνδεθεί οριστικά.  

Υπάρχουν γενικά εμπόδια στην πλήρη δυνατότητα της κοινωνικής ένταξης. Αρχικά, η κοινωνική ένταξη 
συχνά αντιμετωπίζεται μόνο ως πολυχρησιμοποιημένη λέξη και δεν υπάρχει, ίσως λόγω της 
περιφερειακής οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, καμία συνολική εθνική πολιτική ανάληψη 
ευθύνης για την ένταξη. Όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων για την εφαρμογή της κοινωνικής ένταξης, 
υπάρχει μεταξύ ορισμένων σχολείων ο φόβος εξάντλησης των πόρων, ιδίως επειδή σε πολλές περιοχές η 
επένδυση στις σχολικές υποδομές ήταν μάλλον χαμηλή.  

Ένα ζήτημα από μεθοδολογικής απόψεως είναι ότι υπάρχει τεράστια ασάφεια του όρου «ένταξη» και ότι 
ο ορισμός και η κατανόησή του ποικίλλει μεταξύ των 16 κρατιδίων και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, 
πράγμα που σημαίνει ότι γενικά η συζήτηση για την κοινωνική ένταξη βρίσκεται ακόμα στην αρχή. 
Υπάρχει ακόμα ένας περιορισμός στη συζήτηση της έννοιας, ιδίως μεταξύ της αναπηρίας και της ένταξης 
για όλους. Αυτές οι συζητήσεις δε διαφέρουν απλώς ανά περιφέρεια, αλλά διαχωρίζονται και από κάθε 
εκπαιδευτικό τομέα.  

Γενικά, η μη σαφής τοποθέτηση της πολιτικής και οι ελάχιστες γνώσεις σχετικά με το επίπεδο συζήτησης 
σε άλλους τομείς (όπως στον εθνικό, τον δημοτικό, τον σχολικό) καθιστούν την ανταπόκριση από τη μία 
πολύ αργή, ταυτόχρονα όμως παρέχουν στην κάθε περιφέρεια τον χώρο να πειραματιστεί και να βρει 
πιθανές λύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν για όλους.  

Από την οπτική του σχολείου, τα περαιτέρω διαρθρωτικά εμπόδια παρεμποδίζουν την κοινωνική ένταξη. 
Τα μαθήματα είναι πολύ μεγάλα για να δουλεύουν μεμονωμένα για όλους τους μαθητές και το 
απασχολούμενο προσωπικό είναι πολύ μικρό ή λιγότερο εξειδικευμένο (αν είναι καθόλου).  

Ένα άλλο εμπόδιο είναι η επικοινωνία μεταξύ σχολείου, γονέων και μαθητών -σε πολλές περιπτώσεις το 
γλωσσικό εμπόδιο δεν επιτρέπει την ορθή και ολοκληρωμένη υποστήριξη των μαθητών, ειδικά επειδή το 
σχολείο θεωρείται ενίοτε μέρος ενός κρατικού συστήματος, το οποίο δεν είναι πλήρως κατανοητό από 
γονείς/οικογένειες.  

Το επίπεδο κατάρτισης των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων εξαρτάται από τη γενιά του εκπαιδευτικού. 
Καθώς τα Πανεπιστήμια προσέθεσαν πρόσφατα διαπολιτισμικές ενότητες στην κατάρτιση των 
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εκπαιδευτικών, οι μεγαλύτεροι ηλικιακά δάσκαλοι δεν έχουν λάβει τέτοια κατάρτιση και βρήκαν τους 
δικούς τους τρόπους, εν μέρει με αυτοσχεδιασμό, συμβουλές από τον περίγυρο και γνωστά μονοπάτια. Οι 
ερωτηθέντες παλαιότερης γενιάς δεν γνωρίζουν καμία ειδική στοχευμένη κατάρτιση σε λειτουργία γι’ 
αυτούς. Έτσι, η ανταπόκριση εξαρτάται πολύ από τον δάσκαλο στην τάξη και μπορεί να φτάσει από τη 
συμμετοχή άλλων μαθητών στην αναζήτηση εξειδικευμένων κοινωνικών λειτουργών.  

Ακόμα τα παιδιά ήρθαν στην τάξη σε νεαρή ηλικία, όπου δεν έχουν ακόμη επηρεαστεί πλήρως από την 
κοινωνία σχετικά με τη μετανάστευση/διαφορετικότητα και ο δάσκαλος αισθάνεται αρκετά ικανός να 
εργαστεί για την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη.  

Τα σχολεία, γενικά, αισθάνονται μεθοδολογικά έτοιμα να αντιμετωπίσουν την κοινωνική ένταξη. Το 
προσωπικό επιθυμεί περιστασιακά πιο δημιουργικές μεθόδους, καθολικές λύσεις που συμπεριλαμβάνουν 
τους γονείς και περισσότερες διαπολιτισμικές δεξιότητες. Ακόμα, υπάρχει μία κριτική ότι πολλές 
φιλόδοξες πολιτικές εφαρμόζονται ανεπαρκώς και με ελλιπή χρηματοδότηση και δυστυχώς για όλους τους 
ερωτηθέντες ένας μεγαλύτερος αριθμός προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή κοινωνική 
ένταξη.  

 

 
2.2 Ελλάδα 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ-ΣΤΟΧΟΥ PAESIC 
ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ-ΣΤΟΧΟΥ IO1 

[Υπότιτλος εγγράφου] 
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2.2.1 Εισαγωγή 
Μία από τις βασικότερες και πιο άμεσες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα όσον αφορά 
τις μεταναστευτικές ροές, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα όπως αυτό διαμορφώνεται από τη νέα 
πραγματικότητα. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση των νεοαφιχθέντων προσφύγων στη χώρα υπήρξε ήδη το 
κύριο μέλημα και προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από το σχολικό 
έτος 2016-2017.  

Ένας από τους κύριους στόχους της σχολικής κοινότητας είναι η ομαλή ένταξη των μεταναστών μαθητών 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ξεκινώντας από τη μη-διαπραγματεύσιμη αρχή ότι κάθε παιδί έχει 
δικαίωμα στη γνώση, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας έχει καταβάλλει προσπάθειες για την ένταξη όλων 
των μεταναστών και προσφύγων παιδιών στις σχολικές τάξεις13. 
 
Το σχέδιο ενσωμάτωσης των μεταναστών και προσφύγων παιδιών στην εκπαίδευση έχει θεσπίσει δύο 
σημαντικές πρωτοβουλίες -τη δημιουργία μαθημάτων υποδοχής (RC), μαζί με τα μαθήματα υποστήριξης 
(SLC) (ή οι επονομαζόμενες κατηγορίες ZEP και DYEP αντίστοιχα). Οι δύο πρωτοβουλίες είναι βασικές 
εκπαιδευτικές πολιτικές σχετικά με την ένταξη των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στο σχολείο. 
Οι τάξεις αυτές συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας για όλους 
τους μαθητές, ενισχύοντας την αναγνώριση, τον σεβασμό και την αποδοχή της γλωσσικής και πολιτισμικής 
πολυμορφίας των μαθητών και αξιοποιώντας την πολυμορφία αυτή ως παράγοντα μάθησης για όλους 
τους μαθητές.  
 
Τα παιδιά όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης μπορούν να εγγραφούν στα παραπάνω μαθήματα που 
βρίσκονται σε καταυλισμούς στην ηπειρωτική χώρα και στα νησιά του Αιγαίου (κυρίως στη Λέσβο, στη 
Σάμο, στη Χίο και στην Κω), καθώς και σε μεγάλες αστικές περιοχές της Ελλάδας. Τα απογευματινά 
μαθήματα SLC φιλοξενούν νεοαφιχθέντα παιδιά πρόσφυγες που μιλάνε ελάχιστα ή καθόλου ελληνικά και 
λαμβάνουν χώρα σε σχολεία που βρίσκονται κοντά σε επίσημους καταυλισμούς. Τα παιδιά προσφύγων, 
που συμμετέχουν σε μαθήματα DYEP, παρακολουθούν το επίσημο πρωινό σχολείο με Έλληνες μαθητές 
και λαμβάνουν πρόσθετη υποστήριξη στα μαθήματά τους14. Στα μαθήματα υποδοχής, οι μαθητές 
παρακολουθούν ένα εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, στο πλαίσιο της 
ομαλής ένταξης των μεταναστών μαθητών στη σχολική κοινότητα, παρακολουθούν μαθήματα στην 
κανονική τάξη, όπως τέχνη, μαθηματικά, φυσική αγωγή, μουσική, πληροφορική και ξένη γλώσσα.   
 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, τα μαθήματα ZEP λειτουργούσαν σε 
72 δημοτικά σχολεία, 33 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 32 νηπιαγωγεία15. Επίσης, 
δημιουργήθηκαν περίπου 1.000 τάξεις υποδοχής (DYEP) για όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Όπως 
καταγράφηκε από το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων, για το ίδιο 
σχολικό έτος, συνολικά 12.867 μετανάστες μαθητές φοίτησαν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. 4.577 
μαθητές αυτού του συνόλου αντιστοιχούν σε απογευματινά μαθήματα DYEP, 4.050 σε μαθήματα 
υποδοχής (ZEP) και οι υπόλοιποι 4.240 ήταν εγγεγραμμένοι σε σχολικές μονάδες χωρίς τάξεις υποδοχής16. 
 



 

20 | Σ ε λ ί δ α  
 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που δημιουργούν δυσκολίες και πολλές 
φορές περιορίζουν τη σχολική φοίτηση και τη διαδικασία μάθησης εν γένει. Για παράδειγμα, η μικρή 
εκπαιδευτική εμπειρία των δασκάλων που προσλαμβάνονται για να διδάξουν τα μαθήματα RC και SLC 
καθώς και η έλλειψη ειδικών δεξιοτήτων των δασκάλων για την ψυχολογική υποστήριξη από τραυματικές 
εμπειρίες. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους Συντονιστές 
Εκπαίδευσης Προσφύγων να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα ζητήματα που προκύπτουν κατά 
τη διδασκαλία σε πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές τάξεις μέσω της κατάρτισης. Η λεπτομερής 
κατάσταση της κοινωνικής ένταξης στις τάξεις, καθώς και οι ανάγκες και τα θέματα που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη έχουν αντιμετωπιστεί τόσο από τους δασκάλους όσο και από τους διευθυντές των 
σχολείων. 
 
 

2.2.2 Σχόλια από τους εκπαιδευτικούς/ Εις βάθος συνεντεύξεις  
Ο γενικός στόχος της συνέντευξης με τους δασκάλους ήταν: 

• Ορισμός της κοινωνικής ένταξης στην τάξη 

• Πολλές διαφορές και ο τρόπος με τον οποίο κατανοεί ο καθένας και εφαρμόζει την κοινωνική 
ένταξη στην τάξη 

• Ευθύνη για την επιτυχή κοινωνική ένταξη στην τάξη 

• Προκλήσεις σχετικά με την ένταξη στην τάξη και 

• Απαραίτητη παιδαγωγική γνώση για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη. 

Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί 
ανησυχούν εξαιρετικά για την κοινωνική ένταξη στην τάξη.  

Η συνολική ποικιλομορφία μαζί με τη γενική κοινωνική αναταραχή στην Ελλάδα είχαν μεγάλη επίδραση 
στους εκπαιδευτικούς, σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, σε γονείς και μαθητές.  

Η κύρια προτεραιότητα που αναφέρθηκε από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών ήταν ότι όλα τα σχολεία 
θα πρέπει να μετατραπούν σε ένα μέρος όπου όλοι οι μαθητές μπορούν: 

• Να κοινωνικοποιηθούν με τους συνομηλίκους τους 

• Να αλληλεπιδρούν 

• Να συνεργαστούν 

• Να δημιουργήσουν ομάδες και 

• Να μάθουν πώς να δημιουργήσουν και πώς να επιτύχουν τους στόχους τους στη ζωή τους.  

Η μεγάλη συμβολή των εκπαιδευτικών και οι διαφορετικές απόψεις τους ήταν πολύ χρήσιμες για την 
επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων.  

• Η κοινωνική ένταξη μπορεί να ενισχυθεί με τα δικαιώματα όλων των μαθητών που συμμετέχουν 
στην εκπαίδευση στην τάξη, μαζί με τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών να εξοικειώσουν τους 
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νεαρούς μετανάστες με την ελληνική γλώσσα. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιάσουν στα 
παιδιά τα ποικίλα γλωσσικά είδη ως πόρο για μάθηση και να διερευνήσουν τις δυνατότητες για τη 
βελτίωση της χρήσης και της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες μαθητές. 

• Όλα τα σχολεία πρέπει να εμπλουτιστούν με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις που ενισχύουν την 
κοινωνική ένταξη και φιλοξενούν μαθήματα υποδοχής και μαθήματα υποστήριξης.  

• Η ένταξη μπορεί να επιτευχθεί αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό.  

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της ένταξης στην τάξη είναι 
πολύπλοκες και πολυεπίπεδες. Η επικοινωνία με τους μετανάστες μαθητές απαιτεί από τους δασκάλους 
να προσαρμόσουν τις τυπικές μονογλωσσικές (μόνο ελληνικές) σχολικές πρακτικές που εφαρμόζουν· θα 
πρέπει να παρέχουν ένα πολυγλωσσικό και πολυτροπικό μαθησιακό περιβάλλον που αναγνωρίζει και 
εκμεταλλεύεται τις πολιτισμικές και επικοινωνιακές δυνατότητες, γλωσσικές και μη-γλωσσικές, που 
φέρνουν αυτοί οι μαθητές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης και της γνώσης των δασκάλων σχετικά με τις ποικίλες πολιτιστικές, κοινωνικές και 
ψυχολογικές πτυχές που σχετίζονται με τη σχολική κοινωνικοποίηση των παιδιών στη χώρα υποδοχής. 
Αναγνωρίζοντας και αλληλεπιδρώντας με τις πολιτισμικές τους διαφορές σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα 
μπορούσαν να διατηρήσουν μία «παιδαγωγική μέθοδο ευαίσθητη στον πολιτισμό», διευκολύνοντας έτσι 
την πορεία τους προς την ένταξη. Επιπλέον, η οικοδόμηση εποικοδομητικών σχέσεων με τους γονείς 
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά 
αισθάνονται και για την ενίσχυση της μαθησιακής τους ικανότητας.  

Οι διακρίσεις στο σχολείο μπορεί να επηρεάσουν την εκπαιδευτική ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Τέτοιες 
διακρίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν σχόλια σχετικά με την εμφάνιση του παιδιού, τη φυλή και την 
εθνικότητα που οδηγούν στον φόβο και στο στρες και τελικά σε χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. 

Οι προτάσεις της εκπαιδευτικού για τον εμπλουτισμό της σχολικής πολιτικής σχετικά με την κοινωνική 
ένταξη στην τάξη θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:  

• Το σχολικό πρόγραμμα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες όλων των μαθητών. 

• Κάθε δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει τις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή, τον τρόπο με τον 
οποίοι οι μαθητές αλληλεπιδρούν μέσα σε μία ομάδα και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι 
ίδιοι. 

• Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν την πρόοδο των παιδιών τους.  

• Οι περισσότεροι δάσκαλοι στερούνται εμπειρίας όσον αφορά την κοινωνική ένταξη στην τάξη και 
κατά συνέπεια η κατάρτιση πρέπει να είναι υποχρεωτική.  

• Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών φοβάται τα ζητήματα που προκύπτουν στην τάξη και ως εκ 
τούτου τείνουν να επαναλαμβάνουν στερεότυπα. Χρησιμοποιούν μία τυφλή προσέγγιση, 
υποθέτοντας ότι όλοι οι μαθητές στην τάξη έχουν τις ίδιες ανάγκες, ικανότητες και τρόπους 
μάθησης. 

• Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι 
στην τάξη.  
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• Οι δάσκαλοι πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να μοιράζονται τις απόψεις τους στην τάξη για 
να προωθήσουν τη διαδικασία ένταξης.   

 

Επιπλέον, ανεξάρτητα από τις προσπάθειες της σχολικής κοινότητας, η συμβολή του κράτους είναι επίσης 
απαραίτητη για την καθιέρωση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη. Η συμβολή αυτή μπορεί να επιτευχθεί:  

• Με τη χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων σε σχολεία που μπορούν να φιλοξενήσουν μαθήματα 
υποδοχής. 

• Με την πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικών σε σχολεία, κοινωνικών λειτουργών και 
Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων.  

• Με τη δημιουργία μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας μετά το σχολείο, προκειμένου να 
βοηθηθούν οι μετανάστες μαθητές στο να παρακολουθήσουν το σχολικό πρόγραμμα σπουδών και 
να μάθουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, καθώς είναι σημαντικό να μπορούν οι μαθητές να 
παρακολουθούν τα μαθήματα στη γλώσσα διδασκαλίας.  

Οι πιο σημαντικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν από τους δασκάλους κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης και μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης 
μέσα στην τάξη, είναι οι εξής:  

• Μάθηση μέσω της μουσικής.  

• Μάθηση μέσω της τέχνης.  

• Ομαδική εργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών βάσει του διαφορετικού πολιτισμικού 
υπόβαθρου.  

• Προσέγγιση των μαθητών με βάση τις εμπειρίες τους και το πολιτισμικό τους υπόβαθρο με τη 
χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών.  

• Διαδραστικές δραστηριότητες· παιχνίδια ρόλων, συζήτηση, αφήγηση ιστοριών, ερωτήσεις-
απαντήσεις κ.ά.  

Ο κύριος στόχος της εις βάθος συνέντευξης με την εκπαιδευτικό ήταν: 

• Η καθιέρωση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη. 

• Οι ικανότητες που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις 
διαδικασίες κοινωνικής ένταξης και αποκλεισμού.  

• Η σημασία της επικρατούσας άποψης για τη νοοτροπία της ένταξης.  

• Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική ένταξη στην τάξη.  

• Παραδείγματα πρακτικής των εκπαιδευτικών.  

• Η συνεργασία με τους γονείς, οι προκλήσεις και οι καλές πρακτικές.  

• Οι σχολικές πολιτικές που δυσκολεύουν μία καλή πρακτική ένταξης στο σχολείο.  
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• Η αναγνώριση των ατομικών αναγκών κάθε μαθητή.  

• Η ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

• Οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη συνεργασία των δασκάλων, την υποστήριξη από τον 
περίγυρο και παραδείγματα.  

Η εκπαιδευτικός δήλωσε ότι «η καθιέρωση της κοινωνικής ένταξης εξαρτάται από το πώς ο δάσκαλος 
επικοινωνεί με τους μαθητές· τον τρόπο με τον οποίο τους απευθύνεται, τη συχνότητα της επικοινωνίας 
τους και την ανάπτυξη της μη-λεκτικής επικοινωνίας».  

Κάθε δάσκαλος πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις που 
προκύπτουν μέσα στην τάξη.  

Επιπλέον, η εκπαιδευτικός ανέφερε ότι για την καθιέρωση της κοινωνικής ένταξης είναι απαραίτητη η 
καλή επικοινωνία και η συμβουλευτική παροχή στους γονείς. 

Σχετικά με το ζήτημα των ικανοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις 
διαδικασίες κοινωνικής ένταξης και αποκλεισμού, η εκπαιδευτικός δήλωσε ότι «η εκπαίδευση ένταξης 
είναι μία διαδικασία ενίσχυσης και υποστήριξης της ικανότητας των εκπαιδευτικών να καλύπτουν τις 
ανάγκες όλων των μαθητών στην τάξη και ιδίως αυτών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να ενδιαφέρονται τόσο για το περιεχόμενο όσο και για την παιδαγωγική διάσταση. 
Για παράδειγμα, ένας δάσκαλος θέλει να κάνει τον μαθητή ευτυχισμένο, αλλά είναι αρκετό αυτό; Θα 
πρέπει να γνωρίζει τι είναι η εκπαίδευση και γιατί το σχολείο είναι έτσι.»  

Όσον αφορά τη συνεργασία εντός της σχολικής κοινότητας, αυτό που αναφέρθηκε από την εκπαιδευτικό 
ήταν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την καθιέρωση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη. 
Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, «η επικρατούσα άποψη μπορεί να μην εξαλείφει εντελώς όλες τις εντάσεις 
και τις αντιφάσεις αλλά αναπτύσσει μία συμβατότητα και υποστήριξη στην προσπάθεια των 
εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνικών ένταξης».  

Όσον αφορά τη συνεργασία με τους γονείς, η εκπαιδευτικός περιέγραψε περήφανα τα πρόσθετα 
μαθήματα για γονείς που λαμβάνουν χώρα το απόγευμα, μετά το τέλος των πρωινών μαθημάτων. 
Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός είπε: «Έχουμε δημιουργήσει συνθήκες έτσι ώστε οι γονείς να νιώθουν 
οικεία και να συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στις σχολικές δραστηριότητες».  

Η χρηματοδότηση και οι πόροι αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την καθιέρωση της κοινωνικής 
ένταξης στην τάξη. Οι μετανάστες μαθητές ή οι μαθητές Ρομά χρειάζονται επαρκείς πόρους, καθώς η 
πλειονότητά τους είναι οικονομικά “ασθενέστεροι” συγκριτικά με τον μέσο πληθυσμό, συνεπώς οι 
μαθητές στερούνται του βασικού σχολικού εξοπλισμού.  

Η εκπαιδευτικός δήλωσε ότι «Οι Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων προσπάθησαν να μας 
παρέχουν έναν διαδραστικό πίνακα καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο στην τάξη. Το ίδιο συνέβη και σε 
άλλο σχολείο όπου ήμουν νωρίτερα. Δε μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τις καινοτόμες πρακτικές χωρίς 
αυτά. Για παράδειγμα, δε μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη δημιουργία ενός λεξικού σε πραγματικό χρόνο 
χρησιμοποιώντας εικόνες από το διαδίκτυο χωρίς αυτά».  
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Οι εθνικές και περιφερειακές σχολικές πολιτικές που λειτουργούν ως εμπόδιο για την ορθή πρακτική 
ένταξης στο σχολείο συμπεριλαμβάνουν τις περιπτώσεις όπου τα μαθήματα για τους πρόσφυγες γίνονταν 
διαφορετικές ώρες απ’ ό,τι για τους υπόλοιπους μαθητές και αυτό δε βοηθά στην καθιέρωση μίας καλής 
πρακτικής ένταξης. Από την άλλη μεριά, αν οι μετανάστες μαθητές παρακολουθούσαν τα ίδια μαθήματα 
με τους υπόλοιπους μαθητές, ίσως το σχολείο να αντιμετώπιζε προβλήματα με τους γονείς των 
υπολοίπων μαθητών. Αυτό εγείρει το ερώτημα: «Αν είναι μόνοι τους στην τάξη, πώς θα μιλήσουν οι 
εκπαιδευτικοί για ένταξη;».  

Όσον αφορά την αναγνώριση του κάθε μαθητή ξεχωριστά και το πολιτισμικό του/της υπόβαθρο, η 
εκπαιδευτικός ανέφερε ότι στο σχολείο που εργαζόταν λίγα χρόνια πριν, εισήγαγαν διαδραστικές 
δραστηριότητες με στόχο την ένταξη. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων «ανοιχτής πόρτας», οι 
μαθητές επισκέπτονταν όλες τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου όπου έπαιζαν παιχνίδια εμπιστοσύνης 
διαφόρων θεμάτων.  

Όσον αφορά τις ανάγκες κατάρτισης, τα πιο χρήσιμα που ανέφεραν οι δάσκαλοι ήταν τα σεμινάρια που 
επικεντρώνονται στη δραματοποίηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο και άλλα προγράμματα για τη διδασκαλία 
των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι: «Η κατάρτιση πρέπει να 
περιλαμβάνει πολυτροπικές μεθόδους διδασκαλίας».  

Στο τέλος της συνέντευξης, η εκπαιδευτικός μίλησε για τη σημαντική συνεργασία μεταξύ των δασκάλων 
στο σχολείο της και τη σημαντική συμβολή και υποστήριξη του επικεφαλής του σχολείου που οδήγησε στη 
σημαντική καθιέρωση της κοινωνικής ένταξης και όλα τα παιδιά αισθάνθηκαν ευπρόσδεκτα, ανεξάρτητα 
από το υπόβαθρό τους.  

 
2.2.3 Σχόλια από τους επικεφαλής των σχολείων/ Εις βάθος συνεντεύξεις 
Η κατανόηση της κοινωνικής ένταξης, σύμφωνα με τους επικεφαλής των σχολείων, συνοδεύεται από ένα 
σχολικό περιβάλλον όπου όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως εθνικότητας, χρώματος, θρησκείας και 
πολιτισμού, μπορούν να μιλάνε, να αλληλεπιδρούν, να μαθαίνουν, να συνεργάζονται και να παίζουν με 
τον ίδιο τρόπο.  

Κατά τη διάρκεια της ομάδας εστίασης, οι επικεφαλής των σχολείων δήλωσαν ότι: 

• Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο της οικογένειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη 
του νέου μαθητή. Ένα παράδειγμα που επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ήταν μία 
νεαρή κοπέλα με κουρδική προέλευση, ο πατέρας της οποίας ήταν μέλος ενός κουρδικού 
πολιτικού κόμματος. Αυτό έδειξε ότι το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης της οικογένειας ήταν αυτό 
που έκανε το νεαρό κορίτσι να νιώσει γρήγορα ενσωματωμένη.  

• Το οικονομικό υπόβαθρο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους νέους μαθητές να 
νιώσουν κοινωνικά ενσωματωμένοι. Οι επικεφαλής των σχολείων μοιράστηκαν παραδείγματα 
μαθητών με οικογένειες χαμηλού οικονομικού υποβάθρου οι οποίοι έπαψαν να φοιτούν στο 
σχολείο, καθώς υπήρχε ανάγκη να εργάζονται και να στηρίζουν την οικογένεια.   

Όσον αφορά τις σχολικές πολιτικές, δήλωσαν ότι, προκειμένου να αποφευχθεί να γίνει το σχολείο 
«γκέτο», θα πρέπει να υπάρχει μία ισορροπημένη διανομή των μεταναστών μαθητών σε όλα τα σχολεία. 
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Επιπλέον, ανέφεραν τη σημασία του προσωπικού και ιδιαίτερα του ρόλου των ψυχολόγων και των 
κοινωνικών λειτουργών.  

Η πολιτική κάθε σχολείου πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας και οι λύσεις 
πρέπει να βρεθούν προς όφελος όλων των μελών του σχολείου. Επιπλέον, πρέπει να θεσπιστούν νέες 
πολιτικές που να δίνουν έμφαση στην άρση των διακρίσεων που αφορούν την εθνικότητα και τον 
πολιτισμό. 

Όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, οι επικεφαλής των σχολείων επεσήμαναν ότι είναι πολύ 
σημαντικό η σχολική πολιτική να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες αυτής της 
ομάδας μαθητών και να παρέχει μία ολοκληρωμένη και ποικίλη εκπαιδευτική πολιτική.  

Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που δήλωσαν οι επικεφαλής των σχολείων ότι είναι απαραίτητες για όλους 
τους εκπαιδευτικούς, είναι να υιοθετούνται ποικίλες διδακτικές μέθοδοι και να ανταποκρίνονται στις 
μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών της τάξης, να ενισχύονται οι γνώσεις τους με τεχνικές κατάρτισης 
και να αποκτάται εμπειρία στη διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα.  

Ο στόχος του κάθε επικεφαλής του σχολείου είναι να ενισχύσει το αίσθημα του «ανήκω» σε κάθε μαθητή 
και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω: 

• Της συνεργασίας με οργανισμούς που εργάζονται με μαθητές.  

• Της συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια. 

• Της συνεργασίας μεταξύ δασκάλων και των οικογενειών των μαθητών.  

• Την εξασφάλιση της συστημικής κατάρτισης όλων των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα. 
Αυτό περιλαμβάνει στρατηγικές μάθησης, διδακτικό υλικό και μεθόδους αξιολόγησης και ισχυρές 
παιδαγωγικές ικανότητες.  

• Την παροχή πληροφοριών και κατάρτισης στους γονείς, έτσι ώστε να κατανοήσουν πώς λειτουργεί 
το εκπαιδευτικό σύστημα και τις ευκαιρίες που προσφέρει στα παιδιά τους για να κάνουν σωστές 
επιλογές για το μέλλον τους.  

Ο κύριος στόχος της εις βάθος συνέντευξης με την επικεφαλής του σχολείου ήταν: 

• Η καθιέρωση της κοινωνικής ένταξης. 

• Οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και οι ανάγκες κατάρτισης. 

• Η νοοτροπία της ένταξης και η έννοια της επικρατούσας άποψης. 

• Οι προκλήσεις σχετικά με την κοινωνική ένταξη στην τάξη. 

• Τα παραδείγματα και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 

• Η συνεργασία με τους γονείς, η συνεργασία μεταξύ δασκάλων και η υποστήριξη από τους 
συναδέλφους. 

• Οι εθνικές και περιφερειακές σχολικές πολιτικές.  
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Η επικεφαλής του σχολείου δήλωσε ότι η κοινωνική ένταξη στην τάξη μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή 
διαρρύθμιση στην τάξη. Επιπλέον, η κοινωνική ένταξη μπορεί να επιτευχθεί με τη διοργάνωση μικτών 
ομάδων παιχνιδιού στη σχολική αυλή.  

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αυτής, αναφέρθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Βάσει του 
γεγονότος ότι οι μαθητές τείνουν να αντιγράφουν πράγματα που τους ενδιαφέρουν και τους προκαλούν, 
καθιέρωσαν ένα παιχνίδι ζωγραφικής ελεύθερου σχεδίου, όπου η πλειονότητα των παιδιών έτεινε στο να 
αντιγράψει τις ζωγραφιές που έκανε η μειονότητα των παιδιών.  

Απαντώντας στο ζήτημα των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που απαιτούνται για να αποκτήσουν γνώσεις 
για την καθιέρωση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη, η επικεφαλής του σχολείου επεσήμανε ότι όταν 
πρόκειται για την εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων μαθητών, η συχνή κατάρτιση είναι πολύ 
σημαντική. Συγκεκριμένα είπε: «Η πλειονότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών έχουν πολυετή εμπειρία, αλλά 
δυστυχώς μόνο λίγοι από αυτούς έχουν εκπαιδευτεί για την απόκτηση νέων γνώσεων και την υιοθέτηση 
νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και ποικίλων διδακτικών μεθόδων που ανταποκρίνονται στις 
μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι ο δάσκαλος, εκτός από την καλή 
του/της θέληση, πρέπει να λάβει περαιτέρω υποστήριξη από ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και τους 
ανθρώπινους πόρους και πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει πάντα χώρος για επιπλέον γνώση και 
κατάρτιση.»  

Σε ό,τι αφορά τη νοοτροπία της ένταξης μέσα στη σχολική κοινότητα, υπήρξε μία πολύ ενδιαφέρουσα 
απάντηση από την πλευρά της επικεφαλής του σχολείου. Δήλωσε ότι: «Η σχολική μονάδα αποτελείται από 
τρία βασικά στοιχεία. Τους δασκάλους, τους μαθητές και τους γονείς. Όλα αυτά τα τρία στοιχεία είναι 
συνήθως σημαντικά για τη διαδικασία εκμάθησης. Ως εκ τούτου, όταν ένα από αυτά τα στοιχεία 
δυσλειτουργεί, ολόκληρο το σύστημα αυτόματα καταρρέει. Για να αποφευχθεί αυτό και να επιτευχθεί η 
κοινωνική ένταξη, οι δάσκαλοι, οι μαθητές και οι γονείς θα πρέπει να αφήσουν στην άκρη την αρνητική 
τους στάση απέναντι στην ένταξη στην τάξη.» 

Επιπλέον, η επικεφαλής του σχολείου μίλησε για το σχολικό «γκέτο» και το πώς να αποτραπεί. Αυτό που 
ανέφερε ήταν ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες πρέπει να ενταχθούν σε γειτονικά σχολεία και 
μαθήματα υποδοχής και έτσι θα μπορούν να έχουν τον δικό τους καθηγητή για την εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας και συνεπώς θα μπορούν να ενσωματωθούν πιο εύκολα στην κοινωνία. 

Η επικεφαλής του σχολείου ανέφερε παραδείγματα ισχυρών αντιδράσεων από μερικούς γονείς και το πώς 
να ξεπεραστεί αυτή η πρόκληση. Ως καλή πρακτική ανέφερε τις συναντήσεις μεταξύ δασκάλων, των 
επικεφαλής των σχολείων και των συλλόγων γονέων. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, θα 
πρέπει να συμμετέχουν και κοινωνικοί λειτουργοί και εμπειρογνώμονες.  

«Το πιο σημαντικό είναι οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, η αποφυγή των 
οξυμένων πνευμάτων και η προσπάθεια επίτευξης συνεκτικών και επαρκών συζητήσεων σε συχνό 
επίπεδο.» 

Από την πλευρά της επικεφαλής του σχολείου, ένα σημάδι που δείχνει αν οι μαθητές έχουν γίνει 
κοινωνικά αποδεκτοί, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς της πλειονότητας των μαθητών 
συμπεριφέρονται στους γονείς του πρόσφυγα. Ο τρόπος που τους χαιρετούν ή δεν τους χαιρετούν, ο 
τρόπος με τον οποίο τους κοιτάζουν ή το πώς μιλούν γι’ αυτούς.  
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Η κοινωνική ενσωμάτωση και η ένταξη μέσα στην τάξη μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από μία 
σειρά δραστηριοτήτων, τις αφηγήσεις από την κάθε χώρα των μαθητών, τη μουσική, τα τραγούδια και τα 
παιχνίδια. 

Οι εθνικές σχολικές πολιτικές που υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα είναι τα Μαθήματα Υποδοχής 
για Πρόσφυγες και οι Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων. Αλλά, λόγω της έλλειψης οικονομικών 
πόρων και, επομένως, εκπαιδευτικού υλικού, είναι δύσκολο να εφαρμοστούν οι ορθές πρακτικές 
ενσωμάτωσης στο σχολείο.  

Τέλος, η επικεφαλής του σχολείου μίλησε για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και έδωσε παραδείγματα 
ορθών πρακτικών ενσωμάτωσης. Όσον αφορά το σχολείο της, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής υπήρξε 
συγκινητική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του προγράμματος των απογευματινών μαθημάτων 
και των εκπαιδευτικών των πρωινών μαθημάτων που λειτουργούσε με τον βέλτιστο τρόπο και έτσι οι νέοι 
μαθητές ενσωματώθηκαν και έγιναν εύκολα δεκτοί από τους συνομηλίκους τους στην τάξη.  

2.2.4 Συμπέρασμα 
Λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω των εις βάθος συνεντεύξεων των 
εκπαιδευτικών και των διευθυντών, υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα για την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων παιδιών στην τάξη και στη 
σχολική κοινότητα εν γένει. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε και να καθοδηγήσουμε τα παιδιά μεταναστών 
στην ομαλή τους ένταξη, προκειμένου να προσαρμοστούν στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα και να μην 
αισθάνονται μειονεκτικά σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Έχει προταθεί η συμμετοχή των μεταναστών 
και προσφύγων μαθητών σε διάφορες δραστηριότητες, εκπαιδευτικές ή σωματικές, και μαθησιακά 
προγράμματα της ελληνικής γλώσσας έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κοινωνικός τους αποκλεισμός από τη 
σχολική κοινότητα. Επιπλέον, επισημάνθηκε η σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ 
δασκάλων, γονέων και τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα αποδοχής και 
να ενισχυθεί η κοινωνικοποίηση των παιδιών μεταναστών. 

Έχει αναφερθεί ότι πρέπει να αναληφθεί δράση για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που εμποδίζουν την 
κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων και την κοινωνικοποίησή τους στη σχολική 
κοινότητα γενικότερα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν νέες διδακτικές μέθοδοι όπου θα 
χρησιμοποιείται ένα μίγμα γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων των λίγων αγγλικών που έχουν μάθει όλοι οι 
πρόσφυγες. Η ελληνική γλώσσα πρέπει να διδαχθεί μέσω της συμμετοχής σε βιωματικά έργα. Συνεπώς, το 
προσωπικό των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων στα μαθήματα υποστήριξης θα πρέπει να 
προσληφθεί και να προετοιμαστεί για τη διαχείριση του αυξανόμενου αριθμού των παιδιών μεταναστών.  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για: 

• Την αντιμετώπιση προβληματικών και δύσκολων καταστάσεων μέσα στην τάξη. 

• Τη διαπολιτισμική επικοινωνία με τη χρήση πολυμέσων. 

• Τις ειδικές μεθόδους διδασκαλίας για μαθητές που δεν έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

• Τις αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας για πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές. 

• Τη σωστή χρήση της μη-λεκτικής επικοινωνίας.  
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Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους τους δασκάλους και τους επικεφαλής σχολείων να 
εξοικειωθούν με τους διαφορετικούς πολιτισμούς και την ιστορία των άλλων χωρών. Επιπλέον, υπάρχει 
ανάγκη για εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και διαδικασίες στην τάξη. Μεταξύ των 
προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης πρέπει να είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα των μαθημάτων υποδοχής και των μαθημάτων 
υποστήριξης.  

 

2.3 Ιταλία 

 
PAESIC  

 ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

 
 

Η κατάσταση στην Ιταλία 
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2.3.1 Εισαγωγή 
 

 Η φάση της μεταναστευτικής πορείας που διασχίζει η Ιταλία είναι ιδιαίτερα λεπτή. Από τη 
μία πλευρά, είναι απαραίτητη η διαχείριση της ένταξης μέσω οικογενειακών συγκεντρώσεων και 
απόκτησης ιθαγένειας, από την άλλη εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την εμφάνιση νέων 
ροών, με “εχθρικές” πολιτικές που δεν ευνοούν τις διαδικασίες ένταξης και ενσωμάτωσης. Με το 
κλείσιμο των συνόρων, στην πραγματικότητα, η Ιταλική Κυβέρνηση έφερε μία πολιτιστική μάχη 
στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, η οποία αντικατοπτρίζεται επίσης στα σχολεία, με έντονες 
εντάσεις μεταξύ της ένταξης και του αποκλεισμού, της ισότητας και του στιγματισμού, της 
αλληλεγγύης και της δυσπιστίας.  

Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε το Γραφείο Στατιστικής και Σπουδών – Επεξεργασία 
Δεδομένων MIUR (Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας), το σχολικό έτος 2017-2018 
οι μαθητές χωρίς ιταλική υπηκοότητα στα σχολεία μας ήταν το 9,7% του συνολικού μαθητικού 
πληθυσμού, 11.000 περισσότεροι από το προηγούμενο σχολικό έτος. Η περιοχή στην οποία οι 
μαθητές χωρίς ιταλική υπηκοότητα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο τοπικό σχολικό πλαίσιο 
είναι η Emilia Romana (16%). Ακολουθεί η Lombardia (14,7%), η Umbria (13,8%) η Toscana 
(13,1%), το Veneto και το Piemonte (13%), η Liguria (12,3%). Αντιστρόφως, η Campania είναι η 
περιοχή όπου ο αντίκτυπος των μαθητών χωρίς ιταλική υπηκοότητα είναι ο χαμηλότερος σε 
εθνικό επίπεδο (2,4%).  

 Τον Φεβρουάριο του 2014 το MUIR εξέδωσε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την 
υποδοχή και ένταξη των ξένων μαθητών βάσει του Εθνικού Πρωτοκόλλου. Αποτελούν την 
επικαιροποίηση των προηγούμενων κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες έχουν προτείνει 
λειτουργικές ενδείξεις και μοντέλα ενσωμάτωσης και διδακτικής υποστήριξης που έχουν ήδη 
δοκιμαστεί σε ορισμένα σχολεία, αλλά δεν ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο επειδή κάθε σχολείο 
προσαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές στις διαφορετικές περιπτώσεις ένταξης.  

 

Αν οι εθνικές πολιτικές δεν υποστηρίζουν την ένταξη, συχνά οι τοπικές κοινότητες 
διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποδοχή των μεταναστών. Ακόμα και στην 
περίπτωση αυτή, λίγες πρακτικές, όπως η Riace και η Acquaformosa αντισταθμίζουν ένα ζοφερό 
σενάριο, το οποίο κατατάχθηκε από την έκθεση MIPEX στην τελευταία θέση των εκπαιδευτικών 
πολιτικών στην Ευρώπη, καθιστώντας σαφές πως οι ξένοι μαθητές συχνά χαρακτηρίζονται ως 
“προβληματική ομάδα”, χωρίς τη σκέψη για τις ατομικές ανάγκες (για παράδειγμα, προσαρμογή 
και διαφοροποίηση των μεθόδων διδασκαλίες για παιδιά πρώτης ή δεύτερης γενιάς, για 
νεοαφιχθέντες, παιδιά προσφύγων, ασυνόδευτα κ.λπ.).  

 

Η Ιταλία κατατάσσεται μεταξύ των τελευταίων θέσεων και στις πολιτικές πρόσβασης στα 
διάφορα είδη σχολείων, δεδομένου ότι οι νέες αφίξεις συχνά κινδυνεύουν να εισέλθουν σε 
λάθος επίπεδο στην εκπαιδευτική πορεία: λιγότεροι από τους μισούς από αυτούς που 
γεννιούνται στο εξωτερικό τοποθετούνται στην κατάλληλη τάξη βάσει ηλικίας. Η πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου μεταξύ αλλοδαπών είναι εντυπωσιακά υψηλή (το ένα τρίτο), 9 βαθμοί 
υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (22%). Τα στοιχεία για τις αποτυχίες είναι εξίσου 
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ανησυχητικά: το ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών που δεν έχουν εισαχθεί στην επόμενη τάξη 
αντιπροσωπεύει το 8,7%, σχεδόν τέσσερις φορές τον αριθμό των Ιταλών (2,7%) και οι μετανάστες 
έχουν χαμηλότερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Ήδη στην ηλικία 
των 15 ετών, το χάσμα στις εκπαιδευτικές επιδόσεις είναι ένα από τα μεγαλύτερα των χωρών του 
ΟΟΣΑ. 

Όπως έχουμε δει, η ένταξη είναι μόνο αποτέλεσμα μιας λεπτής ισορροπίας, στο σταυροδρόμι 
μεταξύ της αγοράς εργασίας, της εκπαιδευτικής σφαίρας και της κοινωνικής σφαίρας. 
Αντιμετωπίζοντας την κώφωση των πολιτικών παραγόντων, σε μια συζήτηση που βλέπει τον 
μετανάστη ως «γιο ενός κατώτερου Θεού» και ως εκ τούτου δεν αξίζει επαρκούς υποδοχής, η 
ανάγκη είναι να επανεξετάσουμε τους κοινοτικούς χώρους, ειδικά σε μεγάλους αστικούς 
οικισμούς, μετατρέποντάς τους σε πραγματικούς "χώρους ροής". Η ανατροπή της εξίσωσης, με 
την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που συνδέουν το σχολείο, την κοινωνία και την εργασία, 
είναι τώρα περισσότερο απαραίτητη από ποτέ. 

 

2.3.2 Σχόλια από τους εκπαιδευτικούς 
Στην περιοχή μας, η οποία είναι μία πολύ μικρή περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο της νότιας Ιταλίας, κατά 
βάση συνδεδεμένη με τη γεωργία, υπάρχουν λίγες ευκαιρίες για την ένταξη των μαθητών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ακόμα κι αν η χώρα περνάει μία ισχυρή διαδικασία μετανάστευσης, ιδίως από 
την Αφρική, η περιοχή μας, λόγω της έλλειψης υποδομών και εγκαταστάσεων, δεν είναι σε θέση να 
βοηθήσει πολλούς μετανάστες, έτσι η διαδικασία μετανάστευσης/ένταξης την έχει μόνο εν μέρει 
ακουμπήσει. 

Η περιοχή μας φιλοξενεί λίγες πόλεις (μέχρι 60.000 πολίτες) και πολλά μικρά διασκορπισμένα χωριά 
και επομένως υποδέχεται λίγες οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ανάλογα με τα χωριά, 
υπάρχει ένα αναπτυγμένο σύστημα ένταξης σε κοινοτικό επίπεδο το οποίο παρέχει βοήθεια στις 
οικογένειες. Το ίδιο ισχύει και για τα σχολεία, και υπάρχουν σχολεία που παρέχουν περισσότερες 
υπηρεσίες από άλλες, ανάλογα με το μέγεθος και την οργάνωση. 

Οι περισσότεροι από τους μαθητές είναι μουσουλμάνοι και οι οικογένειές τους απασχολούνται στον 
τομέα της γεωργίας ή στο εμπόριο στην τοπική αγορά. Οι οικογένειες αποτελούνται από 
τουλάχιστον 4 άτομα και γίνονται συνήθως κάτοικοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλο που 
είναι ακριβώς νεοφερμένοι, δεν είναι πλήρως ενσωματωμένοι στις κοινότητες και συνεχίζουν να 
έχουν τη ζωή τους, τις πεποιθήσεις και τις παραδόσεις τους με τις επαφές με τους ντόπιους να 
βασίζονται κυρίως στο εμπόριο. 

Οι μαθητές πηγαίνουν συχνά στις χώρες προέλευσής τους για διακοπές για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και έτσι καθίσταται δύσκολο για τους δασκάλους να ακολουθήσουν την ανάπτυξή τους. 
Τις περισσότερες φορές χρειάζεται μια εξατομικευμένη στρατηγική για να μπορούν να βρίσκονται 
στο ίδιο επίπεδο της τάξης. 

Σε γενικές γραμμές, επιθυμούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες όταν είναι νεότεροι. Είναι 
ευκολότερο να δημιουργηθεί μια συνεργασία και ένας αμοιβαίος σεβασμός και ανταλλαγή ιδεών 
όταν είναι παιδιά. Όταν μεγαλώνουν, είναι πιο επιφυλακτικοί και λιγότερο ενθουσιώδεις για να 
είναι μέρος των παραδοσιακών/τοπικών/πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης που έχει θεσπιστεί από τα σχολεία. Υπάρχει ένα εθνικό 
πρωτόκολλο που ενσωματώνει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές, αλλά δεν ακολουθείται σε 
εθνικό επίπεδο, επομένως κάθε σχολείο υιοθετεί και γράφει τους δικούς του κανόνες ένταξης, τη 
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διαχείριση στρατηγικής ένταξης. Ορισμένα σχολεία έχουν ψυχολόγους, μερικά έχουν ένα εσωτερικό 
σώμα επικεντρωμένο στο θέμα, άλλα δεν αναπτύσσουν καμία διαδικασία επίσημα. 

Υπάρχει μεγάλο χάος, τεράστιες διαφορές μεταξύ των περιφερειών και τις περισσότερες φορές η 
καλύτερη λύση είναι η προσωπική ποιότητα του δασκάλου. Εκτός από τα πρωτόκολλα, τις 
σημειώσεις, τα χαρτιά και τις δηλωμένες στρατηγικές, συχνά είναι μόνο ο δάσκαλος που καθοδηγεί 
την τάξη χωρίς πολλά εργαλεία, χρησιμοποιώντας κυρίως την εμπειρία του και την “αίσθησή του για 
την ένταξη”. 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων καθηγητών δέχεται με χαρά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
συγκεκριμένα μαθήματα σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και νέων μεθόδων για την καλύτερη 
δυνατή διαδικασία ένταξης. 

Δεν προέκυψαν μεγάλα προβλήματα με την ένταξη. Όλοι οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί 
αισθάνθηκαν ικανοποιημένοι για τη δουλειά τους και ακόμα και αν διεκδικούσαν περισσότερους 
πόρους σε θεσμικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουν καλύτερα τη διαδικασία ένταξης, γνωρίζουν ότι 
η δουλειά τους είναι εξαιρετικά πολύτιμη και δε φοβούνται να αναλάβουν ευθύνες. 

2.3.3 Εις βάθος συνεντεύξεις: Δάσκαλοι 
Η τοπική γλώσσα πρέπει να είναι η πρώτη σημαντική πτυχή από τους μαθητές και οι δάσκαλοι πρέπει 
να γνωρίζουν το πολιτισμικό υπόβαθρο και την προέλευση των μαθητών. Η ομοφωνία της ένταξης 
είναι θεμελιώδης, διαφορετικά οι μαθητές απομονώνονται. Στην περιοχή μας οι μαθητές με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι πλήρως ενταγμένοι. Κυρίως σπουδαστές από το Μαρόκο και τη 
Ρουμανία. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα πρωτόκολλο (που εκδίδεται από κάθε σχολείο) σχετικά με την ένταξη, που 
περιλαμβάνει δραστηριότητες για ανάπτυξη. Οι οικογένειες των μεταναστών δεν είναι νεοφερμένοι, 
επομένως είναι σταθεροί κάτοικοι· γνωρίζουν ήδη τη γλώσσα, οπότε είναι εύκολο να τους αφήσουμε 
να αισθάνονται ενταγμένοι. Το πρωτόκολλο προβλέπει μια διοικητική φάση που διοργανώνεται από 
τον γραμματέα του σχολείου. Τυπώνονται φυλλάδια σε διάφορες γλώσσες. Παρέχονται δίγλωσσες 
ενότητες για την ενημέρωση σχετικά με τις οικογένειες. 

Μία δεύτερη φάση περιλαμβάνει μία πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλία με της οικογένειες, έτσι ώστε 
να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με υπόβαθρο του μαθητή, τόσο τα προσωπικά και όσο και τα 
εκπαιδευτικά θέματα και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας προέλευσης. Επιπλέον, εξηγούν στις 
οικογένειες τα οφέλη που μπορεί να έχουν, όπως η μεταφορά στο σχολείο, η παροχή γευμάτων και 
άλλα, καθώς και όλοι οι κανόνες. Υπάρχει μία επιτροπή η οποία μπορεί να διακινήσει τέτοιες 
συνομιλίες. Υπάρχει επίσης μία σειρά συναντήσεων με τον μαθητή, έτσι ώστε να ελεγχθεί το 
γλωσσικό του επίπεδο και οι γενικές του γνώσεις. Αυτή η πρώτη προσέγγιση που βασίζεται σε 
εξετάσεις εισαγωγής είναι απαραίτητη για να αποφασιστεί σε ποιο έτος θα πρέπει να εγγραφεί. Η 
ηλικία δεν είναι το μόνο κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη.  

Τα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν την ακρόαση ιστοριών εύκολα κατανοητών, τα παραμύθια, τις 
ζωγραφιές και τις περιγραφές για τα χρώματα, τα μέρη του σώματος, τα ρούχα, για να ελεγχθεί το 
κύριο λεξιλόγιο. Μετά από αυτή τη φάση αξιολόγησης, η εκπαιδευτική φάση μπορεί να ξεκινήσει.  

• Η φάση ένταξης που ονομάζεται “Accoglienza” σχετίζεται με την υποδοχή των μαθητών τους 
πρώτους μήνες σε νέο περιβάλλον.  

• Αφήνοντάς τον/την να αισθάνεται μέλος της ομάδας, οι δάσκαλοι δουλεύουν σε μία ομάδα 
για να πραγματοποιήσουν ένα έργο και σημειώνουν τη στρατηγική που θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη ανάγκη του κάθε μαθητή.  
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• “Accoglienza” σημαίνει επίσης να φροντίζονται οι ανάγκες κάθε μαθητή, όπως για παράδειγμα 
το αν τρώνε κρέας ή κοτόπουλο.  

• Αφήστε τον μαθητή να παίξει, να κάνει δραστηριότητες, να ανταλλάξει θέση για να γνωρίσει 
καλά τους υπόλοιπους συμμαθητές.  

• “Accoglienza” είναι, επίσης, το να υπάρχει στην τάξη πολιτισμική ανταλλαγή· ζητείται από τον 
μαθητή να φέρει φαγητό ή φωτογραφίες από τη χώρα του, ώστε να γίνει η ζωντανή απόδειξη 
ενός νέου πολιτισμό που θα κάνει τους συμμαθητές του περίεργους.  

• Αυτός/Αυτή αισθάνεται τον χαρακτήρα της ιστορίας του και είναι περήφανος/η να την πει.  

Μία μεγάλη δυσκολία εμφανίζεται όταν οι μαθητές πηγαίνουν διακοπές για μήνες και χάνουν τον 
ρυθμό τους με την υπόλοιπη τάξη. Οι δραστηριότητες ανάκτησης σχετικά με την έλλειψη γνώσεων 
πραγματοποιείται συχνά. Μία άλλη δυσκολία είναι ότι οι μαθητές αλλάζουν όταν μεγαλώνουν. Όταν 
μεγαλώνουν, φαίνεται να είναι λιγότερο ανοιχτοί στον πολιτισμό μας και υπάρχει ένα αίσθημα 
απόστασης. Ο διάλογος είναι ευκολότερος όταν είναι πιο νέοι. Συμμετέχουν συχνότερα στο 
χριστουγεννιάτικο θεατρικό όταν είναι νεότεροι. Μετά, φαίνεται να μην είναι πια μέλη της σχολικής 
κοινότητας. Οι γονείς τις περισσότερες φορές μιλούν και καταλαβαίνουν τη γλώσσα με δυσκολία. Τις 
περισσότερες φορές τα μεγαλύτερα αδέρφια αποτελούν μεγάλη βοήθεια. Μιλούν πάντα τη μητρική 
γλώσσα τους στο σπίτι. Οι μητέρες ποτέ δεν εμφανίζονται στο σχολείο, οι πατέρες ή τα αδέλφια είναι 
πιο συχνά παρόντες στις συναντήσεις με τους δασκάλους.  

Η προσωπική εμπειρία και η γνώση του δασκάλου είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνοδευτούν οι 
μαθητές σε μία διαδικασία ένταξης, πέρα από τα θεσμικά πρωτόκολλα. Τα μαθήματα που 
αποσκοπούν στη διαδικασία ένταξης για τους εκπαιδευτικούς είναι απαραίτητα, αλλά δεν υπάρχουν 
προφανώς διαθέσιμοι πόροι ή, εάν υπάρχουν, δε δίνονται.  

 

2.3.4 Σχόλια από τους επικεφαλής των σχολείων  
Με βάση τις απόψεις των διευθυντών των σχολείων -οι οποίοι συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης- 
φαίνεται ότι η έννοια της ένταξης γίνεται κατανοητή, αποδεκτή και μοιράζεται μεταξύ των μελών της 
ομάδας που εργάζονται στο σχολείο σε διαφορετικά επίπεδα (δάσκαλοι, διευθυντές, βοηθοί…). 
Ταυτόχρονα, οι επικεφαλής των σχολείων αισθάνονται ότι δε μπορούν να εγγυηθούν ότι όλα τα μέλη του 
προσωπικού στα σχολεία έχουν μία σαφή αντίληψη της διαφοράς μεταξύ φυσικής ενσωμάτωσης και 
κοινωνικής ένταξης.  

Οι επικεφαλής των σχολείων γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζει όλο το προσωπικό του σχολείου πώς πραγματικά 
να εργαστούν καλύτερα στην ένταξη, ιδίως στην κοινωνική ένταξη. Κατά τη γνώμη τους, οι σαφείς οδηγίες 
για τις βέλτιστες πρακτικές θα ήταν πολύ χρήσιμες για όλους.  

Έχει γίνει πολλή δουλειά σχετικά με την ενσωμάτωση στα ιταλικά σχολεία μέχρι στιγμής (ειδικά τα 
τελευταία χρόνια) και συνεχίζεται ακόμα. Είναι αλήθεια πως η πρόσφατη πολιτική διακυβεύει τον τρόπο 
με τον οποίο η ένταξη γίνεται αντιληπτή και εκτιμητή μεταξύ των ανθρώπων στην ιταλική κοινωνία και 
μέσα στην τοπική κοινότητα όπου βρίσκονται τα σχολεία.   

Μεταξύ των επικεφαλής των σχολείων υπάρχει η άποψη ότι όλα τα άτομα που εργάζονται στο σχολείο 
είναι υπεύθυνα για την επιτυχή σχολική ένταξη. Κάθε ένας -βάσει του ρόλου του/της- μπορεί να 
συνεισφέρει. Σίγουρα οι εκπαιδευτικοί έρχονται περισσότερο σε επαφή με τα παιδιά και εμπλέκονται 
περισσότερο στη διδακτική διαδικασία, αλλά η επιτυχία της ένταξης στο σχολείο βασίζεται στην καλή 
δουλειά που γίνεται από όλα τα μέλη του προσωπικού: κανείς δεν αποκλείεται.  
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Οι διευθυντές των σχολείων δε βλέπουν κανένα συγκεκριμένο εμπόδιο στην ένταξη στην πραγματική 
σχολική πολιτική.  

Όπως υποδείχθηκε από το Υπουργείο Δημόσιου Σχολείου στην Ιταλία, οι επαγγελματίες των σχολείων 
επικεντρώθηκαν πολύ στην ένταξη τον τελευταίο καιρό. Κατά κύριο λόγο, το έργο τους αφορά την ένταξη 
μαθητών με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες, αλλά και την ένταξη μαθητών με προσφυγικό ή 
μεταναστευτικό υπόβαθρο.  

Βάσει του ρόλου του στην κοινωνία, το σχολείο πρέπει να υποστηρίζει την ένταξη και να θέτει ένα 
πρότυπο ενσωμάτωσης στην κοινωνία.  

Ανεξάρτητα από τη μορφή αναπηρίας που έχουν οι μαθητές και από το πού έρχονται ή το υπόβαθρο που 
έχουν: υπάρχει δυνατότητα για όλους τους μαθητές. Αυτό πρέπει να διδάσκει το σχολείο σε όλους τους 
μαθητές.  

Σε τοπικό επίπεδο, η πολιτική είναι υποστηρικτική και λειτουργεί πολύ καλά. Η πολιτική αποφασίζει τον 
αριθμό των παιδιών που θα εισαχθούν στα σχολεία και δίνει οδηγίες στο πώς θα οργανωθεί η διαδικασία 
ένταξης. Σε κάποιες περιπτώσεις, η συνέργεια μεταξύ πολιτικής και σχολείων είναι πολύ καλή.  

Στην Ιταλία, οι επικεφαλής των σχολείων είναι υπεύθυνοι για τη γραφειοκρατία, τη διοίκηση και τις 
σχέσεις με την κοινότητα (οικογένειες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη), ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι πιο 
επικεντρωμένοι στη διδακτική διαδικασία και στη σχέση με τους μαθητές.  

Οι επικεφαλής των σχολείων βασίζονται στους δασκάλους και τους αποδίδουν το κύριο μέρος της 
επιτυχίας της ένταξης. Οι επικεφαλής των σχολείων και οι δάσκαλοι ξέρουν ότι οι ρόλοι τους είναι 
διαφορετικοί αλλά συμπληρωματικοί, και καταγγέλλουν μαζί την έλλειψη διαδικασίας που σχεδιάζει τη 
διαδικασία ένταξης από τη φυσική ενσωμάτωση στην κοινωνική ένταξη. Η πολιτική δίνει ένα πλαίσιο που 
αναφέρεται κυρίως στην πρώτη προσέγγιση, αλλά όταν πρόκειται για τις λεπτομέρειες της εργασίας για 
την κοινωνική ένταξη, τα σχολεία χάνονται. Νιώθουν ότι στερούνται παντελώς ενός χρήσιμου εργαλείου 
για να βασίζονται όταν αγωνίζονται και αντιμετωπίζουν καταστάσεις με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι.  

Μετά, έχουν την αίσθηση ότι κάνουν πράγματα χωρίς να γνωρίζουν τα αποτελέσματα. Πρόσφατα, λίγα 
σχολεία πήραν την πρωτοβουλία και άρχισαν να υιοθετούν μία καθορισμένη διαδικασία που εξηγεί τι 
πρέπει να γίνει από τη στιγμή που ένας νέος μαθητής μετανάστης ή πρόσφυγας μπει στο σχολείο, 
σχεδιάζοντας βήμα προς βήμα ολόκληρη τη διαδικασία μέχρι τη στιγμή που ο μαθητής μπορεί να 
θεωρηθεί ενταγμένος στην τάξη.  

Μετά από πολλά χρόνια εργασίας χωρίς κανένα εργαλείο, τα σχολεία αρχίζουν τελικά να σημειώνουν τις 
καλές πρακτικές και να τις κρατούν για το μέλλον.  

Οι δύο κύριες προκλήσεις που βλέπουν οι επικεφαλής των σχολείων σχετικά με την ένταξη των μαθητών 
με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο στην τάξη είναι: η Γλώσσα και το Πολιτιστικό Χάσμα.  

Το πρώτο εμπόδιο έχει να κάνει με τη γνώση της γλώσσας. Δυστυχώς, πολλοί δάσκαλοι στο σχολείο 
εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να μιλούν ξένες γλώσσες. Το γλωσσικό χάσμα είναι σίγουρα το πρώτο 
σημαντικό θέμα που συναντάται όταν αλλοδαποί μαθητές μπαίνουν στην τάξη.  

Σε κάθε περίπτωση, η γλώσσα δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όταν 
εργάζονται με μαθητές που προέρχονται από άλλες χώρες. Ακόμη πιο δύσκολο από το γλωσσικό κενό 
είναι η αντιμετώπιση της έλλειψης γνώσης του υπόβαθρου του μαθητή. Οι δάσκαλοι δε γνωρίζουν πολλά 
για τις οικογένειες και την κοινωνία από όπου προέρχονται οι μαθητές τους. Δεν ξέρουν πώς να 
διαχειριστούν τις πολιτισμικές διαφορές. Πολλές φορές, οι οικογένειες των προσφύγων και μεταναστών 
μαθητών τείνουν να μην παρέχουν σαφείς πληροφορίες, τείνουν να είναι ολιγόλογοι. Μερικές φορές 
επειδή δεν ξέρουν πώς να επικοινωνήσουν, πιο συχνά επειδή χρειάζονται χρόνο για να ανοιχτούν, να 
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εμπιστευτούν τους δασκάλους και να τους πουν την πραγματικότητά τους και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν για να ενταχθούν στην κοινότητα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αραβικές οικογένειες: με 
βάση την εμπειρία που αναφέρουν οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην ομάδα εστίασης.  

Αναφερόμενοι στις παιδαγωγικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την εργασία στην ένταξη, οι 
επικεφαλής των σχολείων αναφέρθηκαν πρώτα απ’ όλα: οι γλωσσικές δεξιότητες και η ενσυναίσθηση. 
Πολλοί από αυτούς λένε επίσης ότι οι Ιταλοί δάσκαλοι δυστυχώς δε γνωρίζουν τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες και ότι αυτή η γνώση θα μπορούσε να τους βοηθήσει 
εξαιρετικά στο να προσεγγίσουν τους πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές και να τους κάνουν να 
αισθάνονται ενσωματωμένοι στην τάξη.  

Τα σχολικά προγράμματα είναι διαφορετικά μεταξύ των χωρών και για τους εκπαιδευτικούς που είναι σε 
θέση να αναγνωρίσουν τις μεθοδολογίες και τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται με τα παιδιά που 
έχουν μεταναστεύσει θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της ένταξης 
μέσα στην τάξη.  

Ορισμένοι επικεφαλής σχολείων λένε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα για να γίνουν καλύτεροι στις ενεργές μεθοδολογίες. Κατά τη γνώμη τους, 
πολλοί δάσκαλοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παλιού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις στην τάξη και 
θα πρέπει να εργαστούν πιο σκληρά για να βελτιώσουν τη χρήση των ενεργών μεθοδολογιών. Κατά τη 
γνώμη τους, οι ενεργές μεθοδολογίες είναι πιο αποτελεσματικές όταν στην τάξη που δουλεύουν οι 
δάσκαλοι έχουν φτάσει μόλις αλλοδαποί μαθητές και ξεκινούν μία διαδικασία ένταξης.  

Οι δάσκαλοι που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που προκύπτουν από την ένταξη των μαθητών με 
προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο, πρέπει να βελτιώσουν την τεχνογνωσία τους σχετικά με τις 
ενεργές μεθοδολογίες διδασκαλίας. Πάρα πολλοί δάσκαλοι χρησιμοποιούν παλαιού τύπου μεθοδολογίες 
και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις διαφορετικές προσεγγίσεις.  

Θα πρέπει να μάθουν για τις βέλτιστες πρακτικές, τι λειτουργεί στις άλλες χώρες.  

Πρέπει να βελτιώσουν την προσέγγισή τους και να ενισχύσουν το πάθος που βάζουν στο έργο τους. 
Πρέπει να μάθουν πώς να είναι συνεχώς γεμάτοι κίνητρα και ισχυροί. Επιπλέον, θα πρέπει να μάθουν πώς 
να χρησιμοποιούν καλύτερα τις διαθέσιμες τεχνολογίες για καλύτερη επικοινωνία.  

Πολλοί πόροι είναι διαθέσιμοι στους δασκάλους που θέλουν να βελτιώσουν τη μέθοδό τους. Δυστυχώς, 
στη χώρα μας λείπει ένα πρόγραμμα σπουδών ειδικά σχεδιασμένο για την ένταξη (με προσφυγικό και 
μεταναστευτικό υπόβαθρο). Δεν έχει σχεδιαστεί και δομηθεί ένα μονοπάτι που να προσδιορίζει όλες τις 
δεξιότητες που θα πρέπει να βελτιωθούν κατά την εργασία της ένταξης των μαθητών με μεταναστευτικό 
και προσφυγικό υπόβαθρο. Δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ως τώρα.  

Οι ενότητες που διατίθενται στους εκπαιδευτικούς για την κατάρτισή τους σχεδιάζονται και 
αποφασίζονται πάντα από το Υπουργείο και σπάνια τα σχολεία μπορούν να αποφασίζουν ανεξάρτητα και 
να προωθούν μία αποτελεσματική διαδικασία για τη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες και τις συγκεκριμένες περιπτώσεις  

Οι διευθυντές των σχολείων λένε επίσης ότι πρέπει να είναι σε θέση να εποπτεύουν τα αποτελέσματα της 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών και οι επιλογές για τη διδακτική που ακολουθείται στο σχολείο πρέπει να 
μοιράζεται μεταξύ των ατόμων που δουλεύουν σε αυτό. Τα σχολεία θα πρέπει να είναι σε θέση να 
καθορίσουν την κατεύθυνση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην τάξη, έτσι 
ώστε να επιτευχθούν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δυστυχώς, η δομή του ιταλικού σχολείου δεν 
επιτρέπει να συμβεί αυτό.  

Με βάση την εμπειρία τους, οι διευθυντές των σχολείων πιστεύουν ότι η κοινωνική ένταξη φαίνεται να 
είναι ευκολότερη μέσα σε μικρά χωριά και μικρές κοινότητες. Η Καθολική Εκκλησία εξακολουθεί να έχει 
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ισχυρή επιρροή στην ένταξη στη χώρα μας. Οι εκκλησίες και οι κοινότητες γύρω τους είναι καθοριστικές 
για τη διαδικασία ένταξης και τα αποτελέσματά της. Σε πολλές περιπτώσεις η εκκλησία είναι το πρώτο 
μέρος στο οποίο φθάνουν πρόσφυγες και μετανάστες. Όλα αρχίζουν μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα 
και από εκεί επεκτείνονται στα διαφορετικά επίπεδα της κοινωνίας.  

Επιπλέον, φαίνεται ότι η φυσική ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών στις κοινότητές μας 
μπορεί να είναι ευκολότερη σε χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις που τείνουν να είναι πιο ανοιχτές στη 
διαφορετικότητα.  

Στην Potenza εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή αντίσταση ανάμεσα στους πολίτες. Οι οικογένειες τείνουν να 
μη διδάσκουν στα παιδιά τους να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και να είναι ανοιχτά στην υποδοχή 
των ανθρώπων που προέρχονται από άλλες χώρες και πολιτισμούς.  

Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει με τις οικογένειες και τις κοινότητες. Είναι κατά κάποιο 
τρόπο ευθύνη του σχολείου να μεσολαβεί με τις οικογένειες και να προωθεί την ένταξη.  

Αναφερόμενοι σε μερικές περιπτώσεις μαθητών μεταναστών που εκφοβίζουν ή συμπεριφέρονται άσχημα 
στο σχολείο, οι διευθυντές του σχολείου αναφέρθηκαν ότι συνεργάζονται με οικογενειακούς συμβούλους 
για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν για την ένταξη με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η 
προσέγγιση αυτή ήταν επιτυχής. Δυστυχώς, αυτή η προσέγγιση ήταν πάντα μία απλή πρακτική χωρίς 
εγγύηση για τη συνέχισή της.   

Από τη γνώση στην πράξη 

Παραδείγματα προσεγγίσεων που χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία για την ένταξη στα σχολεία που 
συμμετέχουν στην έρευνα -όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ομάδας εστίασης από τους 
επικεφαλής των σχολείων- είναι:  

- Εκμάθηση από τους συμμαθητές: υιοθετείται σε πολλά σχολεία αρκετά συχνά. Η προσέγγιση αυτή έχει 
αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική, αφού τα παιδιά βοηθούν ο ένας τον άλλο και, μέσω αυτού, δίνουν 
κίνητρα και στους ίδιους.  

- Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής: μία πολύ συχνή πρακτική που υποδηλώνει την παρουσία ενός 
επαγγελματία πολιτισμικού διαμεσολαβητή που δραστηριοποιείται συχνά σε χωριό της περιοχής και 
εργάζεται με μετανάστες για να βοηθήσει το σχολείο με τη διαδικασία ένταξης των μαθητών. 

 

2.3.5 Εις βάθος συνεντεύξεις: Επικεφαλής των σχολείων 
 

Στα ιταλικά σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι επικεφαλής των σχολείων χειρίζονται τα ζητήματα που 
συνδέονται με την κοινωνική ένταξη στην τάξη. Όλο το προσωπικό εμπλέκεται και ζητείται να συμμετάσχει 
στη διαδικασία. Η ένταξη τους περιλαμβάνει όλους. Κανένας δεν αποκλείεται.  

Κάποια σχολεία ορισμένες φορές βασίζονται στην παρουσία ψυχολόγων για να παρακολουθούν και να 
ενισχύουν τη διαδικασία ένταξης στην τάξη. Πρέπει να ειπωθεί όμως ότι κυρίως οι δάσκαλοι είναι αυτοί 
που έχουν άμεση και καθημερινή επαφή με τους μαθητές.  

Κάθε σχολείο είναι ελεύθερο να οργανώσει τα θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη. Δεν 
υπάρχει μία σαφής εθνική διαδικασία ούτε μία πορεία που να έχει καθοριστεί σε 
εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Στη συγκεκριμένη περιοχή μας (περιφέρεια Basilicata) οι δάσκαλοι 
λένε ότι η τοπική κυβέρνηση είναι ανοιχτή για να ενισχύσει την ένταξη μέσω της προσφοράς 
χρηματοδότησης στα σχολεία. 
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Τα σχολεία μπορούν να αποφασίσουν να εργαστούν σε έργα κοινών ιδεών και οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να αποφασίσουν αν θέλουν να συμμετάσχουν ή όχι. Δεν είναι υποχρεωτικό.  

Τα σχολεία μπορούν να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιήσουν κονδύλια εκτός προϋπολογισμού για να 
οργανώσουν μαθήματα για τους δασκάλους για το πώς να συμπεριφέρονται σωστά στους μαθητές με 
προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο. Μερικές φορές προσλαμβάνονται επαγγελματίες/ 
εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τον τρόπο προσέγγισης των 
μαθητών και να είναι πιο αποτελεσματικοί στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται μέσα στην τάξη.  

Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι επικεφαλής των σχολείων έχουν κοινή ευθύνη τόσο για τις λεπτομερείς 
δραστηριότητες όσο και για τις διοικητικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν.  

Όπως υποδείχθηκε σε μία εις βάθος συνέντευξη, ο επικεφαλής του σχολείου -αναφερόμενος στην τοπική 
και εθνική πολιτική για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη για μαθητές με μεταναστευτικό και 
προσφυγικό υπόβαθρο- αναφέρει ότι τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια είναι πολύ προσεκτικοί. Και οι 
δύο διαχειρίζονται και παρέχουν κεφάλαια στα οποία μπορούν να στηριχθούν όλα τα σχολεία.  

Υπάρχει μεγάλη προσοχή και η πρακτική στην Potenza και στη Basilicata είναι καλή, σε σύγκριση με άλλες 
περιοχές της Ιταλίας.  

Σύμφωνα με τον νόμο στη χώρα μας, τα παιδιά με αναπηρίες στο σχολείο μπορούν να βασίζονται στο ότι 
θα δεχθούν υποστήριξη για οποιοδήποτε δυσκολία έχουν: αυτό αφορά κυρίως τους μαθητές με 
αναπηρίες. 

Υπονοείται επίσης ότι στο σχολείο παρέχεται κάποια υποστήριξη στους μαθητές σε θέματα επικοινωνίας. 
Είναι ευθύνη του Δήμου να παρέχει στα σχολεία επαγγελματίες που θα βοηθήσουν τους μαθητές να 
ξεπεράσουν τα προβλήματα με την επικοινωνία.  

Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν επαγγελματίες στα πλαίσια του προσωπικού 
τους ή να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες, σε περίπτωση που δεν έχουν ειδικούς εμπειρογνώμονες 
μέσα στην ομάδα τους για τις ανάγκες που έχουν.  

Οι ψυχολόγοι μπορούν, επίσης, να συμμετέχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα και οι εθελοντές το ίδιο. 
Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν υπάρχει ανάγκη δουλειάς τόσο με τους μαθητές όσο και με τους γονείς.  

Τα σχολεία στην Ιταλία παίρνουν πολύ σοβαρά τον ρόλο της ενσωμάτωσης. Όλα τα παιδιά τα υποδέχονται 
στο σχολείο κάθε πρωί με χαμόγελο και το προσωπικό εργάζεται για να τα κάνει να αισθάνονται ασφαλή. 
Αυτό συμβαίνει ακόμη και σε εκείνα τα σχολεία που βρίσκονται σε κρίσιμες περιοχές της πόλης, όπου η 
ένταξη είναι ακόμα πιο σημαντική.  

Τα σχολεία δίνουν μεγάλη προσοχή στα παιδιά αλλά και στους δασκάλους, δίνοντάς τους τη σωστή 
υποστήριξη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο τρόπο τα παιδιά και τα προβλήματά 
τους και βοηθώντας τους να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στη διαδικασία ένταξης.  

Επιπλέον, το σχολείο είναι πολύ προσεκτικό στην εφαρμογή των κανόνων σύμφωνα με τις πολιτικές.  

Οι ανάγκες για κατάρτιση των δασκάλων ειδικά για την ένταξη των μεταναστών έχουν καλυφθεί. 

Τα σχολεία προωθούν την κατάρτιση των εκπαιδευτικών όσο το δυνατόν περισσότερο.  

Η επικεφαλής του σχολείου που συμμετέχει στην εις βάθος συνέντευξη εξηγεί: «Είχα έναν επαγγελματία 
εμπειρογνώμονα που ήρθε μία φορά από το Μιλάνο για να μάθει στους δασκάλους πώς να 
χρησιμοποιούν σωστά τη φωνή τους στην τάξη προκειμένου να διευκολύνουν τη σχέση με τους μαθητές 
και να τους μάθει τις λέξεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται και τις λέξεις που δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται.» 
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Λέει, επίσης, ότι 65 από περίπου 100 δασκάλους στο σχολείο της παρακολούθησαν το σεμινάριο.  

«Οι δάσκαλοι -συνεχίζει- όταν τους ζητηθεί να λάβουν μέρος σε μία εκπαίδευση που είναι πραγματικά 
χρήσιμη, πάντα ανταποκρίνονται πολύ θετικά.»  

Οι δάσκαλοι είναι ευχαριστημένοι όταν μπορούν να καταρτιστούν σε κάτι χρήσιμο. Ανταποκρίνονται με 
ενθουσιασμό, ειδικά όταν η κατάρτιση έχει να κάνει με την πράξη και όχι με τη θεωρία.  

Όταν πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία σχεδιάζουν δραστηριότητες: Οι επιλογές 
κατάρτισης κοινοποιούνται σε όλους όσους μπορεί να ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και όλοι είναι 
εντελώς ελεύθεροι να συμμετάσχουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις ανταποκρίνονται θετικά. 

Πρόκειται για κατάρτιση που δεν είναι υποχρεωτική, όχι αυτές που παρέχονται από το Υπουργείο 
Παιδείας. Οι επικεφαλής των σχολείων μπορούν να σκεφτούν επιπρόσθετες επιλογές κατάρτισης με βάση 
την εμπειρία τους μέσα στα σχολεία και τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.  

Μιλώντας για την κατάσταση στη χώρα μας σχετικά με την ένταξη εν γένει, η επικεφαλής του σχολείου 
λέει: 

«Μπορούμε να παραδεχθούμε ότι αυτές τις μέρες βιώνουμε στη χώρα μας μία πραγματική επίθεση στην 
ένταξη.»  

Ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα εργάζεται σαφώς ενάντια στην ένταξη. Οι μεταδόσεις του είναι ενάντια 
στη μετανάστευση και στη διαφορετικότητα. 

Παρόλα αυτά, η επικεφαλής του σχολείου πιστεύει ότι το σχολικό σύστημα στη χώρα μας βοηθά με την 
ένταξη των μεταναστών και προσφύγων μαθητών και δεν έχει αμφιβολίες λέγοντας ότι «Τα σχολεία μας 
είναι ακόμα ανθρώπινα.»  

 

2.3.6 Συμπέρασμα 
Η κοινωνική ένταξη των παιδιών προσφύγων στην τάξη και στο σχολείο, βάσει στοιχείων που συλλέγονται 
μέσω διεξοδικών συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς και επικεφαλής σχολείων, αποτελεί ένα σημαντικό 
σημείο για την υποστήριξη και καθοδήγηση των παιδιών μεταναστών στην ένταξή τους. Τα στοιχεία 
αποκαλύπτουν ότι ο αριθμός των παιδιών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο αυξάνεται στην 
Ιταλία. Ακόμα κι αν η Basilicata δε συγκαταλέγεται στις περιοχές της χώρας που έχουν επηρεαστεί πιο 
πολύ -είναι σαφές ότι το φαινόμενο αυξάνεται και εδώ και είναι σημαντικό να αρχίσουμε να δουλεύουμε 
γι’ αυτό. Μία από τις πτυχές είναι να θεωρηθούν τα παιδιά-μετανάστες ως κανονικοί μαθητές και να μην 
αισθάνονται μειονεκτικά σε σχέση με τους συμμαθητές τους, επισημάνθηκε η συνεργασία μεταξύ 
δασκάλων, γονέων και τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα αποδοχής και 
να βελτιωθεί η κοινωνικοποίηση των μεταναστών παιδιών με νέες μεθόδους διδασκαλίας. Είναι 
απαραίτητο να καταρτίζονται οι εκπαιδευτικοί και να τους παρέχονται δεξιότητες και εργαλεία ώστε να 
διασφαλίζεται η λειτουργικότητα των μαθημάτων υποδοχής και των μαθημάτων υποστήριξης.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι σαφής η κακή επικοινωνία μεταξύ σχολείων, πολιτικών, θεσμών αλλά τα 
περισσότερα ιταλικά σχολεία εφαρμόζουν κατευθυντήριες γραμμές και συνεργάζονται στενά με τις 
Περιφέρειες και τους Δήμους για να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια και να λάβουν βοήθεια. Όταν 
πρόκειται για τη δουλειά με παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
στην τάξη, συχνά τα σχολεία εργάζονται ανεξάρτητα, βάσει του πλαισίου τους και των ειδικών αναγκών 
τους. Τα αποτελέσματα είναι ότι τα καλύτερα εξοπλισμένα σχολεία και οι πιο έμπειροι επαγγελματίες 
μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών, ίσως υιοθετώντας 
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ειδικά και εξατομικευμένα μέτρα. Από την άλλη πλευρά, τα σχολεία με λίγους πόρους δεν ξέρουν καν πώς 
να εφαρμόσουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, καθώς οι κυβερνητικές εκθέσεις σπάνια υλοποιούνται. 

Τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι επικεφαλής των σχολείων που παρακολούθησαν την ομάδα εστίασης και 
συμμετείχαν στις εις βάθος συνεντεύξεις, βλέπουν την κατάσταση ως ευκαιρία να αναπτυχθούν, αντί ως 
πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Γνωρίζουν ότι η ένταξη (κάθε είδους ένταξη, καθώς και η 
ένταξη μαθητών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο) εμπλέκει όλους τους ανθρώπους που 
δουλεύουν στο σχολείο. Οι επικεφαλής των σχολείων επικεντρώνονται περισσότερο στις πολιτικές και στις 
σχέσεις με τις κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ οι δάσκαλοι επικεντρώνονται περισσότερο 
στους μαθητές και στα αποτελέσματα. Τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι επικεφαλής των σχολείων 
συνεργάζονται για να πετύχουν τον ίδιο στόχο. Και τα δύο μέρη έχουν δείξει ενθουσιασμό, πάθος και 
ευαισθησία για το θέμα.  

Παρόλο που η κατάρτιση είναι διαθέσιμη, υπάρχει η αντίληψη ότι υπάρχει ένα κενό.  

Ιδιαίτερα, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται: 

• Κατάρτιση που θα τους βοηθήσει να γίνουν πιο αποτελεσματικοί με την ένταξη μαθητών με 
μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο· 

• Εύκολα προσβάσιμους πόρους· 

• Ζήτηση για πρακτικούς πόρους, παραδείγματα, demo, εργαλεία που μπορούν εύκολα να 
εφαρμοστούν στην τάξη για να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν την καλύτερη σχέση με τους 
νέους μαθητές και με την υπόλοιπη τάξη· 

• Αναζήτηση πόρων που θα τους βοηθήσει να σχεδιάσουν και να επιλέξουν δραστηριότητες, να 
διαλέξουν τη σωστή προσέγγιση, να ξέρουν καλύτερα ποια στάση να χρησιμοποιήσουν στην τάξη, 
τις βέλτιστες πρακτικές και τα παραδείγματα του τι χρησιμοποιείται στην Ευρώπη και τι λειτουργεί 
καλύτερα·  

• Πόρους που θα τους βοηθήσουν να καλύψουν το γλωσσικό και πολιτιστικό χάσμα που συναντούν 
όταν εργάζονται με το συγκεκριμένο είδος ένταξης.  

Αυτό το σενάριο θα μπορούσε εύκολα να αλλάξει με ισχυρές δράσεις και το κατάλληλο ενδιαφέρον από 
τη μεριά της κυβέρνησης πάνω σε ένα τέτοιο θέμα.  
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2.4 Δανία 

   

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

  
- Η περίπτωση της Δανίας  

  
  
  
   

2.4.1 Εισαγωγή  
 
Στην περίπτωση της Δανίας, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση του αριθμού των μαθητών με 
μεταναστευτικό17 υπόβαθρο στο σύστημα πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Αυτό είναι ένα μοτίβο που βλέπουμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και συνεπώς και στη Δανία. Το 2015 
σχεδόν ένας στους τέσσερις μαθητές είχε μεταναστευτικό υπόβαθρο, κάτι που ισοδυναμεί με τον μέσο 
όρο του ΟΟΣΑ (OECD, 201818). Σύμφωνα με τα στατιστικά του Υπουργείου Παιδείας της Δανίας19, 708.829 
μαθητές εγγράφηκαν στην πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα σχολεία της 
Δανίας το 2018. Από αυτούς, οι 83.814 ήταν μετανάστες ή απόγονοι μεταναστών. 29.359 μαθητές 
ανήκουν στους μετανάστες μαθητές. Υπάρχουν 5 περιφέρειες στη Δανία και ο αριθμός των μεταναστών 
μαθητών ποικίλλει μεταξύ των περιφερειών. Οι περιφέρειες της νότιας Δανίας και της Κοπεγχάγης έχουν 
τον μεγαλύτερο πληθυσμό μεταναστών μαθητών και η περιφέρεια της Βόρειας Γιουτλάνδης έχει τον 
χαμηλότερο αριθμό μεταναστών μαθητών (Υπουργείο Εκπαίδευσης, 201820).  

Η τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, διαδραματίζεται στο 
σχολικό σύστημα της Δανίας για να διευκολύνει και να υποστηρίξει την ένταξη όλων των μαθητών αλλά 
και ειδικότερα κάποιες συγκεκριμένες ομάδες μαθητών. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN) και μαθητές με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. Το 2014 το 
σχολικό σύστημα της Δανίας μεταρρυθμίστηκε και δύο από τους κεντρικούς στόχους ήταν: 1) Ο κάθε 
μαθητής πρέπει να είναι όσο εξειδικευμένος μπορεί και 2) Το σχολείο θα πρέπει να μειώσει τη σημασία 
του κοινωνικού υποβάθρου σε σχέση με την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών. Επιπλέον, το 2012 
εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο της Δανίας ο λεγόμενος «Νόμος Ένταξης». Ο νόμος, που ήταν μία 
τροποποίηση του Νόμου για την Εκπαίδευση, επαναπροσδιόρισε την έννοια της ειδικής εκπαίδευσης και 
αναμόρφωσε το ειδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο νόμος δήλωσε ότι οι μαθητές που εκτιμήθηκε ότι 
χρειάζονται περισσότερες από εννέα ώρες εβδομαδιαίας υποστήριξης, πρέπει να λάβουν ειδική 
εκπαίδευση και τη χρηματοδότηση που ακολουθεί την αξιολόγηση αυτή (e.g. Engsig & Johnstone, 2015; 
Qvortrup & Qvortrup, 201521). Ωστόσο, αν ένας μαθητής θεωρεί ότι λειτουργεί καλά στο γενικό 
εκπαιδευτικό σύστημα με λιγότερες από εννέα ώρες εβδομαδιαίας υποστήριξης, τότε δεν είναι ειδική 
εκπαίδευση. Αυτό αναδιαμόρφωσε δραματικά την έννοια της ειδικής εκπαίδευσης, τον αριθμό των 



 

40 | Σ ε λ ί δ α  
 

ατόμων που λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση και τις ειδικές εκπαιδευτικές πρακτικές των σχολικών 
συστημάτων. Παρόλο που ο Νόμος Ένταξης στη Δανία απευθυνόταν κυρίως σε μαθητές SEN, πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι επαναπροσδιόρισε την ίδια την έννοια τόσο της ειδικής εκπαίδευσης όσο και της 
εκπαίδευσης ένταξης. Συνέπεια του παραδείγματος ένταξης, στο δανικό πλαίσιο, ήταν επίσης η 
εγκατάλειψη των μαθημάτων υποδοχής σε αρκετούς Δήμους και η ένταξη των μεταναστών μαθητών στη 
γενική εκπαίδευση. Ποιες είναι οι συνέπειες σχετικά με την εκπαίδευση των μεταναστών μαθητών, την 
ευημερία τους και την αίσθηση του «ανήκω» μετά από αυτό, δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Το Υπουργείο 
Παιδείας στη Δανία δημοσίευσε ένα υλικό για σχολεία και καθηγητές με τίτλο Hele vejen rundt. Το υλικό 
βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κάνουν εκτιμήσεις σχετικά με τη γλώσσα και τις ικανότητες των 
νεοεισερχόμενων και πολύγλωσσων μαθητών. Το υλικό θα πρέπει να υποστηρίζει την εξέλιξη και την 
αποτέλεσμα της μάθησης για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.  

Το δημοτικό συμβούλιο, σε κάθε έναν από τους 98 δήμους της Δανίας, έχει τη γενική ευθύνη για το 
δημοτικό σχολείο. Αυτό συνεπάγεται ότι το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει το περιεχόμενο της σχολικής 
πολιτικής του δήμου. Είναι ευθύνη του τοπικού συμβουλίου να λαμβάνουν όλα τα παιδιά του δήμου την 
εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο στην οποία έχουν δικαίωμα. Το δημοτικό όραμα σε μία από τις πιο 
βόρειες περιοχές της Δανίας, με τίτλο «Ένα μέρος για τα πάντα», περιλαμβάνει μία σειρά πολιτικών και 
στρατηγικών, μεταξύ άλλων: «Γλωσσική στρατηγική», «Στρατηγική ένταξης», «Υποδοχή προσφύγων» και 
«Στρατηγική ενσωμάτωσης».  

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας και των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και του σχολικού 
συμβουλίου, ο επικεφαλής κάθε σχολείου είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της διδασκαλίας και τις 
τοπικές πρωτοβουλίες σχετικά με την ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι εποπτικές 
αρχές της DSA (Δανικά ως δεύτερη γλώσσα) παρέχουν καθοδήγηση και συνεκπαίδευση σε σχέση με τους 
εκπαιδευτικούς και έχουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που τους επιτρέπουν συγκεκριμένα να παρέχουν 
συμβουλές, καθοδήγηση και διδασκαλία σε συναδέλφους. Οι εποπτικές αρχές στη DSA έχουν ως καθήκον 
να εστιάζουν στη γλωσσική διάσταση τόσο στη δανική όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση στο 
σχολείο. Οι προϊστάμενοι της DSA μπορούν να συμμετέχουν στην κατάρτιση, π.χ. κάνοντας γλωσσικές 
δραστηριότητες. Οι εποπτικές αρχές της DSA ελέγχουν κάθε χρόνο τους μαθητές της 5ης και 7ης τάξης στα 
εθνικά τεστ στα δανικά ως δεύτερη γλώσσα. Το αποτέλεσμα παρακολουθείται σε συναντήσεις της τάξης 
με τους δασκάλους της τάξης, οι οποίοι σε συνεργασία σχεδιάζουν την περαιτέρω πορεία για τον κάθε 
μαθητή και για την τάξη. Ομοίως, ο μαθητής θα πάει στο σπίτι το αποτέλεσμα του τεστ.  

 
2.4.2  Ομάδες εστίασης και εις βάθος συνεντεύξεις: Καθηγητές 
Η συνέντευξη με τους εκπαιδευτικούς ακολούθησε ένα σενάριο και ένα πρωτόκολλο προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η δυνατότητα της διακρατικής σύγκρισης και ανάλυσης. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τα 
ακόλουθα θέματα: 
 

• Οι ορισμοί και η κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής ένταξης 

• Προκλήσεις όσον αφορά την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη για τους μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο 

• Ευθύνη για την επιτυχή ένταξη στην τάξη 

• Σημάδια ενσωμάτωσης  

• Παιδαγωγικές πρακτικές που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη 
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• Εμπόδια στις πολιτικές  

• Απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις και ικανότητες  

• Κατάρτιση για δασκάλους 

 
Τα δεδομένα της συνέντευξης δείχνουν ότι η έννοια της κοινωνικής ένταξης γίνεται κατανοητή με 
διαφορετικούς τρόπους, αλλά ότι συνολικά σημαίνει μία παιδαγωγική και ηθική νοοτροπία που προάγει 
την ποικιλομορφία και έχει να κάνει με την αναγνώριση του μεμονωμένου μαθητή και των προϋποθέσεών 
του/της για μάθηση και ευημερία στο σχολείο. Επιπλέον, ορισμένοι ερωτηθέντες βλέπουν την κοινωνική 
ένταξη στενά συνδεδεμένη με την καταπολέμηση του εκφοβισμού και, ως εκ τούτου, την αίσθηση του 
κάθε μαθητή ότι ανήκει στη σχολική κοινότητα. Επιπλέον, ορισμένοι ερωτηθέντες κατέστησαν σαφές ότι η 
έννοια της κοινωνικής ένταξης συνδέεται στενά με το διδακτικό αντικείμενο. Με άλλα λόγια, η κοινωνική 
ένταξη δεν είναι ένας ουδέτερος όρος και πρακτική, αλλά έχει διαφορετικές έννοιες που σχετίζονται με 
διαφορετικά θέματα. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες τόνισαν ότι η έννοια της κοινωνικής ένταξης σχετίζεται με 
την κουλτούρα και την πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών. Σε σχέση με αυτό, οι ερωτηθέντες 
χρησιμοποίησαν τον όρο δημοκρατία σε σχέση με τον τρόπο σκέψης τους για την κοινωνική ένταξη και ως 
βασική αξία στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το σχολείο και η εκπαίδευση.  
Όσον αφορά τον εντοπισμό των σημαδιών της ένταξης, οι ερωτηθέντες ανέφεραν στις συνεντεύξεις ότι 
είναι δυνατό να δουλέψεις με ένα σύνολο σημαδιών ή δεικτών της κοινωνικής ένταξης. Αυτά 
περιλαμβάνουν το όταν ο μαθητής έχει ραντεβού για παιχνίδι και έτσι συμμετέχει σε διαφορετικές 
κοινότητες, μιλάει με άλλους μαθητές και κοινωνικοποιείται, αναγνωρίζει και σέβεται τους άλλους και τις 
διαφορές στο πολιτισμικό υπόβαθρο.  
Η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης από τα σχολεία είναι ένα θέμα που σχετίζεται με τα ζητήματα των 
φραγμών και των προκλήσεων, κατά την εργασία για την κοινωνική ένταξη.  
 
Τα ακόλουθα στοιχεία μπορούν να εξαχθούν από τα δεδομένα σε σχέση με την κατηγορία των φραγμών: 
 

• Εστίαση στα συστήματα δοκιμών και αξιολόγησης μπορεί να εμποδίσει την κοινωνική ένταξη. 

• Εκπαιδευτικές πολιτικές σχετικά με την προετοιμασία ή μη για περαιτέρω εκπαίδευση (γυμνάσιο) 

• Έλλειψη γονικής εμπλοκής και έλλειψη αξιών σε σχέση με το σχολείο 

• Εμπειρία των ανεπαρκών πρακτικών υποστήριξης στις αίθουσες διδασκαλίας 

• Πολλοί μαθητές στην τάξη 

• Ανεπαρκής χρόνος για την προετοιμασία διδασκαλίας υψηλής ποιότητας 

• Προβλήματα με τη μετάβαση από το σχολείο στις δραστηριότητες μετά το σχολείο 

• Ανεπαρκής χρόνος για τη διδασκαλία μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο 
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Όταν πρόκειται για τις ερωτήσεις σχετικά με τις απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις και 
προσεγγίσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στις τάξεις, σε σχέση με τους 
μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι ερωτηθέντες υπογραμμίζουν τα εξής: 
 

• Η συνεργατική μάθηση περιλαμβάνει δυνατότητες για κοινωνική ένταξη 

• Μία σαφής δομή (διαχείριση τάξεων) 

• Ομάδες παιχνιδιού στις μικρότερες τάξεις που διευκολύνουν την ποικιλία στις σχέσεις των 

παιδιών 

• Δυνατότητα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας εκτός από την εκμάθηση της δανικής γλώσσας 

• Διδασκαλία με σεβασμό στον πολιτισμό 

• Καλή γνώση του υποβάθρου των μαθητών και εφαρμογή της γνώσης αυτής στη διδασκαλία 

• Εποπτικές αρχές DSA (δανικά ως δεύτερη γλώσσα) 

• Εκπαιδευτικοί με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (πρότυπα) 

• Ειδικές εκπαιδευτικές γνώσεις 

• Πολιτισμικά ευαίσθητο και υπεύθυνο πρόγραμμα σπουδών  

• Βαθύτερη γνώση της γονικής συνεργασίας 

• Συνδιδασκαλία και ενσωμάτωση εξειδικευμένων γνώσεων 

• Θεμελιώδης δημοκρατική προσέγγιση στη διδασκαλία και σύνταξη τοπικών προγραμμάτων 

σπουδών 

• Χρήση του μαθητικού συμβουλίου 

• Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης 

 
Τα στοιχεία από τις ομάδες εστίασης των εκπαιδευτικών συνεπάγονται επίσης κεντρική γνώση σχετικά με 
τις απόψεις της κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε σχέση με το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο και την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης. Ένα βασικό σημείο από πολλούς ερωτηθέντες αφορά την έννοια της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία αναφέρεται ως βασικό στοιχείο για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης -ιδιαίτερα όσον αφορά τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Όταν πρόκειται 
για την προετοιμασία της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, το μάθημα των δανικών ως δεύτερη γλώσσα 
τονίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό. Οι δυνατότητες άσκησης μορφών επαγγελματικής καθοδήγησης ή 
ανταλλαγής γνώσεων σε επαγγελματικές μαθησιακές κοινότητες τονίζεται επίσης ως κάτι που πρέπει να 
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αποτελεί τόσο μέρος της κατάρτισης των εκπαιδευτικών όσο και κάτι που πρέπει να αποτελεί μία 
δυνατότητα στα σχολεία.  
Στις εις βάθος συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς, τα κεντρικά ευρήματα από τις ομάδες εστίασης 
διερευνήθηκαν και επεξεργάστηκαν περαιτέρω. Ένα κεντρικό θέμα που προέκυψε από τις εις βάθος 
συνεντεύξεις ήταν η σημασία της ενσωμάτωσης της άποψης των μαθητών κατά τη διδασκαλία και την 
εργασία για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης. Πιο συγκεκριμένα, αυτό συνεπάγεται τη συγκέντρωση 
γνώσεων από την πλευρά των μαθητών για την ευημερία και την αίσθηση του «ανήκω». Ένα άλλο θέμα 
στα δεδομένα ήταν η εκφρασμένη ανάγκη για ένα πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών που να αφορά αποκλειστικά την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για τους φοιτητές με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ο ερωτώμενος τόνισε ότι ένα μέρος του προγράμματος ή μαθήματος αυτού 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ικανότητες και δεξιότητες για την άσκηση πολιτισμικά υπεύθυνης 
διδασκαλίας. Επιπλέον, από την άποψη ενός ατόμου, οι νέοι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μη διαθέτουν, σε 
κάποιο βαθμό, επαρκείς γνώσεις σχετικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση.  
Ένας από τους ερωτηθέντες δήλωσε ότι σε έναν Δήμο της Δανίας προσφέρθηκε στους δασκάλους ένα 
μάθημα DSA (δανικά ως δεύτερη γλώσσα) και ότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί δέχθηκαν. Αυτό θεωρήθηκε είτε 
ως έλλειψη ενδιαφέροντος είτε, περισσότερο πιθανό σύμφωνα με τον ερωτώμενο, εμπειρία ανεπαρκούς 
χρόνου και πόρων.  
 
2.4.3  Ομάδες εστίασης και εις βάθος συνεντεύξεις: Επικεφαλής των σχολείων   
Παρόμοια με τη διαδικασία και τις μεθοδικές προσεγγίσεις στην περίπτωση των ομάδων εστίασης και των 
εις βάθος συνεντεύξεων με τους δασκάλους, η ομάδα εστίασης και οι εις βάθος συνεντεύξεις με τους 
επικεφαλής των σχολείων ακολούθησαν ορισμένα σενάρια και πρωτόκολλα για να εξασφαλιστεί η 
δυνατότητα της διακρατικής σύγκρισης και ανάλυσης. Οι ερωτήσεις στα πρωτόκολλα αυτά κάλυψαν τα 
ακόλουθα θέματα: 
 

• Η έννοια της ένταξης 

• Παιδαγωγική ηγεσία σε σχέση με την κοινωνική ένταξη 

• Σημάδια/δείκτες για την κοινωνική ένταξη  

• Παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη 

• Ανταλλαγή γνώσεων 

• Ο ρόλος των εκπαιδευτικών πολιτικών σε σχέση με την ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο 

• Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

• Απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις και ικανότητες 

• Κατάρτιση εκπαιδευτικών 

 
Οι επικεφαλής των σχολείων στις ομάδες εστίασης έδειξαν ουσιαστική ομοφωνία όσον αφορά την 
κατανόηση ή την εννοιοποίηση της κοινωνικής ένταξης. Στην κατανόησή τους, η ένταξη δεν έχει καμία 



 

44 | Σ ε λ ί δ α  
 

σχέση με μία συγκεκριμένη ομάδα μαθητών αλλά είναι περισσότερο μία παιδαγωγική νοοτροπία και 
πρακτική απέναντι σε όλους τους μαθητές. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν ότι οι διαφορετικές 
ομάδες μαθητών έχουν διαφορετικές προκλήσεις, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται επαρκώς. Η 
αναγνώριση του πολιτισμικού και γλωσσικού υποβάθρου του καθενός μαθητή ήταν δεδομένη για τους 
ερωτηθέντες. Αυτό συνεπάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις 
με τις οποίες ο κάθε μαθητής έρχεται στο σχολείο.  
Ένας από τους ερωτηθέντες επεσήμανε ότι είναι πρόκληση να πλησιάσουμε κάθε μαθητή, από τη σκοπιά 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όταν τα μεγέθη των τάξεων είναι πολύ μεγάλα. Αυτό ενισχύεται 
περαιτέρω όταν ο δάσκαλος στερείται επαρκούς γνώσης σχετικά με την εκμάθηση γλωσσών και τους 
πολύγλωσσους μαθητές. Ένα άλλο κεντρικό εύρημα στα δεδομένα της ομάδας εστίασης και στις 
συνεντεύξεις με τους επικεφαλής των σχολείων είναι η άποψη ότι το εθνικό πρόγραμμα των τεστ στη 
Δανία μπορεί στην πραγματικότητα να συνεπάγεται επιπτώσεις που οδηγούν στον αποκλεισμό και στην 
περιθωριοποίηση.  Ένας από τους ερωτηθέντες επεσήμανε ότι η διδασκαλία για το τεστ παρατηρείται στα 
σχολεία και ότι αυτή η εστίαση στο καλό αποτέλεσμα του εθνικού τεστ παίρνει χρόνο από την διδασκαλία 
υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, το υποχρεωτικό εθνικό τεστ θεωρείται από έναν ερωτώμενο σαν να τίθεται 
ένας συγκεκριμένος βαθμός πίεσης σε όλους τους μαθητές αλλά κυρίως στους μαθητές που δεν έχουν 
δανικό γλωσσικό υπόβαθρο.  
Η γνώση σχετικά με την καλή συνεργασία μεταξύ δασκάλων και γονέων είναι κεντρική και οι ερωτηθέντες 
επισημαίνουν την αναγκαιότητα των δασκάλων να τονίζουν στους γονείς το πολιτισμικό υπόβαθρο των 
παιδιών μεταναστών και τις πιθανές γλωσσικές προκλήσεις. Επιπλέον, οι γνώσεις και οι ικανότητες 
σχετικά με την εργασία σε επαγγελματικές κοινότητες πρακτικής όπου η ανταλλαγή γνώσεων βρίσκεται 
στο κέντρο, θεωρείται βασική. Επιπροσθέτως, οι ερωτηθέντες επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι ο 
επικεφαλής του σχολείου μπορεί να μοιράζεται τη γνώση, να υποστηρίζει και να καθοδηγεί τους 
εκπαιδευτικούς σε σχέση με την κοινωνική ένταξη.  
Οι εις βάθος συνεντεύξεις με τους επικεφαλής των σχολείων δείχνουν ευρήματα που φανερώνουν ότι η 
κατανομή της χρηματοδότησης από τον Δήμο θα μπορούσε να είναι πιο δίκαιη, εάν καθοδηγούνταν από 
περισσότερους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Ωστόσο, ένας επικεφαλής σχολείου αναφέρει ότι το 
δικό του σχολείο λαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και έτσι οι 
μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες λαμβάνουν επιπλέον πόρους με τη μορφή υποστήριξης, 
πρόσθετης γλωσσικής διδασκαλίας κ.λπ. 
   
2.4.4 Συμπέρασμα     
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στις ομάδες εστίασης και στις εις βάθος συνεντεύξεις με τους 
δασκάλους και τους επικεφαλής των σχολείων της Δανίας δείχνουν ότι η ίδια η έννοια της κοινωνικής 
ένταξης από παιδαγωγική, διδακτική και δεοντολογική άποψη, ηχεί σωστά στους ερωτηθέντες. Από 
στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας της Δανίας προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Προκύπτει, επίσης, ότι υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη 
διαφοροποίηση μεταξύ των πέντε περιοχών της Δανίας. Οι πρόσφατες εθνικές και τοπικές εκπαιδευτικές 
πολιτικές έχουν τονίσει την ανάγκη για την εκπαίδευση της ένταξης τόσο σε σχέση με το μαθητικό σώμα 
στο σύνολό του αλλά και όσον αφορά συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, όπως οι μαθητές με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα υποδεικνύουν ασυμφωνίες μεταξύ 
των εκπαιδευτικών πολιτικών σχετικά με την ένταξη και τις δυνατότητες δράσης στην πράξη. Ένα τέτοιο 
εύρημα σχετίζεται με το εθνικό πρόγραμμα των τεστ στη Δανία, όπου τα ευρήματα δείχνουν ορισμένες 
δυσκολίες και αρνητικές επιπτώσεις των τεστ, ιδίως σε σχέση με τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή άλλο πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο.  
 
Ακολουθούν τα παραδείγματα της πολλά υποσχόμενης πρακτικής και προτάσεις για την προώθηση της 
εκπαίδευσης της ένταξης:  
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• Συνεργατική μάθηση 

• Μία σαφής δομή που απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες μαθητών (διαχείριση τάξης) 

• Ομάδες παιχνιδιού στις μικρότερες τάξεις που διευκολύνουν την ποικιλία στις σχέσεις των 

παιδιών 

• Δυνατότητα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας εκτός από την εκμάθηση της δανικής γλώσσας 

• Διδασκαλία με σεβασμό στον πολιτισμό 

• Καλή γνώση του υποβάθρου των μαθητών και εφαρμογή της γνώσης αυτής στη διδασκαλία και το 

πρόγραμμα σπουδών 

• Εποπτικές αρχές DSA (δανικά ως δεύτερη γλώσσα) 

• Εκπαιδευτικοί με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (πρότυπα) 

• Ειδικές εκπαιδευτικές γνώσεις 

• Πολιτισμικά ευαίσθητο και υπεύθυνο πρόγραμμα σπουδών  

• Βαθύτερη γνώση της γονικής συνεργασίας με γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

• Συνδιδασκαλία και ενσωμάτωση εξειδικευμένων γνώσεων 

• Θεμελιώδης δημοκρατική προσέγγιση στη διδασκαλία και σύνταξη τοπικών προγραμμάτων 

σπουδών 

• Ανταλλαγή γνώσεων σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης 

• Καθιέρωση της νοοτροπίας ένταξης στα σχολεία  

• Κοινωνικά δίκαιη χρηματοδότηση 

• Ενσωμάτωση της οπτικής των μαθητών κατά τη συγκέντρωση γνώσεων σχετικά με την κοινωνική 

ένταξη.  

  

3  Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των χωρών και των πολιτισμών 
Ο εντοπισμός των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των εθνικών εκθέσεων, πραγματοποιήθηκε με 
την εφαρμογή μιας συστηματικής προσέγγισης. Αρχικά, έγινε μια πρώτη ανασκόπηση των τεσσάρων 
εθνικών εκθέσεων και συλλέχθηκαν αποσπάσματα από κάθε μία από τις εκθέσεις, βάσει των 
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προτεινόμενων σεναρίων και πρωτοκόλλων που εφαρμόστηκαν στις αρχικές και τις διεξοδικές 
συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών. 

 

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στους δασκάλους ήταν τα εξής: 

• Οι ορισμοί και η περιγραφή της έννοιας της κοινωνικής ένταξης. 

• Προκλήσεις που εμφανίζονται στην προσπάθεια εξασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των μαθητών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο στη σχολική τάξη. 

• Υπευθυνότητα για την επιτυχή ένταξη στη σχολική τάξη. 

• Ενδείξεις κοινωνικής ένταξης. 

• Παιδαγωγικές πρακτικές/προσεγγίσεις που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη. 

• Εμπόδια που εμφανίζονται στην εφαρμογή κανόνων και τις πολιτικών. 

• Απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις και ικανότητες. 

• Εκπαίδευση/ κατάρτιση δασκάλων. 

Επιπλέον, η ίδια προσέγγιση εφαρμόστηκε στους σχολικούς διευθυντές με τα ακόλουθα θέματα: 

Η έννοια της ένταξης. 

Σχολική ηγεσία σε σχέση με την κοινωνική ένταξη. 

Ενδείξεις/ δείκτες κοινωνικής ένταξης. 

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη. 

Η ανταλλαγή γνώσεων. 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών πολιτικών/ κανόνων σχετικά με την ένταξη μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο. 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. 

Απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις και ικανότητες. 

Εκπαίδευση/ κατάρτιση δασκάλων. 

 

Έπειτα, τα δεδομένα που συλλέχτηκαν από τις εθνικές εκθέσεις, αναλύθηκαν και βελτιώθηκαν περαιτέρω 
εφαρμόζοντας τα στοιχεία που από την αρχική διεθνή έκθεση που αναφέρονται στη σελίδα 6. Ο 
εμπλουτισμός των δεδομένων των εθνικών εκθέσεων με τα προαναφερθέντα στοιχεία, καθιστά εφικτό τον 
προσδιορισμό ορισμένων ομοιοτήτων μεταξύ των εκθέσεων. 
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Διαφορές ή / και ομοιότητες των εκπαιδευτικών συστημάτων 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας-εταίρου, η οποία βασίζεται στα 
εξαγόμενα στοιχεία από καθεμία από τις τέσσερις εθνικές εκθέσεις. 

Ελλάδα 
Το σχέδιο ενσωμάτωσης των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην εκπαίδευση θέσπισε δύο μεγάλες 
πρωτοβουλίες - τη δημιουργία μαθημάτων υποδοχής και τα μαθήματα υποστηρικτικής μάθησης (ή τις 
λεγόμενες κατηγορίες ΖΕΠ και ΔΥΕΠ, αντίστοιχα). Οι δύο πρωτοβουλίες είναι οι βασικές εκπαιδευτικές 
πολιτικές σχετικά με την ένταξη των μαθητών από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες στο σχολείο. 
 
Τα παιδιά όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης μπορούν να εγγραφούν στις τάξεις που αναφέρονται 
παραπάνω, οι οποίες βρίσκονται σε καταυλισμούς στην ηπειρωτική χώρα και στα νησιά του Αιγαίου 
(κυρίως στη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο και την Κω), καθώς και σε μεγάλες αστικές περιοχές της Ελλάδας. Τα 
μαθήματα υποστηρικτικής μάθησης ΔΥΕΠ φιλοξενούν παιδιά πρόσφυγες που πρόσφατα εισήλθαν στη 
χώρα και μιλάνε ελάχιστα ή και καθόλου ελληνικά. Οι υποδομές βρίσκονται σε σχολεία κοντά στα επίσημα 
κέντρα φιλοξενίας. Τα παιδιά προσφύγων, που συμμετέχουν σε μαθήματα ΔΥΕΠ, παρακολουθούν το 
επίσημο πρωινό σχολείο με Έλληνες φοιτητές και λαμβάνουν πρόσθετη υποστήριξη κατά τη φοίτησή τους. 
Στα μαθήματα υποδοχής, οι μαθητές παρακολουθούν εντατικά προγράμματα εκμάθησης ελληνικής 
γλώσσας. Ωστόσο, στο πλαίσιο της ομαλής ένταξης των μαθητών- μεταναστών στη σχολική κοινότητα, τα 
παδιά παρακολουθούν μαθήματα στις κανονικές σχολικές τάξεις, όπως καλλιτεχνικά, μαθηματικά, φυσική 
αγωγή, μουσική, τεχνολογία πληροφοριών και ξένες γλώσσες. 
 
Συνοπτικά το απόσπασμα από την εθνική έκθεση της Ελλάδας αναφέρει: 
• Μαθήματα υποδοχής - εντατική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
• Μαθήματα υποστηρικτικής μάθησης – απογευματινά μαθήματα για νεοαφιχθέντα παιδιά προσφύγων 
• Παρακολούθηση μαθημάτων σε κανονική τάξη. 
 
Ιταλία 

Τον Φεβρουάριο του 2014, το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας (MIUR) εξέδωσε τις νέες Κατευθυντήριες 
Γραμμές για την υποδοχή και την ένταξη αλλοδαπών μαθητών στο Εθνικό Πρωτόκολλο. Αποτελούν την 
επικαιροποίηση των προηγούμενων Κατευθυντήριων Γραμμών, οι οποίες έχουν θεσπίσει λειτουργικές 
ενδείξεις και μοντέλα ενσωμάτωσης και διδακτικής υποστήριξης που έχουν εφαρμοσθεί ήδη από 
ορισμένα σχολεία, αλλά δεν ακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο καθώς κάθε σχολείο προσαρμόζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές στις διαφορετικές περιπτώσεις ένταξης. 

 

Εάν οι εθνικές πολιτικές δεν υποστηρίζουν την ένταξη, τότε οι τοπικές κοινωνίες διαδραματίζουν ηγετικό 
ρόλο στην υποδοχή των μεταναστών. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, οι λίγες αισιόδοξες και θετικές 
εμπειρίες, όπως στις επαρχίες Riace και Acquaformosa στην Ιταλία, δύσκολα αντισταθμίζουν το 
απαισιόδοξο σενάριο, το οποίο κατέθεσε η MIPEX (Δείκτης Πολιτικής Ένταξης Μεταναστών) στην 
τελευταία έκθεση σχετικά με τις εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ευρώπη, καθιστώντας ξεκάθαρο τον τρόπο 
με τον οποίο οι αλλοδαποί μαθητές χαρακτηρίζονται συχνά ως "προβληματικό σύνολο", χωρίς την σκέψη 
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για τις ανάγκες του κάθε παιδιού (για παράδειγμα, προσαρμογή και διαφοροποίηση των μεθόδων 
διδασκαλίας για παιδιά πρώτης ή δεύτερης γενιάς, νεοαφιχθέντα, παιδιά προσφύγων, ασυνόδευτα κτλ.). 

Όπως έχει διαπιστωθεί, η ένταξη είναι το αποτέλεσμα μιας ευαίσθητης ισορροπίας, στο σταυροδρόμι 
μεταξύ της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Αντιμετωπίζοντας την αδιαφορία των 
πολιτικών παραγόντων και την αντιμετώπιση του μετανάστη ως «παιδί ενός μικρότερου Θεού» το οποίο 
δεν αξίζει επαρκούς υποδοχής, δημιουργείται η ανάγκη επανεξέτασης των κοινοτικών χώρων, ειδικά σε 
μεγάλους αστικούς οικισμούς, μετατρέποντάς τους σε χώρους υποδοχής. Η ανατροπή της κατάστασης, 
μέσω της εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών που συνδέουν το σχολείο, την κοινωνία και την εργασία, 
κρίνεται απαραίτητη. 

Υπάρχει ένα εθνικό πρωτόκολλο που ενσωματώνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, αλλά δεν 
ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο, οπότε, κάθε σχολείο υιοθετεί τους δικούς του κανόνες ένταξης και τη 
διαχείριση των στρατηγικών ένταξης. Ορισμένα σχολεία έχουν ψυχολόγους, μερικά διαθέτουν σχολικά 
σώματα ειδικά για το θέμα αυτό, άλλα δεν ακολουθείται καμία διαδικασία επίσημα. 

Υπάρχει αρκετή σύγχυση και τεράστιες διαφορές μεταξύ των περιοχών και στις περισσότερες περιπτώσεις 
η καλύτερη λύση εντοπίζεται στην προσωπική ποιότητα του δασκάλου. Εκτός από τα πρωτόκολλα και τις 
στρατηγικές, συχνά η ένταξη βασίζεται στον δάσκαλο, που χωρίς πολλά εργαλεία, χρησιμοποιώντας 
κυρίως την εμπειρία του και το «αίσθημα της ένταξης», καθοδηγεί τη σχολική τάξη. 

Η πρώτη προσέγγιση, που βασίζεται σε εξετάσεις εισόδου, απαιτείται για να αποφασιστεί σε ποιο έτος 
φοίτησης πρέπει να εγγραφεί ο μαθητής. Ωστόσο, η ηλικία δεν είναι το μόνο κριτήριο που λαμβάνεται 
υπόψη. 

Οι εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την ακρόαση ιστοριών, τα παραμύθια, τις ζωγραφιές και την 
περιγραφή των χρωμάτων, τα μέρη του σώματος, τα ρούχα, ώστε να εξετάζεται το βασικό λεξιλόγιο. Μετά 
από αυτή τη φάση αξιολόγησης, ξεκινά η εκπαιδευτική φάση. 

• Η φάση ένταξης που ονομάζεται "Accoglienza" αφορά την υποδοχή των μαθητών τους πρώτους μήνες 
στο νέο περιβάλλον. 

• Οι δάσκαλοι εργάζονται έχοντας ως στόχο ο μαθητής να αισθανθεί μέλος της ομάδας.  Προσπαθούν, 
μέσα από την ανάθεση ενός έργου/δραστηριότητας στους μαθητές, να επιλέξουν τη στρατηγική που 
ταιριάζει με τις ανάγκες κάθε μαθητή. 

• Ο όρος “Accoglienza” περιλαμβάνει επίσης τη φροντίδα των προσωπικών αναγκών του μαθητή, όπως 
για παράδειγμα εάν τρώνε κρέας ή κοτόπουλο. 

• Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να παίζουν ομαδικά, να κάνουν δραστηριότητες, να αλλάζουν 
θέσεις στην τάξη για να γνωρίσουν καλά τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

• Το “Accoglienza”  σχετίζεται με την πολιτιστική ανταλλαγή. Ο κάθε μαθητής καλείται να φέρει φαγητά ή 
φωτογραφίες από τη χώρα του, ώστε η παρουσίαση μιας νέας κουλτούρας να κινήσει την περιέργεια των 
συμμαθητών του. 

• Ο μαθητής αισθάνεται ο πρωταγωνιστής της ιστορίας του και έτσι είναι περήφανος να τη διηγηθεί. 

Συνοπτικά το απόσπασμα από την εθνική έκθεση της Ιταλίας αναφέρει: 
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• Οι κατευθυντήριες γραμμές για την υποδοχή και την ένταξη αλλοδαπών μαθητών στο εθνικό 
πρωτόκολλο δεν ακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο. 

• Κάθε σχολείο θεσπίζει και εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες ένταξης. 

• Φάση αξιολόγησης: Αρχική εξέταση μαθητή- απόφαση σχετικά με το έτος φοίτησης που πρέπει να 
εγγραφούν οι πρόσφυγες μαθητές. 

• Φάση εκπαίδευσης: φάση ένταξης. 

Γερμανία 

Τα ολοήμερα σχολεία (Ganztagsschulen) διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τη διδασκαλία παιδιών 
με διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης και ικανοτήτων μέσα και έξω από την τάξη. Οι πρόσθετες αθλητικές 
και πολιτιστικές δραστηριότητες που προσφέρουν είναι ανοιχτές σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 

Λόγω του ομοσπονδιακού συστήματος της Γερμανίας, τα ομοσπονδιακά κράτη είναι υπεύθυνα για τις 
αποφάσεις σχετικά με τα ολοήμερα σχολεία. Οι κανόνες για τα ολοήμερα σχολεία διαφέρουν από κράτος 
σε κράτος. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν συμφωνίες-πλαίσιο μεταξύ των κρατικών αρχών που είναι 
υπεύθυνες για την εκπαίδευση και των αρμόδιων οργανισμών. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες-πλαίσια 
αναφέρουν λεπτομερώς τους οργανωτικούς και οικονομικούς συντελεστές της συνεργασίας μεταξύ των 
σχολείων με τις ενώσεις/ οργανισμούς και των ομοσπονδιών με τα ιδρύματα, σχετικά με την παροχή 
ημερήσιων δραστηριοτήτων. 

Οι νέοι μαθητές μετανάστες στο Βερολίνο, που δεν γνωρίζουν τη γερμανική γλώσσα, παρακολουθούν τα 
πρώτα δύο χρόνια, και, αν χρειαστεί, από την 3η τάξη και μετά μαθήματα υποδοχής ή κανονικά μαθήματα 
συνήθως στο πλαίσιο των κανονικών τάξεων 

Τα μαθήματα υποδοχής εκτελούνται παράλληλα με τις κανονικές τάξεις. Μπορούν να δημιουργηθούν στα 
δημοτικά σχολεία, στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα γυμνάσια και στα κέντρα ανώτερων 
βαθμίδων. 

Τα μαθήματα υποδοχής δημιουργούνται σε στενή συνεργασία μεταξύ του σχολικού συμβουλίου και της 
σχολικής επιθεώρησης. Παρέχονται σαν ξεχωριστή υπηρεσία με εκπαιδευτικούς και δεν 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία για εκμάθηση γλωσσών. Για τις τάξεις υποδοχής 
προσλαμβάνονται αρκετοί δάσκαλοι οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν σπουδάσει παιδαγωγικά. 
Οι υποψήφιοι χρειάζονται εμπειρία ή πτυχίο στη διδασκαλία γερμανικών ή των γερμανικών ως ξένη 
γλώσσα. Πολλοί υποψήφιοι έχουν εργασιακή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων στα μαθήματα ένταξης, 
τα οποία είναι υποχρεωτικά για τους πρόσφυγες. 

Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας προσφέρεται στους μαθητές 1ης έως 3ης τάξης και συνήθως 
συνεχίζεται στην 4η και 6η τάξη. Τα μαθήματα διενεργούνται από καθηγητές στο Βερολίνο, 
συμπληρωματικά των κανονικών μαθημάτων, είναι δωρεάν και περιλαμβάνουν 2 μαθήματα ανά βδομάδα 
στη μητρική γλώσσα των μαθητών. 

Τα μαθήματα μητρικής γλώσσας συνήθως διδάσκονται από καθηγητές οι οποίοι έχουν μεταναστευτικό 
υπόβαθρο ή γλωσσικές δεξιότητες στη διδασκόμενη γλώσσα. Υπάρχουν μαθήματα για τους 
εκπαιδευτικούς σχετικά με την κοινωνική ένταξη, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά. 
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Συνοπτικά το απόσπασμα από τη γερμανική εθνική έκθεση αναφέρει: 

• Μαθήματα υποδοχής - 2 έτη με το ίδιο περιεχόμενο με τα κανονικά μαθήματα, τα οποία 
πραγματοποιούνται παράλληλα με τις κανονικές τάξεις. 

• Οι δάσκαλοι τάξεων υποδοχής συχνά δεν έχουν σπουδάσει παιδαγωγικά αλλά κατέχουν δεξιότητες για 
τη διδασκαλία των γερμανικών ως δεύτερη γλώσσα. 

• Μαθήματα μητρικής γλώσσας – 1η – 3η τάξη και συνέχεια στην 4η – 6η τάξη (2 μαθήματα την 
εβδομάδα) - διεξάγονται στη μητρική γλώσσα. 

• Πολλά πράγματα συμφωνήθηκαν γραπτώς αλλά δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη και χρηματοδοτήθηκαν 
μόνο εν μέρει. 

Δανία 

Το Υπουργείο Παιδείας στη Δανία δημοσίευσε ένα υλικό για σχολεία και καθηγητές με τίτλο Hele vejen 
rundt (All the Way Around). Το υλικό βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τους νεοεισερχόμενους 
μαθητές ως προς τη γλώσσα και τις ικανότητες τους. Το υλικό θα πρέπει να υποστηρίζει την εξέλιξη και 
την αποτελεσματική διδασκαλία του κάθε μαθητή. 

Η τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική που διαδραματίζεται στο σχολικό σύστημα της Δανίας, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε τοπικό επίπεδο, έχει σκοπό να διευκολύνει και να υποστηρίξει την ένταξη όλων των μαθητών 
αλλά και ειδικότερες ομάδες. Αυτές οι ειδικότερες ομάδες μαθητών θα μπορούσαν να είναι μαθητές με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) και μαθητές με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. Το 2014 το 
σχολικό σύστημα της Δανίας μεταρρυθμίστηκε σημαντικά και οι δύο κεντρικοί στόχοι αναφέρουν: 1) ο 
κάθε μαθητής μπορεί  να έχει διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο και 2) το σχολείο δεν πρέπει να συσχετίζει 
το κοινωνικό υπόβαθρο με την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών. Επιπλέον, το 2012 ο νόμος περί 
ενσωμάτωσης εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της Δανίας. Ο νόμος αυτός, που αποτελεί τροποποίηση του 
νόμου για την εκπαίδευση, επαναπροσδιόρισε την έννοια της ειδικής εκπαίδευσης και αναμόρφωσε το 
ειδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο νόμος δήλωσε ότι οι μαθητές που εκτιμήθηκε ότι χρειάζονται 
περισσότερες από εννέα ώρες εβδομαδιαίας υποστήριξης, πρέπει να λάβουν ειδική εκπαίδευση και την 
αντίστοιχη χρηματοδότηση (π.χ. Engsig & Johnstone, 2015 · Qvortrup & Qvortrup, 2015). Ωστόσο, αν ένας 
μαθητής θεωρηθεί ότι αποδίδει επαρκώς στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα με λιγότερο από εννέα ώρες 
εβδομαδιαίας υποστήριξης, τότε δεν χρειάζεται να λάβει ειδική εκπαίδευση. Αυτό επαναπροσδιόρισε την 
έννοια της ειδικής εκπαίδευσης, τον αριθμό των μαθητών που λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση και τις 
ειδικές εκπαιδευτικές πρακτικές των σχολικών συστημάτων. Παρόλο που ο νόμος περί ενσωμάτωσης στη 
Δανία απευθυνόταν κυρίως σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), πρέπει να αναγνωριστεί 
ότι επαναπροσδιόρισε την ευρύτερη έννοια της ειδικής εκπαίδευσης και της συμμετοχικής εκπαίδευσης. 
Συνέπεια του νόμου περί ενσωμάτωσης στη Δανία, ήταν επίσης η εγκατάλειψη των τάξεων υποδοχής σε 
αρκετούς δήμους και η ένταξη των μεταναστών στη γενική εκπαίδευση. Οι συνέπειες μετά τη θέσπιση του 
νόμου στη εκπαίδευση των μεταναστών μαθητών, στην ευημερία και το αίσθημα ένταξης δεν έχει ακόμη 
τεκμηριωθεί.  

Το δημοτικό συμβούλιο, σε κάθε ένα από τους 98 δήμους της Δανίας, έχει τη συνολική ευθύνη για το 
δημοτικό σχολείο. Αυτό συνεπάγεται ότι το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει το περιεχόμενο της σχολικής 
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πολιτικής που θα ακολουθήσει. Ευθύνη του τοπικού συμβουλίου είναι όλα τα παιδιά του δήμου να 
λαμβάνουν την εκπαίδευση που δικαιούνται στο δημοτικό σχολείο. 

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας και των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και του σχολικού 
συμβουλίου, ο διευθυντής κάθε σχολείου είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της διδασκαλίας και τις 
πρωτοβουλίες σχετικά με την ένταξη μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι εποπτικές αρχές της DSA 
(Danish as a Second Language “Δανέζικα ως Δεύτερη Γλώσσα”) παρέχουν καθοδήγηση και εκπαίδευση 
στους εκπαιδευτικούς καθώς διαθέτουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και καθοδήγησης. Το καθήκον των εποπτών της DSA είναι να εστιάζουν στη γλωσσική 
διάσταση της διδασκαλίας της δανέζικης γλώσσας αλλά και της γενικής εκπαίδευσης στο σχολείο. 
Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στην υποκείμενη εκπαίδευση, π.χ. κάνοντας γλωσσικές 
δραστηριότητες. Οι εποπτικές αρχές της DSA ετοιμάζουν κάθε χρόνο την αξιολόγηση των μαθητών της 5ης 
και 7ης τάξης στους εθνικούς ελέγχους της DSA. Τα αποτέλεσματα αναλύονται σε συναντήσεις με τους 
δασκάλους της κάθε τάξης, οι οποίοι σε συνεργασία μεταξύ τους σχεδιάζουν το πρόγραμμα μαθημάτων 
για τον κάθε μαθητή της τάξης. Ομοίως, ο μαθητής θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα της αξιολόηγησής του 
στους γονείς του. 

Συνοπτικά το απόσπασμα από την εθνική έκθεση της Δανίας αναφέρει: 

Οι τάξεις υποδοχής εγκαταλείφθηκαν σε ορισμένες περιοχές της Δανίας. 

Δυσκολίες και αρνητικές επιπτώσεις των συστημάτων αξιολόγησης. 

Οι επόπτες της DSA παρέχουν καθοδήγηση και εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς. 

Η DSA εστιάζει στη γλωσσική διάσταση. 

Εκπαιδευτικές πολιτικές σχετικά με την προετοιμασία ή όχι για την περαιτέρω εκπαίδευση των μαθητών 
(Γυμνάσιο). 

Συμπεράσματα 

Ο τρόπος εισαγωγής των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολικό σύστημα στις τέσσερις χώρες-

εταίρους είναι διαφορετικός, δεδομένου ότι κάθε χώρα- εταίρος έχει στις περισσότερες περιπτώσεις το 

δικό της σύστημα υποδοχής και η χρονική περίοδος φοίτησης στις ταξεις υποδοχής διαφέρει. Από τα 

αποσπάσματα των εκθέσεων φαίνεται ότι όλες οι χώρες εκτός της Ιταλίας διαθέτουν τάξεις υποδοχής ενώ 

οι τάξεις υποδοχής στη Δανία σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν εγκαταλειφθεί. Σε εθνικό επίπεδο, η ένταξη 

των προσφύγων και των μεταναστών έχει συζητηθεί σε μεγάλο βαθμό και έχουν θεσπιστεί πολιτικές και 

νόμοι για την εξασφάλιση της, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει κοινή συναίνεση ότι αυτές οι πολιτικές δεν 

εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Συχνά τα σχολεία αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να εφαρμόσουν 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της ένταξης όπως στην περίπτωση της 

Ιταλίας, της Γερμανίας και της Δανίας. 

 



 

52 | Σ ε λ ί δ α  
 

Η έννοια της ένταξης 

Ένα κατάλληλο σημείο εκκίνησης για τον προσδιορισμό των διαφορών και των ομοιοτήτων μεταξύ των 
εθνικών εκθέσεων είναι η εξέταση των διαφορετικών απαντήσεων που ελήφθησαν σχετικά με την έννοια 
της ένταξης. Παρακάτω παρουσιάζονται αρκετά αποσπάσματα από την εθνική έκθεση κάθε χώρας-
εταίρου από την οπτική γωνία του δασκάλου αλλά και του σχολικού διευθυντή. 

Δανία - δάσκαλοι 

Τα δεδομένα της συνέντευξης δείχνουν ότι η έννοια της κοινωνικής ένταξης γίνεται αντιληπτή με 
διαφορετικούς τρόπους, αλλά ότι συνολικά σαν έννοια περιέχει μια παιδαγωγική και ηθική νοοτροπία που 
προωθεί τη διαφορετικότητα και έχει να κάνει με: 

την αναγνώριση του κάθε μαθητή και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για τη σωστή 
εκπαίδευση και την ευημερία στο σχολείο. 

την καταπολέμηση του εκφοβισμού (anti-bullying) και, ως εκ τούτου, την ενίσχυση της αίσθησης του κάθε 
μαθητή ότι ανήκει στη σχολική κοινότητα 

διδασκόμενη ύλη 

τον πολιτισμό και την πολιτισμική ταυτότητα του μαθητή 

Οι σχολικοί διευθυντές στις ομάδες εργασίας έδειξαν ουσιαστική συναίνεση όσον αφορά την κατανόηση ή 
την εννοιοποίηση του όρου της κοινωνικής ένταξης. Σύμφωνα με τους διευθυντές, η ένταξη δεν έχει καμία 
σχέση με μια συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, αλλά αφορά περισσότερο μια παιδαγωγική νοοτροπία και 
πρακτική απέναντι σε όλους τους μαθητές. Ωστόσο, αναγνώρισαν ότι διαφορετικές ομάδες μαθητών 
έχουν διαφορετικές προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται επαρκώς. Η αναγνώριση του 
πολιτισμικού και γλωσσικού υποβάθρου των μεμονωμένων φοιτητών κρίθηκε απαραίτητη από τους 
σχολικούς διευθυντές. Αυτό συνεπάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν επαρκή γνώση των προϋποθέσεων 
που κάθε μαθητής συναντά στο σχολείο. 

Πολιτικές προώθησης της κοινωνικής ένταξης (αποσπάσματα από τις έρευνες σε εθνικό επίπεδο) 

Εθνικό σχέδιο 

Το 2014 οι μεταρρυθμίσεις στη σχολική εκπαίδευση θέσπισαν 3 εθνικούς στόχους:  

1. Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να θέσουν προκλήσεις σε όλους τους μαθητές 
ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή επίδοση. 

2. Τα δημοτικά σχολεία πρέπει να αποβάλλουν την απόψη ότι το κοινωνικό υπόβαθρο των μαθητών 
σχετίζεται με τις επιδόσεις του στο σχολείο. 

3. Μεταξύ άλλων, η εμπιστοσύνη και η ευημερία στα δημοτικά σχολεία πρέπει να ενισχυθούν, με 
σεβασμό στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές. 

4. Σκοπός των δημοτικών σχολείων: 

• Το δημοτικό σχολείο παρέχει στους μαθητές ικανότητες και δεξιότητες για την προετοιμασία 
τους για περαιτέρω εκπαίδευση, τους βοηθά να αποκτούν επιπλεόν γνώσεις, εξοικειώνοντάς 
τους με τον πολιτισμό και την ιστορία της Δανίας, την ανθρώπινη σχέση με τη φύση, καθώς 
και την κατανόηση της δημοκρατίας και των πολιτισμών άλλων χωρών. 
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• Το δημοτικό σχολείο πρέπει να συνεργάζεται με γονείς και μαθητές και να επικεντρώνεται 
στον ευρύτερο σκοπό του. 

• Το δημοτικό σχολείο πρέπει να αναπτύξει τις διαφορετικές ικανότητες των μαθητών. 

• Το δημοτικό σχολείο πρέπει να προετοιμάσει τους μαθητές για τη συμμετοχή τους σε μια 
δημοκρατική κοινωνία καθώς και να τους διδάξει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 

 

Κοινοί στόχοι, υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής: 

Προγράμματα καθοδήγησης και εκπαιδευτικοί οδηγοί για τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου. 

Υπουργείο Παιδείας: εκπαιδευτικό υλικό “All the way around”: 

Πρόκειται για υλικό ενίσχυσης των δεξιοτήτων των νεοαφιχθέντων και των δίγλωσσων μαθητών. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί τόσο για την αρχικά στάδια εκπαίδευσης των νεοαφιχθέντων μαθητών όσο και για τη 
συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξέλιξης τους. Το υλικό θα πρέπει να εστιάζει στην συνεχή 
ανάπτυξη και εξέλιξη προς όφελος του κάθε μαθητή. 

Βασικές αρχές του υλικού: 

• Μια συνολική εικόνα/ άποψη για τον κάθε μαθητή. 

• Προσέγγιση συγκέντρωσης εστιασμένη σε πόρους . 

• Υλικό επικάλυψης βασισμένο στη συζήτηση. 

Δημοτικό - Κοινοτικό σχέδιο 

Το δημοτικό συμβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για το δημοτικό σχολείο. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι 
το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για το περιεχόμενο της πολιτικής/ κονόνων του σχολείου. Είναι 
ευθύνη του τοπικού συμβουλίου όλα τα παιδιά του να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να διασφαλίσει το δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα. 

Το όραμα του δημοτικού συμβουλίου περιλαμβάνει διάφορες πολιτικές και στρατηγικές, όπως "γλωσσική 
στρατηγική", "στρατηγική ένταξης", "υποδοχή προσφύγων" και "στρατηγική ένταξης". 

Τοπικό σχέδιο 

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας και των αποφάσεων του δημοτικού και του σχολικού συμβουλίου, ο 
διευθυντής κάθε σχολείου είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των μαθημάτων και της διδασκαλίας. 

Ένα σχολείο της Δανίας (Herningvejens School) υποστηρίζει την διαφορετικότητα και αυτό δηλώνεται 
μέσα από τη φράση: "Όταν όλοι μεταξύ τους είναι διαφορετικοί, κανείς δεν είναι διαφορετικός". 

Ένα σύνολο κανόνων αξίας περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την καλή συμπεριφορά στο σχολείο 
και κριτήρια αναφοράς για το πώς επιτυγχάνεται η ευημερία στους μαθητές και το προσωπικό. Ο 
καθορισμένος κανόνας αξίας πρέπει να προάγει κοινές αξίες, δέσμευση και λογοδοσία. Για τη θέσπιση 
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των αξιών χρειάζεται επένδυση  «στη δημοκρατία», «στο ανοικτό πνεύμα, στην εμπιστοσύνη, στη 
φροντίδα», «στο κίνητρο και στον επαγγελματισμό», «στον πολιτισμό και τις παραδόσεις». 

 

Ιταλία  

Ο ακριβής ορισμός της έννοιας της ένταξης είναι δύσκολο να εξαχθεί από την έκθεση, ωστόσο, 
αναφέρθηκαν τα εξής: 

Οι επαγγελματίες εστιάζουν αρκετά το τελευταίο διάστημα στην επίτευξη της ένταξης, όπως 
υποδείχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας. Κατά κύριο λόγο, το έργο που επιτελούν είναι η 
ένταξη των μαθητών με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες, αλλά και η ένταξη των μαθητών 
προσφύγων και μεταναστών. 

Σύμφωνα με το ρόλο του στην κοινωνία, το σχολείο πρέπει να προωθεί την ένταξη και να θέτει ένα 
πρότυπο ένταξης και συμμετοχής στην κοινότητά του. 

Το σχολείο πρέπει να διδάσκει στους μαθητές πως ανεξάρτητα από το είδος αναπηρίας των μαθητών, 
τον τόπο καταγωγής τους ή το υπόβαθρο που έχουν πρέπει να υπάρχουν ισάξιες ευκαιρίες για όλους.  

Με βάση τις απόψεις των διευθυντών του σχολείου - οι οποίοι παρακολούθησαν την ομάδα εργασίας 
- φαίνεται ότι η έννοια της ένταξης γίνεται κατανοητή, αποδεκτή και κοινή μεταξύ των εργαζομένων 
του κάθε σχολείου (π.χ. δάσκαλοι, διευθυντές, βοηθοί κτλ). Ταυτόχρονα, οι σχολικοί διευθυντές δεν 
μπορούν να εγγυηθούν ότι όλα τα μέλη του προσωπικού στα σχολεία τους έχουν μια σαφή αντίληψη 
της διαφοράς μεταξύ της σωματικής ένταξης και της κοινωνικής ένταξης. 

Πολιτικές που προάγουν την κοινωνική ένταξη (απόσπασμα από τις έρευνες σε εθνικό επίπεδο) 

Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν κανόνες και πολιτικές σχετικά με την κοινωνική ένταξη. Οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να δώσουν προσοχή στο εάν οι μαθητές είναι ευπρόσδεκτοι, παίζουν μαζί, 
συνεργάζονται ή αν κάθονται μαζί στο κυλικείο. Η κοινωνική ένταξη βασίζεται κυρίως σε αυτές τις πτυχές, 
παρακολουθείται συνεχώς και προωθείται. 

Μια κοινή πρακτική/ μέθοδος αποτελεί οι μαθητές να ακούσουν την ιστορία της πατρίδας του κάθε 
συμμαθητή τους, να συλλέγουν δεδομένα μέσω εικόνων και βιβλίων, να τρώνε παραδοσιακά φαγητά και 
γλυκά, έτσι ώστε να νιώσουν και εκείνοι πρωταγωνιστές των ιστοριών αυτών. Οι μαθητές αισθάνονται 
περήφανοι και χαρούμενοι που μιλάνε για τις χώρες και τις παραδόσεις τους. Αυτή είναι μια από τις πιο 
κοινές πρακτικές για την επίτευξη της ένταξη 
 

Ελλάδα - σχολικοί διευθυντές 
 
Η κατανόηση της κοινωνικής ένταξης σύμφωνα με τους διευθυντές των σχολείων συνοδεύεται από ένα 
σχολικό περιβάλλον όπου όλοι οι μαθητές, παρά την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία και τον πολιτισμό 
τους, μπορούν να μιλάνε, να αλληλεπιδρούν, να μαθαίνουν, να συνεργάζονται και να παίζουν με τον ίδιο 
τρόπο. 
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Πολιτικές που προάγουν την κοινωνική ένταξη (απόσπασμα από τις έρευνες σε εθνικό επίπεδο) 
 
Τα μαθήματα υποδοχής (ΖΕΠ) μαζί με τα μαθήματα υποστηρικτικής μάθησης (ΔΥΕΠ) είναι οι βασικές 
εκπαιδευτικές πολιτικές σχετικά με την ένταξη των φοιτητών από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες στο 
σχολείο. Τα μαθήματα υποδοχής και τα μαθήματα υποστηρικτικής μάθησης ιδρύθηκαν το 1980 με την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 1105 (4.11.1980) και η συμμετοχή τους αφορούσε κυρίως Ρομά και τους 
επαναπατριζόμενους μαθητές. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, το νομοθετικό πλαίσιο για τα 
μαθήματα υποδοχής τροποποιήθηκε αρκετές φορές. 
 
Ο νόμος 3879/2010 εισήγαγε το θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας με στόχο την «ένταξη 
όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα με τη λειτουργία υποστηρικτικών ενεργειών για τη 
βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων, όπως η λειτουργία μαθημάτων υποδοχής και μαθημάτων 
υποστηρικτικής μάθησης». 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η καθιέρωση των μαθημάτων υποδοχής και των μαθημάτων υποστηρικτικής μάθησης, 
απαιτούσε την ενσωμάτωση του σχολείου σε έναν εκπαιδευτικό τομέα προτεραιότητας με συγκεκριμένα 
κριτήρια. Επιπλέον, η άφιξη των μαθητών προσφύγων δημιούργησε μεγάλη ανάγκη για την ίδρυση των 
μαθημάτων υποδοχής και έτσι από το σχολικό έτος 2016-2017 δόθηκε η δυνατότητα σε όλα τα δημοτικά 
σχολεία και σε μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 
 

Γερμανία - δάσκαλοι 

Η γενική έννοια της ένταξης γίνεται αντιληπτή ως η ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην 
καθημερινή τάξη. Η έννοια της ένταξης προωθήθηκε αρκετά από τους πολιτικούς και συνεπώς συνδέεται 
αποκλειστικά με την έννοια της συμμετοχής των μαθητών με αναπηρίες στα κανονικά σχολεία. 

Η κοινωνική ένταξη ανταποκρίνεται στην παροχή ίσων ευκαιριών σε φτωχούς και πλούσιους φοιτητές. Το 
διαπολιτισμικό επίπεδο συνδέεται με την έννοια της ένταξης (εάν υπάρχει μεταναστευτικό υπόβαθρο) ή 
"Willlkommenskinder" ή "Willkommensklasse" εάν αναφέρεται σε πρόσφυγες που δεν γνωρίζουν 
γερμανικά. 

Γερμανία - Σχολικοί διευθυντές 

Τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ως ίσα μέλη της σχολικής κοινότητας ώστε να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη 
τους στο σχολείο. Πρέπει να αντιμετωπίζονται ισάξια και με καλό τρόπο από τους δασκάλους, οι οποίοι 
πρέπει να ενθαρρύνουν και να σέβονται όλους τους μαθητές και να μην κάνουν διακρίσεις. Οι δάσκαλοι 
και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ανοιχτοί, αυθεντικοί, εύκολα προσβάσιμοι, δημιουργικοί και να 
υποστηρίζουν τις ξεχωριστές δεξιότητες των ταλέντα παιδιών. 

Πολιτικές που προάγουν την κοινωνική ένταξη (απόσπασμα από έρευνες σε εθνικό επίπεδο) 

Λόγω της ομοσπονδιακού συστήματος της Γερμανίας, η εκπαιδευτική πολιτική ορίζεται και ασκείται από 
τα εκάστοτε ομοσπονδιακά κράτη. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας (Bundesbildungsministerium, 
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BMBF) χειρίζεται πρωταρχικά ζητήματα σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως η ανάπτυξη ενός 
ολοήμερου σχολικού συστήματος. 

Σύμφωνα με την Έκθεση Εκπαίδευσης του 2016 (Bildungsbericht), η διδασκαλία των μαθητών με 
διαφορετικές ικανότητες σε κοινή τάξη και η κατάταξη των μαθητών σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές τους 
επιδόσεις, αποτελούν τρέχοντα θέματα συζήτησης στη Γερμανία. Σε γενικές γραμμές, ο αριθμός των 
σχολείων που διδάσκουν μαζικά παιδιά με διαφορετικές ικανότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
αναπτύσσουν ποικίλες δεξιότητες στα παιδιά μέχρι την αποφοίτηση τους, αυξάνεται. 

Τα ολοήμερα σχολεία (Ganztagsschulen) προσφέρουν τη σωστή υποδομή για τη διδασκαλία παιδιών με 
διαφορετικές ικανότητες από κοινού μέσα και έξω από την τάξη. Οι πρόσθετες αθλητικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες που προσφέρουν είναι ανοιχτές σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. Οι ομοσπονδιακές 
και κρατικές κυβερνήσεις έχουν δαπανήσει συνολικά 4 δις ευρώ για το επενδυτικό πρόγραμμα «Το μέλλον 
της εκπαίδευσης και της φροντίδας των παιδιών» (Zukunft Bildung und Betreuung, IZBB), ειδικά για την 
ανάπτυξη ενός συστήματος ολοήμερων σχολείων. Οι τοπικές αρχές και οι άλλες σχολικές οργανώσεις 
συνέβαλαν τουλάχιστον το 10% του επενδυμένου ποσού. Τα ομοσπονδιακά κεφάλαια πήγαν σε 8.262 
ολοήμερα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Λόγω του ομοσπονδιακού συστήματος της Γερμανίας, τα 
ομοσπονδιακά κράτη είναι υπεύθυνα για τυχόν αποφάσεις σχετικά με τα ολοήμερα σχολεία. Οι κανόνες 
για τα ολοήμερα σχολεία διαφέρουν από κράτος σε κράτος. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν συμφωνίες-
πλαίσια μεταξύ των αρχών και των διάφορων οργανισμών και αρμόδιων ενώσεων που είναι υπεύθυνες 
για την εκπαίδευση. Οι συμφωνίες αυτές αναφέρουν λεπτομερώς τους οργανωτικούς και οικονομικούς 
ακρογωνιαίους λίθους της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων και των ενώσεων, των ομοσπονδιών και των 
ιδρυμάτων όσον αφορά την παροχή ημερήσιων δραστηριοτήτων. 

Η Γερμανία διαθέτει πολλά μέσα για την προώθηση της εκπαίδευσης, ιδίως για τους (νέους) ανθρώπους 
από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Οι επιχορηγήσεις που διατίθενται στο πλαίσιο του 
Ομοσπονδιακού Νόμου περί Χορηγήσεως Επιδομάτων Σπουδών και Καταρτίσεως 
(Bundesausbildungsförderungsgesetz, BAföG) είναι αρκετά σημαντικές στη Γερμανία. Οι μαθητές 
λαμβάνουν το επίδομα BAföG ως επιχορήγηση αντί για επιστρεπτέο δάνειο. Αντίθετα, οι φοιτητές 
λαμβάνουν κανονικά το ήμισυ των επιδομάτων BAFöG ως επιχορήγηση και το μισό ως άτοκο επιστρεπτέο 
κρατικό δάνειο. Ο νόμος για την αναβάθμιση της κατάρτισης (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, 
AFBG) υποστηρίζει ειδικευμένους επαγγελματίες, ιδίως νέους επαγγελματίες, στη χρηματοδότηση ενός 
προχωρημένου κύκλου μαθημάτων κατάρτισης που θα τους προσφέρει υψηλότερα προσόντα. 

Το «εκπαιδευτικό πακέτο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (Bildungspaket) παρέχει βοήθεια σε παιδιά και 
εφήβους μέχρι το 18ο ή το 25ο έτος της ηλικίας τους, των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν ως επίδομα 
ανεργίας (Arbeitslosengeld II) ή ως κοινωνική παροχή (Sozialgeld) σύμφωνα με το Βιβλίο Κοινωνικού 
Κώδικα II (Sozialgesetzbuch, SGB (Sozialgesetzbuch, SGB XII). Επιπλέον, κοινωνικές παροχές στήριξης 
σύμφωνα με τον νόμο περί παροχών για τους αιτούντες άσυλο (Asylbewerberleistungsgesetz), 
συμπληρωματικό επίδομα τέκνου σύμφωνα με τον νόμο για τα οικογενειακά επιδόματα 
(Bundeskindergeldgesetz) ή το επίδομα στέγασης σύμφωνα με τον νόμο για την παροχή στέγασης 
(Wohngeldgesetz). Το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτική βοήθεια 
(πρόσθετα δίδακτρα, συνήθως περιορισμένα σε 35 ώρες ανά σχολικό έτος) για τις σχολικές προμήθειες 
(χρηματική ενίσχυση που πρέπει να δαπανηθεί για υλικά όπως στυλό, πυξίδες, κιτ γυμναστικής, άτλαντας 
κ.λπ.) και για συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. 
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Οι κατευθυντήριες γραμμές και τα ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν από τη Διάσκεψη των Υπουργών 
Παιδείας και Πολιτισμού (Kultusministerkonferenz, KMK), τα προγράμματα σπουδών και τα εκπαιδευτικά 
σχέδια των ομοσπονδιακών κρατών περιέχουν σημαντικές προσεγγίσεις για την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και των ίσων ευκαιριών στον εκπαιδευτικό τομέα (KMK Rechtsvorschriften , Lehrpläne). 

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού (ΚΜΚ) για τη 
διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών μέσω της εκπαίδευσης και της ανατροφής των παιδιών 
(Geschlechtersensible schulische Bildung) περιγράφουν τις απαραίτητες ενέργειες προς αυτή την 
κατεύθυνση, οι οποίες ευθυγραμμίζονται στενά με τα ψηφίσματα και τις συστάσεις του KMK. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται στην ανάγκη να δοθεί περισσότερη σημασία στον εκπαιδευτικό 
ρόλο των σχολείων όσον αφορά την ελαχιστοποίηση και την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων. Αυτό 
σχετίζεται με τα μαθήματα, τις εξετάσεις, τα διδακτικά και εκπαιδευτικά υλικά, την κατάρτιση και 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τις δομές (διαδικασίες λήψης αποφάσεων, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό 
προφίλ σχολείων, διασφάλιση ποιότητας, στατιστικές αναλύσεις), ανάπτυξη προσωπικού και σχολικό 
εξοπλισμό. 

Η απόφαση της Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού (ΚΜΚ) για την ενίσχυση της 
δημοκρατικής εκπαίδευσης (Stärkung der Demokratieerziehung) περιγράφει τις ενέργειες που μπορούν να 
κάνουν τα σχολεία για να διδάξουν στους μαθητές τις δημοκρατικές αξίες, την ανοχή και τον σεβασμό 
προς τους συνανθρώπους τους. Τα σχολικά μαθήματα που περιέχουν τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν την 
ιστορία, την πολιτική και τις κοινωνικές επιστήμες, τη δεοντολογία και τις ξένες γλώσσες. 

Η απόφαση της Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού (KMK) για τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση στα σχολεία (Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule) θεσπίζει επίσης αρχές και 
στόχους για την πολυμορφία στα σχολεία. Τα σχολεία πρέπει να εξαλείψουν κάθε είδος διάκρισης και να 
εργάζονται σκόπιμα προς την κοινωνική, πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία μεταξύ των μαθητών. 

Ενόψει της αυξημένης μετανάστευσης στη Γερμανία, τα υπουργεία πολιτισμού και εκπαίδευσης των 
ομοσπονδιακών κρατών, ειδικότερα, εργάζονται ώστε να επιτραπεί στα παδιά πρόσφυγες να εγγραφούν 
στο σχολείο το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν εκπαίδευση και να έχουν ίσες 
ευκαιρίες με τους συνομίληκούς τους. Τα προγράμματα σπουδών και τα μαθήματα έχουν προσαρμοστεί 
και εξελιχθεί. Η διδασκαλία γλωσσών έχει ενσωματωθεί σε όλες τις βαθμίδες τάξεων και τους τύπους 
σχολείων. Επιπλέον, ενισχύθηκαν σημαντικά οι απαιτήσεις για τα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης 
των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ιδίως όσον αφορά τη διδασκαλία γλωσσών (κυρίως τη γερμανική ως 
δεύτερη γλώσσα). Σε ορισμένα ομοσπονδιακά κράτη, αυτά τα μαθήματα αποτελούν υποχρεωτικά 
τμήματα του προγράμματος κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, η απόκτηση διαπολιτισμικών 
δεξιοτήτων μέσα και έξω από την τάξη έγινε μέρος των περισσότερων προγραμμάτων σπουδών. Ορισμένα 
ομοσπονδιακά κράτη προσφέρουν βοήθεια σε σχολεία που επιθυμούν να αναπτύξουν τα διαπολιτισμικό 
τους υπόβαθρο. Η δομημένη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνεργασιών δεν είναι κάτι συνιθισμένο σε 
όλες τις περιοχες της χώρας. Σε πολλά ομοσπονδιακά κράτη υπάρχουν προγράμματα για να βοηθήσουν τα 
σχολεία να συνεργαστούν με τους μη σχολικούς φορείς στον τομέα της ένταξης. Οι προσπάθειες αυτές 
πρέπει να ενισχυθούν στο μέλλον και τα υφιστάμενα μέτρα πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα. 
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Συμπέρασμα σχετικά με την έννοια της ένταξης 

Οι ομοιότητες μεταξύ των εθνικών εκθέσεων για την κοινωνική ένταξη συναντώνται στην αναγνώριση των 
αναγκών του κάθε μαθητή καθώς και στην παιδαγωγική προσέγγιση και πρακτικές που πρέπει να 
ακολουθούνται. Η έννοια της ένταξης δεν περιλαμβάνει μόνο τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, 
αλλά κατευθύνεται περισσότερο προς τους μαθητές με αναπηρίες ή/ και συγκεκριμένης οικονομικής 
κατάστασης. Επίσης, μπορεί να συσχετιστεί με την καταπολέμηση του εκφοβισμού. 

Η ενσωμάτωση είναι επίσης μια διαδικασία ενίσχυσης της ικανότητας των εκπαιδευτικών να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών στην τάξη, καθώς και ως προς την κουλτούρα και την 
πολιτιστική ταυτότητα του κάθε μαθητή. 

Προσεγγίσεις κοινωνικής ένταξης 
Υπάρχουν πολλές προτάσεις σχετικά με τις προσεγγίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν στα σχολεία της 
κάθε  χώρας-εταίρου καθώς και για αυτές εφαρμόζονται σήμερα. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί 
τι εφαρμόστηκε και τι αποτελούσε απλώς μια μελλοντική πρόταση. Επομένως, η ανάλυση των εκθέσεων 
ομαδοποιεί και τις δύο περιπτώσεις. Τα σημεία που συλλέχθηκαν από τις αναφορές είναι τα εξής: 

• Μάθηση μέσω της μουσικής 

• Μάθηση μέσω της τέχνης 

• Ομαδικό πνεύμα 

• Διαδραστικές δραστηριότητες 

• Παιχνίδι ρόλων 

• Συζητήσεις 

• Ιστορία 

• Συζήτηση/ Διάλογος 

• Ερώτηση/ Απάντηση 

• Ομαδικό παιχνίδι 

• Ανταλλαγή θέσεων 

• Μαθήματα μητρικής γλώσσας 

• Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να μοιραστούν τις απόψεις τους στην τάξη 
για την προώθηση της ένταξης 

• Επιλογή του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές κάθονται στα θρανία 

• Ομαδικά παιχνίδια στην παιδική χαρά 

• Ομαδικά παιχνίδια για παιδιά μικρών τάξεων με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ τους 

• Πολύπλευρη διδασκαλία 

• Θεατρικές δραστηριότητες ως εκπαιδευτικό εργαλείο 
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Η πιο δημοφιλής προσέγγιση για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης είναι η δυνατότητα των μαθητών να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, είτε πρόκειται για μια δραστηριότητα στην τάξη είτε για μια ομαδική 
δραστηριότητα στην παιδική χαρά. 

Ένα απόσπασμα της εθνικής έκθεσης της Δανίας αναφέρει: "Αναφορικά με τους δείκτες κοινωνικής 
ένταξης, οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις αναφέρουν ότι μπορούν να εργαστούν με ένα σύνολο 
δεικτών κοινωνικής ένταξης. Αυτοί οι δείκτες περιλαμβάνουν γεγονότα όπως όταν τα παιδιά συναντώνται 
για παιχνίδι οπότε και συμμετέχουν σε διαφορετικές κοινότητες, όταν μιλάνε με άλλους μαθητές και 
κοινωνικοποιούνται, όταν αναγνωρίζουν και σέβονται τους άλλους και τις πολιτισμικές διαφορές». 

Ένα απόσπασμα από την ελληνική εθνική έκθεση αναφέρει, "Ο διευθυντής του σχολείου αναφέρει ότι η 
κοινωνική ένταξη στην τάξη μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη διάταξη των θέσεων που κάθονται οι 
μαθητές στην τάξη. Επιπλέον, η κοινωνική ένταξη μπορεί να επιτευχθεί με την οργάνωση μικτών ομάδων 
παιχνιδιών στην αυλή του σχολείου ". 

Επιπλέον, από τα προαναφερθέντα σημεία προκύπτει ότι γενικά, η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί 
μια προτεινόμενη προσέγγιση κοινωνικής ένταξης. 

Χρόνος και πόροι 

Ο χρόνος και οι πόροι είναι ένα θέμα που όλες οι χώρες- εταίροι παρουσιάζουν ομοιότητες, κυρίως στον 
τομέα της στήριξης και της έλλειψης προσωπικού. Η εκπαίδευση/κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς και 
ο αριθμός των μαθητών μέσα σε μια τάξη αποτελούν κοινά σημεία μεταξύ των χωρών τα οποία 
χρειάζονται προσοχή. Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα των κοινών σημείων που έχουν εξαχθεί από τις 
τέσσερις εθνικές εκθέσεις. 

• Ανάγκη για ερισσότερη υποστήριξη και περισσότερο προσωπικό 

• Μεγάλος αριθμός μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας 

• Ανεπαρκής χρόνος για την προετοιμασία υψηλής ποιότητας διδασκαλία 

• Ανεπαρκής χρόνος για τη διδασκαλία μαθητών μεταναστών  

• Χρηματοδότηση για νέες εγκαταστάσεις σε σχολεία που μπορούν να φιλοξενήσουν τάξεις 
υποδοχής. 

• Πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικών σε σχολεία, κοινωνικούς λειτουργούς και 
Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων. 

• Ανάγκη για επιπλέον βοηθούς 

• Περισσότερη κατάρτιση προσωπικού 

• Το δημοτικό σχολείο χρειάζεται περισσότερους βοηθούς, εκπαιδευτικούς με κατάρτιση στην 
κοινωνική ένταξη και εθελοντές 

• Περισσότερη κατάρτιση για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών (κατάρτιση για την υποδοχή 
νέων πολιτισμών) 

Ανταλλαγή γνώσεων/ πρακτικών 
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Ένα ενδιαφέρον σημείο που εντοπίστηκε από την εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων από τις εκθέσεις ήταν 
η ανάγκη για την ανταλλαγή γνώσεων/ πρακτικών μεταξύ των χωρών. Τα πορίσματα από τις τέσσερις 
εκθέσεις είναι: 

• Ανταλλαγή ορθών πρακτικών με βάση το πολιτισμικό υπόβαθρο 

• Ανταλλαγή γνώσεων/ πρακτικών 

• Η εφαρμογή ανεπαρκών πρακτικών υποστήριξης στους μαθητές στις αίθουσες διδασκαλίας 

• Έλλειψη επαρκούς γνώσης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

• Έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται σε άλλες 
χώρες 

• Καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων στα σχολεία 

• Υιοθέτηση διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας 

• Ενίσχυση της γνώσης στις τεχνικές εκπαίδευσης 

• Πρακτικοί πόροι , παραδείγματα, μέσα/εργαλεία 

• Πόροι/ πηγές για τον σχεδιασμό και την επιλογή δραστηριοτήτων 

• Κοινότητες επαγγελματικής μάθησης/κατάρτισης 

• Εκπαίδευση μέσω της συνεργασίας 

• Η ανταλλαγή γνώσεων σε κοινότητες επαγγελματικής μάθησης 

Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τεσσάρων χωρών- εταίρων ότι η ανταλλαγή γνώσεων είναι αναγκαία κατά 
την αναζήτηση και εφαρμογή προσεγγίσεων κοινωνικής ένταξης. 

4 Περίληψη 
Οι εθνικές εκθέσεις που ελήφθησαν από τις τέσσερις χώρες εταίρους ήταν εξαιρετικά χρήσιμες για να 
δώσουν μια εικόνα για το πώς λειτουργεί το σχολικό σύστημα κάθε χώρας εταίρου και για τις πολιτικές 
που παρέχουν οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με την κοινωνική ένταξη στις τάξεις. 

Όλες οι εμπλεκόμενες χώρες έχουν θεσπίσει νομοθεσίες για την κοινωνική ένταξη, η οποία διαβιβάζεται 
σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, είναι φανερό από τα ευρήματα στις εθνικές εκθέσεις ότι μια κοινή πρόκληση 
είναι η συχνότητα εκτέλεσης αυτών των πολιτικών, οι περιορισμοί χρηματοδότησης καθώς και η εκτέλεση 
των κατευθυντήριων γραμμών επηρεάζουν την επιτυχή ένταξη στα σχολεία. 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι σχολικοί διευθυντές από τα αντίστοιχα σχολεία σε κάθε χώρα- εταίρο 
παρείχαν πολύτιμη ανατροφοδότηση και μελλοντικές λύσεις. Στην παρούσα έκθεση εντοπίστηκαν 3 
βασικοί τομείς στους οποίους εντοπίζονται  ομοιότητες στις τέσσερις εθνικές εκθέσεις: Χρόνος και πόροι, 
ανταλλαγή γνώσεων/ πρακτικών και προσεγγίσεις κοινωνικής ένταξης. Οι πρώτες δύο (χρόνος και πόροι 
και ανταλλαγή γνώσεων/ πρακτικών - σελίδα 45/46) σχετίζονται περισσότερο με τις προκλήσεις που 
αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικοί διευθυντές. Είναι ενδιαφέρον ότι η ανταλλαγή γνώσεων/ 
πρακτικών σχετίζεται με τις προσεγγίσεις κοινωνικής ένταξης. Κοινός στόχος των δύο κατηγοριών είναι η 
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εισαγωγή και χρήση αποτελεσματιών προσεγγίσεων στις αίθουσες διδασκαλίας μέσω της ανταλλαγής 
καλών πρακτικών. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να βοηθήσει την κατηγορία του χρόνου και των 
πόρων κοινωνικής ένταξης. 

Αναφορικά κάποια παραδείγματα είναι: 

• Ανταλλαγή καλών πρακτικών με βάση το πολιτιστικό υπόβαθρο (ανταλλαγή γνώσεων) 

• Καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων στα σχολεία (ανταλλαγή γνώσεων) 

• Πρακτικοί πόροι, παραδείγματα, μέσα (ανταλλαγή γνώσεων) 

• Η ανταλλαγή γνώσεων στις κοινότητες επαγγελματικής μάθησης (ανταλλαγή γνώσεων) 

• Διαδραστικές δραστηριότητες (προσέγγιση κοινωνικής ένταξης) 

• Παιχνίδι με ρόλους (προσέγγιση κοινωνικής ένταξης) 

• Μάθηση από τη μουσική (προσέγγιση κοινωνικής ένταξης) 

• Μάθηση μέσω της τέχνης (προσέγγιση κοινωνικής ένταξης) 

• Μέσω της ανταλλαγής γνώσεων (ιδανικά σε διασυνοριακή κλίμακα) μπορεί να δοθεί στους 
δασκάλους υλικό και ιδέες για την εφαρμογή πρακτικών ένταξης στην τάξη που με τη σειρά τους 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ακόλουθων δυο προκλήσεων: 

1 Ανεπαρκής χρόνος για την προετοιμασία διδασκαλίας υψηλής ποιότητας 

2 Ανεπαρκής χρόνος για τη διδασκαλία μαθητών μεταναστών 

 

Συμπερασματικά, για να επιτευχθεί μια αποτελεσματική προσέγγιση ένταξης στις σχολικές τάξεις, είναι 
απαραίτητη η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των σχολείων, σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Όλοι οι 
δάσκαλοι είτε προέρχονται από τις χώρες- εταίρους είτε από κάποια άλλη χώρα, μοιράζονται τις ίδιες 
προκλήσεις και αναζητούν τις ίδιες λύσεις. 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 | Σ ε λ ί δ α  
 

Παραρτήματα 
Παράρτημα 1 – Γραπτές ερωτήσεις για την ομάδα εργασίας- Δάσκαλοι 
 

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στην 
τάξη (PAESIC) 

Γραπτές ερωτήσεις για την ομάδα εργασίας- Δάσκαλοι 

 

Η παρακάτω ενότητα περιέχει γραπτές ερωτήσεις σχετικά με τις συνεντεύξεις της ομάδας εργασίας με 
τους δασκάλους (Ν= 10 ανά χώρα) στο πλαίσιο του έργου: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση 
της κοινωνικής ένταξης στην τάξη (PAESIC). 

Έχει ιδιαίτερη σημασία, οι συνεντεύξεις των ομάδων εργασίας να διεξάγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η διαπολιτισμική σύγκριση και η σύγκριση μεταξύ των χωρών. Επομένως, το ακόλουθο 
πρωτόκολλο πρέπει να ακολουθείται προσεκτικά. 

 

• Κάθε συνέντευξη ομάδας εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει 10 δασκάλους. Πρόκειται να 
συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας ανά χώρα. 

• Κάθε συνέντευξη ομάδας εργασίας πρέπει να έχει διάρκεια μεταξύ 60 και 90 λεπτών. 

• O κάθε ερευνητής θα πρέπει να καθοδηγείται από τις ερωτήσεις και να τις εφαρμόζει με δυναμικό 
τρόπο. 

• Φροντίστε η διεξαγωγή της συνέντευξης να λάβει μέρος σε μια άνετη και εύκολα προσβάσιμη 
τοποθεσία και βεβαιωθείτε ότι οι ηχογραφήσεις είναι πλήρως λειτουργικές. Μελετήστε τις 
ερωτήσεις πριν από τη συνέντευξη της ομάδας εργασίας. 

•  Ο ερευνητής πρέπει να μελετήσει το σενάριο και τις διάφορες κατηγορίες ερωτήσεων πριν από τη 
συνέντευξη στην ομάδα εργασίας. 

• Μεταφράστε τις ερωτήσεις στην αντίστοιχη εθνική γλώσσα αν χρειαστεί. 

• Μετά το τέλος των ερωτήσεων συγκεντρώστε τα ανακτηθέντα στοιχεία και ρωτήστε ξανά τους 
δασκάλους αν συμφωνούν. Ενημερώστε τους δασκάλους για το πως θα χρησιμοποιηθούν οι 
πληροφορίες που λάβατε και ευχαριστήστε τους για τη συμμετοχή τους.  
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Ερωτήσεις για την Ομάδα Εργασίας 

ΕΕ: Εισαγωγικές Ερωτήσεις  
ΥΕ: Υπό-Ερωτήσεις   
ΜΕ: Μεταβατικές Ερωτήσεις   
ΒΕ: Βασικές Ερωτήσεις    
ΤΕ: Τελικές Ερωτήσεις 

 

Ερωτήσεις Παρατηρήσεις 
Εισαγωγή: 

Σας καλωσορίζω όλους και σας ευχαριστώ 
πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα. 

Το όνομά μου είναι Χ, και σήμερα θα 
πραγματοποιήσω τη συνέντευξη της ομάδας 
εργασίας. 

Σημειώστε ότι η συνέντευξη ηχογραφείται για 
ερευνητικούς σκοπούς. Μόνο οι ερευνητές του 
προγράμματος θα έχουν πρόσβαση στα 
καταγραμμένα δεδομένα και δεν θα 
χρησιμοποιούνται ονόματα ή άλλες 
προσωπικές πληροφορίες.  

Ο γενικός στόχος αυτής της συνέντευξης  είναι 
να λάβετε γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο εσείς ως δάσκαλοι βλέπετε την 
κοινωνική ένταξη στη τάξη και τις προκλήσεις 
και δυνατότητες σας σχετικά με την ένταξη. 

Η συνέντευξη θα διαρκέσει περίπου 60-90 
λεπτά και είναι απαραίτητο ο καθένας 
ξεχωριστά να μιλήσει και να μοιραστεί τις 
απόψεις και τις εμπειρίες του. 

 

Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τη συζήτηση 
της ομάδας εργασίας;  

 

 

 
Γενικές ερωτήσεις για το πρόγραμμα και τη 
διαδικασία της συνέντευξης την ομάδας 
εργασίας. 

ΕΕ: 
Παρακαλώ, παρουσιάστε τον εαυτό σας 
σύμφωνα με το όνομα, το επάγγελμα και τα 
καθήκοντά σας.  

  

Εισαγωγή και εξοικείωση με το πρόγραμμα 
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ΕΕ: 
Ποια είναι η άποψη σας σχετικά με την έννοια 
της κοινωνικής ένταξης; 
 
 

Περαιτέρω εξοικείωση και εστίαση στην έννοια 
της ένταξης 

ΥΕ: 
- Ποια σημάδια κοινωνικής ένταξης 
εντοπίζονται; 
 
- Η κοινωνική ένταξη διαφέρει από άλλες 
μορφές ένταξης; 
 
- Πιστεύετε ότι υπάρχει συναίνεση όσον αφορά 
την κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής 
ένταξης στο σχολείο σας; 
 
- Πώς διαφέρει η έννοια της κοινωνικής 
ένταξης στις διάφορες κοινότητες στις οποίες 
συμμετέχουν οι μαθητές; 
 
ΜΕ: 
Ποιες είναι οι επαγγελματικές σας εμπειρίες 
σχετικά με τη διευκόλυνση της κοινωνικής 
ένταξης στην τάξη; 
 

Οι υπό-ερωτήσεις εφαρμόζονται μόνο αν η 
συζήτηση είναι στάσιμη  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετάβαση στις προσωπικές εμπειρίες των 
δασκάλων 

ΥΕ: 
- Ποιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις θεωρείτε 
ότι ενισχύουν την κοινωνική ένταξη στην τάξη; 
 
- Πότε γνωρίζουμε αν ένας μαθητής εντάσσεται 
κοινωνικά ή όχι; 
 
- Πιστεύετε ότι κάθε μαθητής στην τάξη σας 
είναι κοινωνικά ενταγμένος (γιατί / γιατί όχι); 

Οι υπό-ερωτήσεις εφαρμόζονται μόνο αν η 
συζήτηση είναι στάσιμη  

  

ΒΕ: 
Ποιες είναι οι προκλήσεις που συναντάται ως 
δάσκαλοι του σχολείου, με τους μαθητές και 
κυρίως αυτούς με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 
Ποιος ο ρόλος της πολιτικής του σχολείου;  

 

Εξερεύνηση των υποκειμενικών εμπειριών με 
προκλήσεις και εμπόδια στην κοινωνική ένταξη 
στην τάξη 

ΥΕ: 
- Οι πολιτικές του σχολείου εμποδίζουν την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης;  
  
- Πώς επηρεάζουν διαφορετικές πολιτικές σε 
διοικητικό και σχολικό επίπεδο τις δυνατότητές 
σας για ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στην 
τάξη σας; 

Οι υπό-ερωτήσεις εφαρμόζονται μόνο αν η 
συζήτηση είναι στάσιμη  
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- Ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν οι πόροι 
(υποστήριξη, συμβουλευτική κ.λπ.) στο 
σχολείο; 
 
- Ποιος είναι ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας 
όσον αφορά το έργο για την ενίσχυση την 
κοινωνικής ένταξης;  
 
- Εάν αντιμετωπίζετε φραγμούς σε σχέση με 
την κοινωνική συμπερίληψη των μαθητών στην 
τάξη - ποιοι είναι αυτοί και πώς τους 
αντιμετωπίζετε; 
ΜΕ: 
Υπάρχουν άλλες μορφές ένταξης εκτός της 
κοινωνικής; 

Μετάβαση στις υπόλοιπες διαστάσεις της 
ένταξης (εμπειρική προσέγγιση) 

ΒΕ: 
Πώς το αίσθημα του «ανήκειν», επηρεάζει την 
ένταξη; 

Διερεύνηση μιας ευρύτερης κατανόησης της 
ένταξης, η οποία περιλαμβάνει μια πιο 
ψυχολογική διάσταση 

ΥΕ: 
- Πως εξηγείτε το αίσθημα του «ανήκειν»; 
 
- Πώς, ως δάσκαλος, καταλαβαίνετε αν οι 
μαθητές έχουν το αίσθημα ότι ανήκουν στις 
κοινότητες/ομάδες στην τάξη και  πόσο 
σημαντικό είναι αυτό; 

Οι υπό-ερωτήσεις εφαρμόζονται μόνο αν η 
συζήτηση είναι στάσιμη  

  

ΜΕ: 
Πόσο εφικτό είναι να συμπεριληφθούν 
κοινωνικά όλοι οι μαθητές στην τάξη;  
 

Μετάβαση στα ερωτήματα σχετικά με το τι 
είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης 

ΒΕ: 
Ποιες παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις και 
ικανότητες θεωρείτε απαραίτητες για την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη; 

Διερεύνηση των απόψεων των ερωτηθέντων 
σχετικά με τα θεμέλια της παιδαγωγικής και 
διδακτικής 

ΥΕ: 
- Με ποιους τρόπους, η προετοιμασία για την 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών σας βοήθησε στο 
έργο για την κοινωνική ένταξη; 
 
- Είχατε κάποια ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση 
που ενισχύει το έργο σας για την κοινωνική 
ένταξη στην τάξη; 
 
- Τι χαρακτηρίζει τις ειδικές γνώσεις και 
ικανότητες που είναι απαραίτητες για την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης; 

Οι υπό-ερωτήσεις εφαρμόζονται μόνο αν η 
συζήτηση είναι στάσιμη  

  

ΒΕ: 
Ποιες συγκεκριμένες παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις θεωρείτε ότι είναι ιδιαίτερα 

Διερεύνηση της αντίληψης των ερωτηθέντων 
σχετικά με σημαντικές παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής 
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αποτελεσματικές στην ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης στην τάξη για μαθητές με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

ένταξης 

ΥΕ: 
- Με ποιον τρόπο εφαρμόζετε τις παιδαγωγικές 
και διδακτικές προσεγγίσεις για την κοινωνική 
ένταξη στην τάξη σας; 
 
- Πώς αξιολογείτε αν αυτές οι προσεγγίσεις 
είναι αποτελεσματικές - ποιες προσεγγίσεις 
είναι σημαντικές και γιατί; 
 
- Λαμβάνετε υπόψη το υπόβαθρο των μαθητών 
σας όταν αξιολογείτε τη σημασία αυτών των 
προσεγγίσεων για ένταξη; 

Οι υπό-ερωτήσεις εφαρμόζονται μόνο αν η 
συζήτηση είναι στάσιμη  

  

ΤΕ: 
Υπάρχουν άλλα θέματα που θέλετε να 
συζητήσετε σχετικά με την κοινωνική ένταξη 
στο σχολείο σας ή άλλες παρατηρήσεις σχετικά 
με τη συνέντευξη; 

 
Δίνει στους ερωτηθέντες την ευκαιρία να 
προσθέσουν τελικές παρατηρήσεις 

 

 

Παράρτημα 2 – Γραπτές ερωτήσεις για την ομάδα εργασίας– Διευθυντές Σχολείων 
 

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στην 
τάξη (PAESIC) 

Γραπτές ερωτήσεις για την ομάδα εργασίας– Διευθυντές Σχολείων 
 

Η παρακάτω ενότητα περιέχει γραπτές ερωτήσεις σχετικά με τις συνεντεύξεις της ομάδας εργασίας με 
τους διευθυντές των σχολείων (Ν=5 ανά χώρα) στο πλαίσιο του έργου: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη (PAESIC). 

 

Έχει ιδιαίτερη σημασία οι συνεντεύξεις των ομάδων εργασίας να διεξάγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η διαπολιτισμική σύγκριση και η σύγκριση μεταξύ των χωρών.  

 

• Κάθε συνέντευξη της ομάδα εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει 5 διευθυντές σχολείων. Πρόκειται να 
συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας ανά χώρα. 

• Κάθε συνέντευξη της ομάδας εργασίας θα έχει διάρκεια περίπου 60 λεπτά. 
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• O κάθε ερευνητής θα πρέπει να καθοδηγείται από τις ερωτήσεις και να τις εφαρμόζει με δυναμικό 
τρόπο. 

• Φροντίστε η διεξαγωγή της συνέντευξης να λάβει μέρος σε μια άνετη και εύκολα προσβάσιμη 
τοποθεσία και βεβαιωθείτε ότι οι ηχογραφήσεις είναι πλήρως λειτουργικές. Μελετήστε τις ερωτήσεις 
πριν από τη συνέντευξη της ομάδας εργασίας. 

• Μεταφράστε τις ερωτήσεις στην αντίστοιχη εθνική γλώσσα αν χρειαστεί. 

• Μετά το τέλος των ερωτήσεων συγκεντρώστε τα ανακτηθέντα στοιχεία και ρωτήστε ξανά τους 
διευθυντές των σχολείων αν συμφωνούν. Ενημερώστε τους διευθυντές των σχολείων για το πως θα 
χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που λάβατε και ευχαριστήστε τους για τη συμμετοχή τους.  

 

Ερωτήσεις για την Ομάδα Εργασίας 

 

Το παρακάτω σενάριο αποτελείται από πέντε κατηγορίες ερωτήσεων:  

ΕΕ: Εισαγωγικές Ερωτήσεις  
ΥΕ: Υπό-Ερωτήσεις   
ΜΕ: Μεταβατικές Ερωτήσεις   
ΒΕ: Βασικές Ερωτήσεις    
ΤΕ: Τελικές Ερωτήσεις 

 

Ερωτήσεις  Παρατηρήσεις 
Εισαγωγή: 

Σας καλωσορίζω όλους και σας ευχαριστώ 
πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα. 

Το όνομά μου είναι Χ, και σήμερα θα 
πραγματοποιήσω τη συνέντευξη της ομάδας 
εργασίας. 

Σημειώστε ότι η συνέντευξη ηχογραφείται για 
ερευνητικούς σκοπούς. Μόνο οι ερευνητές του 
προγράμματος θα έχουν πρόσβαση στα 
καταγραμμένα δεδομένα και δεν θα 
χρησιμοποιούνται ονόματα ή άλλες 
προσωπικές πληροφορίες.  

 

Ο γενικός στόχος αυτής της συνέντευξης  είναι 
να λάβετε γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο εσείς ως διευθυντές σχολείων βλέπετε 

 
Γενικές ερωτήσεις για το πρόγραμμα και τη 
διαδικασία της συνέντευξης την ομάδας 
εργασίας.  
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την κοινωνική ένταξη στη τάξη, τις πολιτικές 
γύρω από τις έννοιες της ένταξης, της 
ποικιλομορφίας, των προκλήσεων  και των 
δυνατοτήτων σας ως διευθυντές. 

 

Η συνέντευξη θα διαρκέσει περίπου μία ώρα 
και είναι απαραίτητο ο καθένας ξεχωριστά να 
μιλήσει και να μοιραστεί τις απόψεις και τις 
εμπειρίες του. 

 

Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τη συζήτηση 
της ομάδας εργασίας;  

  

 
ΕΕ: 
Παρακαλώ, παρουσιάστε τον εαυτό σας 
σύμφωνα με το όνομα, το επάγγελμα και τα 
καθήκοντά σας.  

 
 

 
Εισαγωγή και εξοικείωση με το πρόγραμμα  

ΕΕ: 
Ποια είναι η αρχική σας κατανόηση σχετικά με 
την κοινωνική ένταξη στην τάξη;  

 

Επιπλέον, ποια είναι η κατανόησή σας για την 
παιδαγωγική ηγεσία σε σχέση με τη έννοια της 
κοινωνικής ένταξης;  

 
 
 

 
Περαιτέρω εξοικείωση και εστίαση στην έννοια 
της ένταξης και της παιδαγωγικής ηγεσίας. 

ΥΕ: 

- Η κοινωνική ένταξη διαφέρει από άλλους 
τύπους ένταξης;  

- Ποια σημάδια κοινωνικής ένταξης μπορούν να 
καθιερώσουν οι εκπαιδευτικοί;  

- Πιστεύετε οτι υπάρχει συναίνεση όσον αφορά 
την κατανόηση της κοινωνικής ένταξης στο 
σχολείο σας;   

- Πως διαφέρει η έννοια της κοινωνικής 

 
Οι υπό-ερωτήσεις εφαρμόζονται μόνο αν η 
συζήτηση είναι στάσιμη  
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ένταξης στις διάφορες κοινότητες στις οποίες 
συμμετέχουν οι μαθητές;  

- Πως η ηγεσία είναι σημαντική για την 
ενίσχυση των δυνατοτήτων της κοινωνικής 
ένταξης;  

 
 
 
 
 
 
 

ΜΕ: 
Ποια είναι η εμπειρία του σχολείου σας σχετικά 
με την κοινωνική ένταξη στην τάξη; 
 

 
Μετάβαση στην εμπειρία του σχολείου σχετικά 
με τις πρακτικές την κοινωνικής ένταξης 

ΥΕ: 
- Ποιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο σας 
σχετικά με την ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης στην τάξη;  

- Πότε γνωρίζουμε αν ένας μαθητής εντάσσεται 
κοινωνικά ή όχι;  

- Πώς νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο 
σας θεωρούν την κοινωνική ένταξη στην τάξη 
ιδιαίτερα όσον αφορά μαθητές με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο;  

- Πως μοιράζετε τη γνώση σχετικά με την 
κοινωνική ένταξη μεταξύ των εκπαιδευτικών 
και του διοικητικού προσωπικού; 

 
Οι υπό-ερωτήσεις εφαρμόζονται μόνο αν η 
συζήτηση είναι στάσιμη  

 

ΒΕ: 
Ποιες είναι οι προκλήσεις που πιστεύετε ότι οι 
δάσκαλοι του σχολείου σας συναντούν με τους 
μαθητές και κυρίως αυτούς με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο; Ποιος ο ρόλος της πολιτικής του 
σχολείου;  

 

 
Διερεύνηση των αντιλήψεων των διευθυντών 
των σχολείων που έχουν σχετικά με την 
εμπειρία των εκπαιδευτικών ως προς την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων και των 
εμπoδίων μέσα στην τάξη και την ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης.   

ΥΕ: 
- Οι πολιτικές του σχολείου εμποδίζουν την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης;  
 
- Πιστεύετε ότι οι δάσκαλοι του σχολείου 
χρησιμοποιούν τις τρέχουσες πολιτικές για να 
διευκολύνουν ή να παρεμποδίσουν την 
κοινωνική ένταξη στην τάξη; 
 
- Πως οι διαφορετικές  πολιτικές σε σχολικό και 
εθνικό επίπεδο επηρεάζουν  τη δυνατότητα 
των δασκάλων να εφαρμόσουν τη κοινωνική 
ένταξη στη τάξη;  
 

 
Οι υπό-ερωτήσεις εφαρμόζονται μόνο αν η 
συζήτηση είναι στάσιμη  
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- Ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν οι πόροι ( 
υποστήριξη, συμβουλευτική, χρηματοδότηση 
κ.α.) στο σχολείο?  
 
- Ποιος είναι ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας 
όσον αφορά το έργο για την ενίσχυση την 
κοινωνικής ένταξης;  
ΜΕ: 
Πόσο εφικτό είναι να συμπεριληφθούν 
κοινωνικά όλοι οι μαθητές στην τάξη;  
 
 
 

 
Μετάβαση στις ερωτήσεις σχετικά με το τι είναι 
απαραίτητο για την ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης. 

ΒΕ: 
ποιες παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις και 
ικανότητες κρίνετε απαραίτητες για την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη; 

 
Διερεύνηση των απόψεων των ερωτηθέντων 
σχετικά με τα θεμέλια της παιδαγωγικής και 
διδακτικής 

ΥΕ: 
- Υπάρχει πρόσβαση για επαρκή επιμόρφωση 
των δασκάλων σχετικά με τη βελτίωση του 
έργου τους πάνω στην κοινωνική ένταξη;  

 
- Τι χαρακτηρίζει τις ειδικές γνώσεις και 
ικανότητες που είναι απαραίτητες για την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης;  

 
Οι υπό-ερωτήσεις εφαρμόζονται μόνο αν η 
συζήτηση είναι στάσιμη  

 

ΒΕ: 
Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι βασικές 
ανάγκες κατάρτισης των δασκάλων έτσι ώστε 
να υπάρξει αποτελεσματική κοινωνική ένταξη 
των μαθητών στη τάξη; 

 
Διερεύνηση των απόψεων των ερωτηθέντων 
σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
δασκάλων 

BE: 
Ποιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις αξιολογείτε 
ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την ενίσχυση 
της κοινωνικής ένταξης των μαθητών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο;  
 

 
Διερεύνηση των αντιλήψεων των ερωτηθέντων 
σχετικά με σημαντικές παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης. 

ΥΕ: 
- Ποιους πόρους, γνώσεις και ικανότητες 
θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντικούς για την 
προώθηση ενός σχολικού περιβάλλοντος χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς; 
 
- Εκτιμάτε οτι αυτοί οι πόροι, γνώσεις και 
ικανότητες είναι επαρκείς στο σχολείο σας;  

 
- Εάν όχι, σε ποιους πόρους, ικανότητες ή 
γνώσεις πρέπει να δοθεί προτεραιότητα;  

 
Οι υπό-ερωτήσεις εφαρμόζονται μόνο αν η 
συζήτηση είναι στάσιμη  

 

ΤΕ:  
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Υπάρχουν άλλα θέματα που θέλετε να 
συζητήσετε σχετικά με την κοινωνική ένταξη 
στο σχολείο σας ή άλλες παρατηρήσεις σχετικά 
με τη συνέντευξη;  

Δίνει στους ερωτηθέντες την ευκαιρία να 
προσθέσουν τελικές παρατηρήσεις 

 

 

Παράρτημα 3 – Προσχέδιο της έρευνας σε εθνικό επίπεδο 
 

Έρευνα σε εθνικό επίπεδο 
Κοινωνική ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

 
Ποιες πολιτικές, σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο, μπορούν να εντοπιστούν στη 
χώρα εταίρο όσον αφορά την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης στην τάξη; 
 
 
 
 
 

 

Περιγράψτε συνοπτικά αυτές τις πολιτικές, οι 
οποίες μπορούν να συνδεθούν με ζητήματα 
κοινωνικής ένταξης μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο και την εφαρμογή τους στις αίθουσες 
διδασκαλίας 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ποιοι επαγγελματίες χειρίζονται πρακτικές που 
σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη στην τάξη 
σχετικά με τους μαθητές με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο; 
 
 
 
 

 
 
 

Ποια συγκεκριμένα καθήκοντα εκτελούνται στα 
σχολεία της χώρας εταίρου σε σχέση με την 
κοινωνική ένταξη; 
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Ποιες δεξιότητες και ειδικές ανάγκες κατάρτισης 
απαιτούν αυτές οι πρακτικές; 
 
 
 
 
Πώς τα σχολεία στη χώρα εταίρο οργανώνουν και 
διαρθρώνουν καθήκοντα που σχετίζονται με την 
κοινωνική ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο; 
 
 
 
 

 

Περιγράψτε τις συνθήκες στο σχολικό σύστημα 
της χώρας εταίρου σε σχέση με την προσπάθεια 
για κοινωνική ένταξη   
 
 
 

 

 

 

Παράρτημα 4 – Αρχικά αποτελέσματα της ανάλυσης σε διεθνές επίπεδο  
 

Αρχικά αποτελέσματα της ανάλυσης σε διεθνές επίπεδο  

Τα ακόλουθα δεδομένα παρουσιάζουν τα αρχικά αποτελέσματα του πρώτου πακέτου εργασίας και 
βασίζονται στα διεθνή δεδομένα που καταγράφηκαν από τις χώρες-εταίρους του προγράμματος. Αρχικά 
παρουσιάζονται συνοπτικά τα δεδομένα της ομάδας εργασίας τα οποία  ακολουθούνται από 
αποτελέσματα βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Τα αρχικά αποτελέσματα από τις ομάδες εργασίας και η 
βιβλιογραφική ανασκόπηση έδωσαν πληροφορίες και υλικό στις μετέπειτα διεξοδικές συνεντεύξεις, τα 
αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται συνοπτικά σε αυτή την έκθεση.  

Συνοπτικά αποτελέσματα των δεδομένων των ομάδων εργασίας  

Οι ομάδες εργασίας μεταξύ δασκάλων και μεταξύ διευθυντών των σχολείων πραγματοποιήθηκαν σε κάθε 
χώρα-εταίρο ξεχωριστά. Η κάθε χώρα-εταίρος ακολούθησε τις οδηγίες με τις ερωτήσεις (βλέπε 
παράρτημα 1,2) για να εξασφαλίσει τη συστηματική και με διαφάνεια προσέγγιση ως προς τη συλλογή 
των δεδομένων, η οποία ενισχύσει τη διεπιστημονική και διαπολιτισμική σύγκριση. Κάθε χώρα-εταίρος 
έπρεπε να καταγράψει τα δεδομένα της συνέντευξης με βάση πρότυπο (βλέπε παράρτημα 1,2). 

Η αναλυτική προσέγγιση βασίζεται στις αρχές της σταθερής συγκριτικής μεθόδου (Glaser, 2003 · Postholm, 
2010) με σκοπό τον εντοπισμό ομοιοτήτων και αποκλίσεων στα δεδομένα και για την οργάνωση 
κατηγοριών και κωδίκων. Οι διαδικασίες της σταθερής συγκριτικής μεθόδου είναι ανοικτή κωδικοποίηση, 
αξονική κωδικοποίηση και επιλεκτική κωδικοποίηση. Η ανοικτή κωδικοποίηση λαμβάνει χώρα κατά την 
αρχική ανάγνωση και οργάνωση των δεδομένων και περιλαμβάνει διαδικασίες διάλυσης, εννοιολογικής 
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και κατηγοριοποίησης δεδομένων. Τα αποτελέσματα της ανοικτής κωδικοποίησης απεικονίζονται στον 
παρακάτω πίνακα:  

 

Ομάδα 
Εργασίας  1 

Ομάδα 
Εργασίας 2 

Ομάδα 
Εργασίας  3 

Ομάδα 
Εργασίας 4 

Ομάδα 
Εργασίας 5 

Ομάδα 
Εργασίας 6 

Δικαιώματα Ήθος Νοοτροπία Κοινή 
συναίνεση  

Κανόνες Δικαιώματα 

Έλλειψη 
στήριξης 

Έλλειψη 
στήριξης 

Έλλειψη 
συνεργασίας 
με τους 
ειδικούς  

Ανεπαρκής 
στήριξη 

Έλλειψη 
στήριξης 

Έλλειψη 
εμπειρίας 

Προβλήματα 
επικοινωνίας  

Γλώσσα και 
επικοινωνία  

Έλλειψη 
μαθημάτων 
ξένων 
γλωσσών  

Ανεπαρκής 
γλωσσικές 
δεξιότητες  

Γλωσσικά 
εμπόδια 

Γλωσσικά 
εμπόδια 

Διακρίσεις  Δεν υπάρχει 
αναγνώριση  

Ανεπαρκής 
πολιτισμική 
αναγνώριση  

Ρατσισμός Έλλειψη 
αναγνώρισης 

Παράβλεψη 
πολιτισμικών 
προβλημάτων  

Προσανατολισμ
ός προς τα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Χωρίς 
συμπεράσματα 

Δοκιμές νέων 
προγραμμάτω
ν 

Δεν υπάρχει 
πρόσβαση σε 
περαιτέρω 
εκπαίδευση 

Χωρίς 
συμπεράσματ
α 

Χωρίς 
συμπεράσματα 

Έλλειψη 
χρηματοδότησ
ης  

Κατάσταση της 
οικονομίας 

Χωρίς 
συμπεράσματ
α 

Ανεπαρκή 
συμπεράσματα 

Οικονομία Χωρίς 
συμπεράσματα 

Επικοινωνία με 
τους γονείς 

Γονείς Συνεργασία 
γονέων 

Σχολείο – 
Γονείς  

Χωρίς 
συμπεράσματ
α 

Γονείς 

Πολιτισμικά 
εμπόδια  

Χωρίς 
συμπεράσματα   

Πολιτισμικά 
εμπόδια 

Αρνητική στάση  Χωρίς 
συμπεράσματ
α 

Χωρίς 
συμπεράσματα 

Καμία 
εκπαίδευση  

Αυτό-
εκπαίδευση  

Ανεπαρκής 
εκπαιδευτική 
πορεία  

Χωρίς 
συμπεράσματα 

Χωρίς 
συμπεράσματ
α 

Εκπαίδευση 
δασκάλων 

Έλλειψη 
βασικών 
εργαλείων 

Μέθοδοι Χωρίς 
συμπεράσματ
α 

Πρακτικά 
εργαλεία 

Χωρίς 
συμπεράσματ
α 

Χωρίς 
συμπεράσματα 

Παράλληλη 
διδασκαλία 

Διαφοροποιημέ
νες μέθοδοι 
μάθησης  

Χωρίς 
συμπεράσματ
α 

Διαφοροποιημέ
νη εκμάθηση 

Διαφορετικότη
τα - Διάκριση 

Διαφορετικότητ
α- Διάκριση 

Εκπαίδευση Στήριξη από 
ομότιμους 

Μάθηση από 
ομότιμους 

Συνεργασία Υποστήριξη 
από την 
ηγεσία 

Παρατηρητικότ
ητα 

Διαπολιτισμική 
γνώση 

Γνώσεις ειδικής 
εκπαίδευσης  

Γνώσεις 
σχετικά  με τη 
διάκριση των 
φύλων  

Γνώση 
υποκουλτούρας  

Γνώση 
δεύτερης 
ξένης γλώσσας 

Χωρίς 
συμπεράσματα 
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Ομαδική 
μάθηση  

Μάθηση από 
ομότιμους  

Συναντήσεις 
της τάξης των 
μαθητών  

Ομαδικά 
παιχνίδια 

Χωρίς 
συμπεράσματ
α 

Χωρίς 
συμπεράσματα  

Μαθήματα 
ξένων γλωσσών 

Οι καινούριοι 
μαθητές στην 
τάξη  

Διδακτική 
γλώσσας 

Επένδυση στη 
γνώση 

Συνεργατική 
μάθηση 

Μητρική 
γλώσσα 

Εργαλεία  Δομή Κανόνες Οπτική 
υποστήριξη  

Αισθητική 
μάθηση 

Εργαστηριακές 
δραστηριότητες  

Συμβουλευτική 
γονέων 

Συμβουλευτική 
μαθητών 

Δημοκρατία  Πρότυπα Επικοινωνία 
με τον 
δάσκαλο  

Χωρίς 
συμπεράσματα 

Απόψεις 
παιδιών 

Δεδομένα Ψηφιακά 
εργαλεία 
(klassetrivsel.
dk) 

Χωρίς 
συμπεράσματα  

Δεδομένα Χωρίς 
συμπεράσματα 

Εικόνα 1. Κατηγοριοποιημένες ομάδες εργασίας δασκάλων 

 

Ομάδα 
εργασίας  1 

Ομάδα 
εργασίας  2 

Ομάδα 
εργασίας  3 

Ομάδα 
εργασίας  4 

Δικαιώματα  Ήθος Αναγνώριση  Χωρίς 
συμπεράσματα  

Συμμετοχή Λεκτική 
επικοινωνία  

Αλληλεπίδραση  Ευεξία  

Έλλειψη 
πρωτοκόλλου 

Γλωσσικό 
χάσμα  

Πολιτισμικό 
χάσμα  

Καμία 
διαφοροποίηση  
 

Διακρίσεις – 
Προκαταλήψεις  

Καμία 
αναγνώριση  

Χωρίς 
αποτελέσματα 

Διάκριση  
 

Δοκιμές Ευθύνη  Ανάγκη για 
υψηλότερη 
βαθμολογία  

Χωρίς 
συμπεράσματα  

Έλλειψη 
χρηματοδότησης 

Δομή  Πόροι Χρόνος  
 

Συνεργασία με 
γονείς  

Γονείς Συνεργασία 
γονέων 

Σχέσεις 
σχολείου – 
γονέων  

Τεχνολογία Ομότιμη 
καθοδήγηση  

Οργάνωση 
τάξης  

Παράλληλη 
διδασκαλία 
 

Ανεπαρκής 
εκπαίδευσης 
δασκάλων 

Κατάρτιση  Μαθήματα 
δεύτερης 
γλώσσας 

Χωρίς 
συμπεράσματα  

Πολιτισμική 
διαμεσολάβηση 

Σχολικοί 
ψυχολόγοι 
και κοινωνικοί 
λειτουργοί  

Συνεργασία και 
έρευνα  

Χωρίς 
αποτελέσματα 

Ανταλλαγή 
καλών 

Στήριξη από 
ομότιμους  

Στήριξη από 
ομότιμους κατά 

Χωρίς 
συμπεράσματα  
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πρακτικών την εκμάθηση 
Εικόνα 2. Κατηγοριοποιημένες ομάδες εργασίας διευθυντών 

Οι κατηγορίες στους παραπάνω πίνακες είναι το αποτέλεσμα της αρχικής ανοικτής κωδικοποίησης και 
απεικονίζουν τη σύγκριση των δεδομένων. Σε μερικές περιπτώσεις, δεν βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τον 
προσδιορισμό κατηγορηματικών ομοιοτήτων σε ορισμένες από τις ομάδες εργασίας, γεγονός που δεν 
υποδηλώνεται από κανένα από τα ευρήματα. 

Το δεύτερο στάδιο είναι η αξονική κωδικοποίηση, η οποία συνεπάγεται ότι οι συνδέσεις και τα πρότυπα 
μεταξύ των κατηγοριών ταξινομούνται σε νέες κύριες κατηγορίες. Με άλλα λόγια, οι κατηγορίες 
ομαδοποιούνται θεματικά (Glaser, 2003). Οι κύριες κατηγορίες που προσδιορίζονται είναι: 

1) Χρόνος και πόροι  

2) Η έννοια της ένταξης  

3) Ανάγκες περαιτέρω γνώσεων  

4) Προσέγγιση και κοινωνική ένταξη  

5) Γλώσσα και επικοινωνία  

6) Αναγνώριση  

7) Πολιτισμός  

8) Εκπαίδευση δασκάλων 

9) Διάκριση  

10) Επαγγελματική συνεργασία  

11) Δεδομένα  

12) Συμμετοχή μαθητών/γονέων  

Κατά τη διάρκεια της επιλεκτικής κωδικοποίησης δημιουργείται μια βασική κατηγορία. Η βασική 
κατηγορία είναι η εννοιολογική σύλληψη που συνεπάγεται το επαρκές επεξηγηματικό δυναμικό σχετικά 
με τις πολλαπλές κατηγορίες από τις προηγούμενες διαδικασίες κωδικοποίησης (Corbin & Strauss, 2008). 
Η βασική κατηγορία είναι η κοινωνική ένταξη και οι διαρθρωτικές προϋποθέσεις. 

Η πρόθεση δημιουργίας μιας βασικής κατηγορίας είναι να εδραιωθεί η θεωρία στην παράδοση της 
τεκμηριωμένης θεωρίας (ibid.). Εντούτοις, στο πλαίσιο αυτό οι κύριες κατηγορίες «και, σε κάποιο βαθμό, 
η βασική κατηγορία, πρωταρχική λειτουργία είναι να ενημερώνει την ανάλυση σε εθνικό επίπεδο και τις 
διεξοδικές συνεντεύξεις.  

Οι υποκατηγορίες, οι οποίες αποτελούν την βασική κατηγορία της κοινωνικής ένταξης και των 
διαρθρωτικών προϋποθέσεων, διερευνώνται περαιτέρω σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Με άλλα 
λόγια, μέσω μιας συστηματικής αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων οι κατηγορίες που αναζητούνται 
επικυρώνονται στη βιβλιογραφία. 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση   
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Ως αναπόσπαστο μέρος της έρευνας σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου εργασίας,  
πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Τα προφίλ αναζήτησης δημιουργήθηκαν βάσει των 
παραπάνω κατηγοριών και έγινε η αρχική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ως μέρος της αρχικής ανάλυσης 
και αξιολόγησης εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα κριτήρια:  

1. Δημοσιεύσεις μεταξύ 2006 - 2019 

2. Αξιολόγηση από ομότιμους  

3. Δημοσιεύσεις στα αγγλικά  

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες βάσεις δεδομένων: 

H ψηφιακή βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν “ProQuest”, η διεπιστημονική βάση δεδομένων 
“Academic Search Premier”, η ψηφιακή βιβλιοθήκη έρευνας και ενημέρωσης στον τομέα της εκπαίδευσης 
“Educational Resources Information Center (ERIC)” και η βάση δεδομένων για φοιτητές, επαγγελματίες και 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής “Education Research Complete”.  

Σειρά αναζήτησης  

Σειρά αναζήτησης  Βάση δεδομένων  Εφαρμογή κριτηρίων  Αποτελέσματα 
αναζήτησης- 
Επισκέψεις     

“κοινωνική ένταξη” ή  
“ένταξη” και  
“πρόσφυγας*” ή  
“μετανάστης*” και 
“μαθητής*” και  
“πηγές”ή 
“επικοινωνία” ή 
“γλώσσα” ή 
 “κουλτούρα” ή 
“διαφορετικότητα” ή 
“αναγνώριση” ή 
“εκπαίδευση δασκάλων” 
ή “δεδομένα” ή 
“συνεργασία” ή 
“γονέας*” ή “γνώση” 

ERIC  Περιοδικά αξιολογημένα 
από ομότιμους κριτές, 
δημοσιευμένα τη χρονική 
περίοδο 2006-2019, στα 
Αγγλικά, Δανικά, 
Σουηδικά και Νορβηγικά. 

61 

“κοινωνική ένταξη” ή  
“ένταξη” και  
“πρόσφυγας*” ή  
“μετανάστης*” και 
“μαθητής*” και  
“πηγές”ή 
“επικοινωνία” ή 
“γλώσσα” ή 
 “κουλτούρα” ή 
“διαφορετικότητα” ή 
“αναγνώριση” ή 
“εκπαίδευση δασκάλων” 

Academic Search 
Premier  

Περιοδικά αξιολογημένα 
από ομότιμους κριτές, 
δημοσιευμένα τη χρονική 
περίοδο 2006-2019, στα 
Αγγλικά, Δανικά, 
Σουηδικά και Νορβηγικά. 

55 
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ή “δεδομένα” ή 
“συνεργασία” ή 
“γονέας*” ή “γνώση” 
“κοινωνική ένταξη” ή  
“ένταξη” και  
“πρόσφυγας*” ή  
“μετανάστης*” και 
“μαθητής*” και  
“πηγές” ή 
“επικοινωνία” ή 
“γλώσσα” ή 
 “κουλτούρα” ή 
“διαφορετικότητα” ή 
“αναγνώριση” ή 
“εκπαίδευση δασκάλων” 
ή “δεδομένα” ή 
“συνεργασία” ή 
“γονέας*” ή “γνώση” 

ProQuest Περιοδικά αξιολογημένα 
από ομότιμους κριτές, 
δημοσιευμένα τη χρονική 
περίοδο 2006-2019, στα 
Αγγλικά, Δανικά, 
Σουηδικά και Νορβηγικά. 

20 

“κοινωνική ένταξη” ή  
“ένταξη” και  
“πρόσφυγας*” ή  
“μετανάστης*” και 
“μαθητής*” και  
“πηγές” ή 
“επικοινωνία” ή 
“γλώσσα” ή 
 “κουλτούρα” ή 
“διαφορετικότητα” ή 
“αναγνώριση” ή 
“εκπαίδευση δασκάλων” 
ή “δεδομένα” ή 
“συνεργασία” ή 
“γονέας*” ή “γνώση” 
 

Education Research 
Complete 

Περιοδικά αξιολογημένα 
από ομότιμους κριτές, 
δημοσιευμένα τη χρονική 
περίοδο 2006-2019, στα 
Αγγλικά, Δανικά, 
Σουηδικά και Νορβηγικά. 

47 

Πίνακας 1. Σειρά αναζήτησης και βάσεις δεδομένων  
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Όλες οι επισκέψεις (αρ = 183) εξήχθησαν στο RefWorks και τα αντίγραφα (αρ = 79) διαγράφηκαν. Έτσι, 
104 αποτελέσματα εξετάστηκαν στο επίπεδο συνάφειας τίτλου. Τα άρθρα, όπου δεν παρουσίασαν 
σχετικότητα με το πεδίο, καταργήθηκαν (αρ = 79). 25 μελέτες εξετάστηκαν σε πλήρες κείμενο. 

 

Σχήμα 1. Διαδικασία αξιολόγησης 

 

Η πλήρης ανάγνωση των 17 άρθρων οδήγησε στην αναγνώριση των ακόλουθων θεμάτων: α) ανταπόκριση 
στις κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανάγκες β) κατάρτιση εκπαιδευτικών με επίκεντρο τη 
διαπολιτισμική κατανόηση γ) ομαδική διδασκαλία δ) ηθική της ένταξης ε) δέσμευση στ) εστιασμένη 
υποστήριξη του προσωπικού ζ) σχολική κουλτούρα με έμφαση στα εμπόδια η) ηγετική θέση σε όλους. 

Τα  άρθρα, η γεωγραφική θέση και οι συμμετέχοντες, οι μέθοδοι και τα ευρήματα παρουσιάζονται στον 
πίνακα 2 παρακάτω: 

Συγγραφείς και 
δημοσιευμένα 
δεδομένα  

Χώρα και 
συμμετέχοντες 

Μεθοδολογία  Αποτελέσματα  

Πλήρως αξιολογημένες μελέτες 
(αρ =17)  

Μελέτες που εντοπίζονται σε αναζητήσεις 
βάσης δεδομένων                                  

(αρ=183) 

Μελέτες μετά την αφαίρεση αντιγράφων  
(αρ = 79)  

Μελέτες με συνάφεια τίτλου  
(αρ = 104)  

Μελέτες που απορρίφθηκαν  
(αρ = 79)  

Εξέταση σε πλήρες κείμενο 
(αρ =25)  

Μελέτες που απορρίφθηκαν  
(αρ =8 )  
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Astiz, F. M. (2015). 
Μετανάστευση και 
εκπαιδευτική 
ένταξη: 
Προκαταρκτική 
στοιχεία από τρία 
σχολεία στο 
Μπουένος Άιρες 
της Αργεντινής. 
Προοπτικές της 
UNESCO 
 

Αργεντινή, μαθητές, 
διευθυντές και 
δάσκαλοι 

Πολλαπλές μελέτες 
περίπτωσης, 
παρατηρήσεις 
συμμετεχόντων και 
συνεντεύξεις   

H διαπολιτισμική διδασκαλία 
συνεπάγεται θετικές επιπτώσεις. 
εάν η κατάρτιση των δασκάλων δεν 
περιλαμβάνει πολιτισμικές 
διαφορές και διαπολιτισμική 
κοινωνική κατανόηση, η ένταξη των 
μεταναστών μαθητών είναι 
δύσκολη και υπάρχει σύγχυση 
σχετικά με την έννοια της ένταξης.  
 

Okamoto, D. G.; 
Herda, D. and 
Hartzog, C. (2012). 
Πέρα από την 
υψηλή βαθμολογία: 
Η λειτουργία του 
σχολείου και η 
συμμετοχή των 
μεταναστών 
μαθητών σε 
εξωσχολικές 
δραστηριότητες 
Social Science 
Research 

Η.Π.Α., μαθητές  
(αρ=15,356)  

Εκτενής μελέτη, 
έρευνα 

Οι μετανάστες μαθητές έχουν 
μειονεκτική θέση όσον αφορά τη 
συμμετοχή τους σε δραστηριότητες 
σε σύγκριση με το μέσο μαθητή, 
στα σχολεία χαμηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
Τα ανώτατου επιπέδου σχολεία 
αποτελούν το ευνοϊκότερο πλαίσιο 
για την κοινωνική ένταξη  της 
μειονότητας των μεταναστών. 

Ficarra, J. (2017). 
Συγκριτικές διεθνείς 
προσεγγίσεις για 
καλύτερη 
κατανόηση και 
υποστήριξη των 
προσφύγων. 
Προβλήματα ως 
προς την κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών 

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία  

Θεωρητικό κομμάτι  
(αναφέρεται σε 
εμπειρικές μελέτες) 

Ηθική ενσωμάτωσης - κοινωνική 
δικαιοσύνη 
Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών - 
τα θέματα πολυπολιτισμικότητας, 
και συγκεκριμένα ι εμπειρίες των 
προσφύγων, είναι απαραίτητα για 
την ικανότητά τους να 
υποστηρίζουν τους μαθητές 
Συνεργατική Ηγεσία 
 

Georgis, R.; Gokiert, 
R. J.; Ford, D. M. 
and Ali, A. (2014). 
Δημιουργία 
μαθημάτων και 
πρακτικών σχετικά 
με τη γονική 
συμμετοχή ως προς 
την υποστήριξη 
οικογενειών 
μεταναστών και την 
κοινωνική τους 
ενσωμάτωση. 

Καναδάς, μαθητές, 
δάσκαλοι, 
πρόγραμμα/σχολική 
ηγεσία, 
διαμεσολαβητές και 
άλλους 
ενδιαφερόμενους 
φορείς  

Εθνική μελέτη 
περίπτωσης, 33 
συνεντεύξεις  

Γλωσσικά εμπόδια,  
Πολιτισμικά εμπόδια  
Χρήση διαμεσολαβητών 
Πρακτικές γονικής συμμετοχής  
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Πολυπολιτισμική 
εκπαίδευση  
Dahm, R. (2017). 
Μπορούν οι 
πλουραλιστικές 
προσεγγίσεις που 
βασίζονται σε 
άγνωστες γλώσσες 
να ενισχύσουν την 
συμμετοχή των 
μαθητών και να 
οδηγήσουν σε 
ενεργό κοινωνική 
ένταξη; 
Διεθνής 
Εκπαιδευτική 
επισκόπηση 

Γαλλία, μαθητές, 
δάσκαλοι (αρ.=136) 

Έρευνα Η χρήση πλουραλιστικών 
προσεγγίσεων βασισμένων σε 
άγνωστες γλώσσες (PAUL) αυξάνει 
την αφοσίωση των μαθητών και 
οδηγεί σε ενίσχυση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτή 
η προσέγγιση  φαίνεται κατάλληλη 
για να βοηθήσει στην προετοιμασία 
του εδάφους ως προς την 
κοινωνική ένταξη. 

Quinn, U. and 
Wakefield, P. 
(2009). Βιώνοντας 
την ένταξη σε ένα 
γυμνάσιο της 
Βόρειας Ιρλανδίας:  
προοπτικές των 
φοιτητών 
μεταναστών από 
τέσσερις 
ευρωπαϊκές χώρες. 
Υποστήριξη για 
μάθηση 

Πορτογαλία, 
Λιθουανία, Πολωνία 
και Λετονία, 
μαθητές (αρ.=72)  

Έρευνα Οι απαντήσεις των μεταναστών 
φοιτητών έδειξαν πως η 
πλειοψηφία των μαθητών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο ένιωσε 
πως το περιβάλλον του σχολείου 
τους βοήθησε ιδιαίτερα να 
ενταχθούν και να νιώσουν 
σημαντικοί.  
Η έρευνα κατέδειξε ότι η 
πλειοψηφία των μεταναστών 
φοιτητών είχε δημιουργήσει ένα 
δίκτυο φίλων στο σχολείο 
Πολιτική κατά του εκφοβισμού 
Το κλειδί για την ανάπτυξη πιο 
αρμονικών σχέσεων μεταξύ των 
φοιτητών, ανεξάρτητα από τον 
πολιτισμό των μεταναστών, είναι η 
εφαρμογή ενός προγράμματος 
σχεδιασμένου να διδάσκει σε όλα 
τα παιδιά δεξιότητες και γνώσεις, 
δικαιώματα και ευθύνες 

Daniels, D. (2017). 
Ξεκινώντας μια 
διαφορετική 
προσέγγιση ως 
προς την 
υποστήριξη των 
γονέων των 
μεταναστών στη 
Σομαλία για την 
εκπαίδευση των 
παιδιών τους στο 

Νότια Αφρική , 
γονείς (αρ=5) 

Συνέντευξη  Οι ερωτηθέντες γονείς ασκούσαν 
τις δικές τους προσεγγίσεις και ως 
προ την καλύτερη εκπαίδευση των 
παιδιών τους. Όταν ι εκπαιδευτικοί 
δεν έχουν γνώση σχετικά με τους 
γονείς και το περιβάλλον στο σπίτι 
των μαθητών τους, είναι απίθανο 
να θεωρούν τους γονείς ως 
συνεργάτες στην εκπαίδευση των 
παιδιών.  
Συμπερασματικά, τα σχολεία και οι 
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δημοτικό. Άρθρο 
από τη νότια 
Αφρική σχετικά με 
σχολική εκπαίδευση  
 
 
 

δάσκαλοι πρέπει να αποκτήσουν 
γνώσεις σχετικά με την κουλτούρα 
και τον πολιτισμό του κάθε σπιτιού 
και με την καθοδήγηση  των γονέων 
θα μπορούσαν να επεκτείνουν το 
στενό φάσμα δραστηριοτήτων 
εκπαιδευτικής υποστήριξης με τις 
οποίες κρίνουν τη γονική 
συμμετοχή. better support their 
children’s education 
 

Hamilton, P. L. 
(2013). Δεν 
κρίνονται όλα από 
την ακαδημαϊκή 
επιτυχία: η στήριξη 
των κοινωνικών και 
συναισθηματικών 
αναγκών των 
μαθητών με 
μεταναστευτικό 
υπόβαθρο. 
Ποιμαντική στήριξη 
στην εκπαίδευση 
 
 
 

Ηνωμένο Βασίλειο , 
μαθητές, δάσκαλοι, 
αξιωματικός της 
κοινότητας  
(αρ=100) 

Συνεντεύξεις, 
παρατηρήσεις, 
ανάλυση εγγράφων  

Η εξασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί 
είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για 
να συνεργαστούν με μαθητές 
εθνικής / γλωσσικής μειονότητας 
και διαθέτουν επαρκείς πόρους στις 
καθημερινές τους πρακτικές 
Αναγνωρίζοντας τις ποικίλες 
ανάγκες, ικανότητες και υπόβαθρα 
των μεμονωμένων παιδιών 
Στρατηγικές που προωθούν θετικές, 
προσεκτικές και σεβαστές σχέσεις 
εκπαιδευτικών και συμμαθητών 
Αποτελεσματικές τρισδιάστατες 
δομές επικοινωνίας (παιδιά, γονείς 
και εκπαιδευτικοί) 
Στρατηγικές που αφορούν την 
ψυχολογική και κοινωνική 
ευημερία των παιδιών 

Hajisoteriou, C.; 
Karousiou, C. and 
Angelides, P. 
(2017). 
Χαρτογράφηση της 
πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας 
μέσω των φωνών 
των παιδιών: Από 
τη σύγχυση μέχρι 
τις σαφείς 
αντιλήψεις. 
Ερευνητικό 
Εκπαιδευτικό 
περιοδικό  
 
 
 

Κύπρος, μαθητές  
(αρ.=40) 

Συνεντεύξεις Οι μονοκομματικές αντιλήψεις για 
την πολυμορφία των παιδιών που 
συμμετέχουν μπορούν να 
υποστηρίξουν στερεότυπες στάσεις 
εναντίον των μεταναστών, οι οποίες 
θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
οδηγήσουν στον αποκλεισμό τους 
στο σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον 
Μια αλλαγή στην κατανόηση της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας των 
παιδιών είναι μια επιτακτική 
ανάγκη, καθώς η αλλαγή στις 
καθημερινές τους συνήθειες μπορεί 
να είναι μόνο «πραγματική» και 
«ουσιαστική» αν περιλαμβάνει μια 
μετατόπιση στις πεποιθήσεις, τις 
προτιμήσεις και τις αξίες τους όσον 
αφορά την ποικιλομορφία. 
Οι αλλαγές στην κατανόηση της 
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παιδείας σχετικά με την πολιτισμική 
πολυμορφία μπορεί να είναι το 
αποτέλεσμα των μαθησιακών 
διαδικασιών που πρέπει να 
ασπαστούν οι εκπαιδευτικοί  

Leroy, N. (2017). 
Σύγχρονοι 
καθηγητές ξένων 
γλωσσών- Μην 
αφήνετε αυτά τα 
απιδιά μόνα! 
Γλωσσολογικά- 
πολιτιστικά  “πάρε 
– δώσε ” σε ένα ad-
hoc πρόγραμμα 
διδασκαλίας/ 
καθοδήγησης 
Διεθνής 
Εκπαιδευτική 
Έρευνα  
 
 
 
 

Γαλλία, δάσκαλοι  
(αρ.=2), μαθητές  
(αρ.=2) 

Συνεντεύξεις  Το πρόγραμμα διδασκαλίας 
επηρέασε τη στάση των μαθητών 
της Γαλλίας προς τους βρετανούς 
μαθητές, στο βαθμό που οι Γάλλοι 
μαθητές που είχαν πολύ καλές 
δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα 
ήθελαν επίσης να συμμετάσχουν 
Αυτό υποδηλώνει ότι ο ρόλος του 
καθηγητή που ανέλαβαν οι 
βρετανοί φοιτητές αύξησε την 
κοινωνική τους θέση και οι Γάλλοι 
έφηβοι ήθελαν να μοιραστούν αυτό 
το καθεστώς. 
Οι δάσκαλοι ενθάρρυναν τις 
στενότερες σχέσεις μεταξύ των δύο 
ομάδων στην τάξη, επιτρέποντας 
στα άτομα που γνωρίζουν μόνο τη 
μητρική τους γλώσσα να εισέλθουν 
στην λέσχη και να συνεργαστούν με 
τους Βρετανούς μετανάστες και να 
αναπτύξουν δραστηριότητες κατά 
τη διάρκεια των συνεδριών 
διδασκαλίας 
Οι Βρετανοί μετανάστες μαθητές 
συμμετείχαν ενεργά και 
εμφανίστηκαν με μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και με μεγάλη 
ικανοποίηση.  

Due, C. and Riggs, 
D. (2009). 
Κοινωνική ένταξη 
πέρα από τη 
γλωσσική 
διδασκαλία: 
Λαμβάνοντας 
υπόψη τους 
πρόσφυγες και 
μετανάστες. 
Εκπαίδευση στη 
νότια Αυστραλία Το 
περιοδικό του 
Καναδά για τους 
Πρόσφυγες  

Αυστραλία, 
δάσκαλοι (αρ.=20) 

Έρευνα και 
εθνογραφικές 
παρατηρήσεις 

Το πρόγραμμα για τις αφίξεις των 
μεταναστών πρέπει να προχωρήσει 
πέρα από την  απόκτησης της 
αγγλικής γλώσσας ως απαίτηση για 
την ένταξη. Τα σχολεία με υψηλό 
πληθυσμό προσφύγων και 
μεταναστών μαθητών πρέπει να 
εξετάσουν με ποιον τρόπο οι 
χωρικές σχέσεις στα σχολεία τους 
μπορεί να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο σε αυτούς τους μαθητές 

Wedin, Å. and Σουηδία, δάσκαλοι, Δράσεις έρευνας, Ανάπτυξη των γλωσσικών πολιτικών 



 

83 | Σ ε λ ί δ α  
 

Wessman, A. 
(2017). Η 
πολυγλωσσία ως 
πολιτική και 
πρακτική στο 
δημοτικό σχολείο: 
Ισχυρά εργαλεία 
για την ένταξη των 
νεοαφιχθέντων 
μαθητών. Διεθνές 
διαδικτυακό 
περιοδικό της 
σχολικής 
εκπαίδευσης  
 

μαθητές παρατηρήσεις, 
συνεντεύξεις και 
αντικείμενα 

ως προς την ένταξη των μαθητών 
με διαφορετικό γλωσσικό 
υπόβαθρο υποστηρίζει τους 
μαθητές στην ανάπτυξη γλωσσικών 
δεξιοτήτων και γεφυρώνει τη 
συνεργασία στη τάξη 
Η προώθηση των γλωσσικών 
πολιτικών που αντιτίθενται στην 
ιεραρχική εξουσία είναι κρίσιμης 
σημασίας όσον αφορά την 
κοινωνική αλλαγή καθώς προάγει 
την κοινωνική δικαιοσύνη και 
προωθεί την αλλαγή  
 

Gould, S. (2017). 
Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
και της 
ακαδημαϊκής 
προόδου των 
παιδιών των 
τσιγγάνων και των 
Ρομά : μελέτη 
περίπτωσης 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία στην 
πράξη  

Ηνωμένο Βασίλειο, 
μαθητές , γονείς, 
δάσκαλοι   

Μελέτη 
περίπτωσης. 
Συνεντεύξεις, 
ομάδες εργασίας, 
ερωτηματολόγια   

Η μελέτη εντόπισε μια συνεκτική 
στρατηγική  για την προώθηση τόσο 
της κοινωνικής ένταξης όσο και της 
ακαδημαϊκής προόδου των 
μαθητών  
 

Folke, J. N. (2016). 
‘Περπατώντας 
ξυπόλητος στα 
κάρβουνα’: μια 
φαινομενολογική 
εξερεύνηση των 
εμπειριών ένταξης 
των νεοαφιχθέντων 
φοιτητών στη 
Σουηδία. Φύλο και 
Εκπαίδευση  

Σουηδία, μαθητές  
(αρ.=5) 

Παρατηρήσεις 
συμμετεχόντων και 
συνεντεύξεις   

Οι συνθήκες και η επιτυχία της 
ένταξης πρέπει να καθοριστούν 
ακούγοντας τις εμπειρίες των ίδιων 
των μαθητών 
Η ένταξη των νεοαφιχθέντων 
φοιτητών στην τάξη θα πρέπει να 
συνοδεύεται από επαρκείς πόρους 

Piliouras, P and 
Evangelou, O. 
(2010). Οι 
στρατηγικές 
ένταξης των 
εκπαιδευτικών για 
την κάλυψη των 
πολιτιστικών 

Ελλάδα, δάσκαλοι 
(αρ.=2), μαθητές 
(αρ.=23) 

Βιντεοσκοπημένες 
παρατηρήσεις    

Οι κατάλληλες διασυνοριακές 
στρατηγικές βοηθούν τους μαθητές 
να περάσουν ομαλά από τον 
"κόσμο" τους στον "κόσμο της 
επιστήμης" 
Στρατηγικές: 
Έρευνα, ως η οργανωτική αρχή των 
δραστηριοτήτων του προγράμματος 
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συνόρων των 
μαθητών της 5ης 
τάξης σε δύο 
αίθουσες 
διδασκαλίας 
πολυπολιτισμικών 
επιστημών. Έρευνα 
στην Επιστημονική 
Εκπαίδευση  
 

σπουδών 
Δημιουργία κοινότητας 
συνεργασίας 
Χρησιμοποιώντας στρατηγικές 
διάρθρωσης για τη διάρθρωση της 
μάθησης των μαθητών 
Σχεδιάζοντας δραστηριότητες που 
γεφυρώνουν τη λεκτική και 
επιστημονική γλώσσα. 

Johansson, T. and 
Olofsson, R. (2011). 
Η τέχνη του να 
γίνεις “Σουηδός”: 
Νεολαία 
μεταναστών, 
σχολική 
σταδιοδρομία και 
σχέδια ζωής. 
Εθνότητες 

Σουηδία, μαθητές 
(αρ.=10) 

Συνεντεύξεις Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι 
αυτοί οι νέοι προσπαθούν να 
προσαρμοστούν σε ορισμένες 
κανονιστικές προσδοκίες που 
συνδέονται με την έννοια της 
Σουηδίας. Ο «συγχρονισμός» με 
αυτή την κανονιστική σύλληψη 
οδηγεί σε αυτοπεποίθηση, ενώ η 
«μη συγχρονισμός» οδηγεί σε 
χαμηλή αυτοεκτίμηση. 
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν τη 
σημασία της διερεύνησης του 
τρόπου δημιουργίας των 
συμβολικών φραγμών και του 
τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν 
και μερικές φορές λειτουργούν ως 
εμπόδια στην ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική σταδιοδρομία 

Mutcha, C. A.; 
Rarereb, V. and 
Stratford, R. (2011). 
«Όταν με κοιτάξατε, 
δεν με κρίνατε»: 
υποστηρίζοντας 
παροδικούς 
μαθητές και τις 
οικογένειές τους 
στα δημοτικά 
σχολεία της Νέας 
Ζηλανδίας. 
Ποιμαντική στήριξη 
στην εκπαίδευση  
 

Νέα Ζηλανδία , 11 
Δημοτικά σχολεία  

Μελέτες 
περίπτωσης, 
αναλύσεις, 
συνεντεύξεις  

Σχολική κουλτούρα: Τα σχολεία 
είχαν διεξοδικές διαδικασίες για 
τον εντοπισμό και την άρση των 
φραγμών ως προς την επίτευξη των 
στόχων των μαθητών,  και έδωσαν 
προτεραιότητα στην εξεύρεση και 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων 
των φοιτητών 
Υποστήριξη: κοινωνική υποστήριξη 
των μεταβατικών φοιτητών ως 
πτυχή ζωτικής σημασίας για την 
ανάπτυξη των επιτευγμάτων τους 
Ανταπόκριση στην κοινωνική και 
εκπαιδευτική ανάγκη: Τα σχολεία 
σε αυτή τη μελέτη ήταν ενεργά ως 
προς την ανταπόκριση στις 
κοινωνικές και εκπαιδευτικές 
ανάγκες των μεταβατικών φοιτητών 
Κάνοντας τη διαφορά για τους 
μεταβατικούς σπουδαστές: Τα 
σχολεία έδωσαν υψηλή 
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προτεραιότητα στην προσθήκη 
αξίας στην εκπαίδευση των 
μεταβατικών φοιτητών, ανεξάρτητα 
από τη διάρκεια διαμονής τους στο 
σχολείο 
Ηγεσία: Η ηγεσία σε ολόκληρο το 
σχολείο έπαιξε σημαντικό ρόλο  
στην αποτελεσματικότητα του 
σχολείου ως προς την υποστήριξη 
των μεταβατικών φοιτητών 
Ομαδική εργασία: Τα σχολεία 
απέδειξαν υψηλά επίπεδα 
συνεργασίας μεταξύ προσωπικού, 
όσον αφορά το σχεδιασμό και την 
αξιολόγηση 
Σχέσεις με οικογένειες: Τα σχολεία 
που ήταν αποτελεσματικά στη 
στήριξη των μεταβατικών μαθητών  
δημιούργησαν άριστες σχέσεις με 
τις οικογένειες. 
 
 

Πίνακας 2. άρθρα 

Η βασική κατηγορία, η οποία δημιουργήθηκε κατά την ανάλυση των δεδομένων ομάδων εργασίας, ήταν η 
συμμετοχή και οι διαρθρωτικές προϋποθέσεις. Πολλές από τις υποκείμενες κατηγορίες, όπως 1) Χρόνος 
και πόροι 2) Έννοια της ένταξης 3) Ανάγκες γνώσης 4) Προσεγγίσεις ένταξης 5) Γλώσσα και επικοινωνία 6) 
Αναγνώριση 7) Πολιτισμός 8) Κατάρτιση εκπαιδευτικών 9) Επαγγελματική συνεργασία 10) συμμετοχή 
γονέων και μαθητών, έχει μεγάλη συνάφεια με τα θέματα που εντοπίστηκαν σε σχέση με τη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα οποία ήταν: α) Ανταπόκριση στις κοινωνικές, πολιτιστικές και 
εκπαιδευτικές ανάγκες β) Κατάρτιση εκπαιδευτικών με επίκεντρο τη διαπολιτισμική κατανόηση γ) 
καθοδήγηση από ομότιμους δ) ηθική της ένταξης ε) γονική συμμετοχή στ) επικεντρωμένη στήριξη των 
δασκάλων ζ) σχολική κουλτούρα με έμφαση στα εμπόδια η) ηγετική συμπεριφορά χωρίς αποκλεισμούς. 
Αυτές οι κατηγορίες διερευνήθηκαν περαιτέρω στις διεξοδικές συνεντεύξεις.  

 

Σύνοψη των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων σε διεθνές επίπεδο  

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων είναι προσωρινή. Σε αυτό το 
σημείο, προκύπτουν από τα δεδομένα τα ακόλουθα θέματα: 

Αναγνώριση - η σημασία της δημιουργίας γνώσεων σχετικά με τον μαθητή με μεταναστευτικό  υπόβαθρο 
και την οικογένειά του σχετικά με τον πολιτισμό, τις συνήθειες, τη γλώσσα, τα τρόφιμα κ.λπ. 

Μελέτες ευημερίας - οι ετήσιες εκτιμήσεις για την ευημερία των μαθητών αποτελούν πολύτιμα δεδομένα. 
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Εμπειρίες των μαθητών - προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την κοινωνική συμμετοχή των 
μαθητών και την αίσθηση του ανήκει, πρέπει να μιλήσουμε με τους μαθητές και να συγκεντρώσουμε 
δεδομένα σχετικά με την εμπειρία τους. 

Η έλλειψη χρόνου και πόρων - μια εμπειρία με ανεπαρκή χρόνο και πόρους (χρηματοδότηση ή 
επαγγελματίες) μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις δυνατότητες διαφοροποίησης. 

Η στήριξη από ομότιμους / οικογένεια ή / και συμμαθητές μπορεί να είναι μια πολύτιμη υποστήριξη στην 
εκμάθηση γλωσσών και άλλες μαθησιακές δραστηριότητες. 

Γνώση των εκπαιδευτικών και ανάγκες κατάρτισης - Οι νέοι δάσκαλοι αξιολογούνται χωρίς επαρκή 
διαπολιτισμική γνώση ειδικά για τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Τα συστήματα και ο αποκλεισμός - υποχρεωτικά εθνικά συστήματα μπορούν να παρεμποδίσουν τις 
πρακτικές ορθής ένταξης. 

Ταμεία Γνώσης - οι γνώσεις και οι εμπειρίες των οικογενειών είναι μια παιδαγωγική και διδακτική δύναμη 
και δυνατότητα. 

Ολόκληρη η σχολική προσέγγιση - μια προσέγγιση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας είναι ζωτικής 
σημασίας τόσο για την ίδρυση ενός εμπεριστατωμένου ήθους όσο και για μια συναινετική νοοτροπία. 
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