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Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στις χώρες του δικτύου 

Sirius. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς όλους τους εθνικούς συντονιστές για την 

συμμετοχή τους στην απάντηση του ερωτηματολογίου, την συνέντευξη άλλων ατόμων στις χώρες τους 

και για την μέγιστη δυνατή ακρίβεια των απαντήσεών τους. 
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0. ΠΕΡΊΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα έκθεση περιγράφει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη στις χώρες του δικτύου 

Sirius. To Sirius είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που στοχεύει στην γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των 

επιδόσεων των γηγενών μαθητών και των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Δέσμης Εργασιών 2 σχετικά με την σχολική φοίτηση, και επιχειρεί 

να απαντήσει στο εξής ερώτημα: «Τι είδους μέτρα και σχέδια πολιτικών στοχεύουν στην ενίσχυση της 

επαγγελματικής επάρκειας των σχολείων ως προς την εκπαιδευτική θέση των παιδιών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο;» 

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτικών επικεντρώνονται στους 

εκπαιδευτικούς και ειδικότερα στην διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας και στο περιβάλλον 

διδασκαλίας και εκμάθησης, ενώ λιγότερη προσοχή αποδίδεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων των 

διευθυντών σχολείων ή των γονέων και στην σχέση μεταξύ του σχολείου και της κοινότητας. 

Οι περισσότερες χώρες φαίνονται να συμφωνούν στο ότι η επάρκεια στην γλώσσα διδασκαλίας είναι 

παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την σχολική επιτυχία. Κατά την αρχική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, οργανώνονται διάφορες δραστηριότητες για την ενίσχυση της ικανότητας διδασκαλίας 

της δεύτερης γλώσσας. Ωστόσο, οι περισσότερες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενδοϋπηρεσιακής 

κατάρτισης ή επαγγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης. Καταβάλλονται προσπάθειες για τον 

συνδυασμό μάθησης μητρικής και δεύτερης γλώσσας και για την εισαγωγή της ολοκληρωμένης 

εκμάθησης περιεχομένου και γλώσσας, οι οποίες ωστόσο φαίνονται να αποτελούν μάλλον καινοτομίες 

(ή εξαιρετικές περιπτώσεις). 

Οι περισσότερες πολιτικές που εστιάζουν στο περιβάλλον διδασκαλίας και εκμάθησης καταλήγουν 

στην προσφορά προγραμμάτων για την ανάπτυξη των γενικών πρακτικών δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών ή δεξιοτήτων χειρισμού των εθνοτικών/πολιτισμικών διαφορών. Ορισμένες χώρες 

υιοθετούν μια ολοκληρωμένη ή σε επίπεδο σχολείου προσέγγιση, ενώ μερικές χώρες έχουν ιδρύσει 

κέντρα εξειδίκευσης, για παράδειγμα, με την μορφή δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων και ινστιτούτων 

κατάρτισης εκπαιδευτικών. Επιπλέον, αναπτύσσονται προγράμματα με ποικίλους σκοπούς και 

δραστηριότητες που διαφέρουν ανά χώρα. Μερικές συνδυάζουν την έμφαση στην εκμάθηση της 

δεύτερης γλώσσας και το περιβάλλον διδασκαλίας και εκμάθησης, ενώ άλλες περιγράφουν μέτρα τα 

οποία έχει θεσπίσει το οικείο Υπουργείο Παιδείας, μέσω του ορισμού ενός γενικού πλαισίου ή δέσμης 

αρχών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καλεί τις σχολικές μονάδες να αναζητήσουν πρόσθετη 

χρηματοδοτική στήριξη. Τέλος, αναφέρουμε πολιτικές οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα σχέδια για την 

αύξηση και/ή την ενίσχυση των αριθμών των εκπαιδευτικών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Τα εν λόγω 

σχέδια ποικίλλουν στην μορφή τους: από ανακοινώσεις θέσεων εργασίας σε ειδικά μέσα ενημέρωσης 
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και την στήριξη δικτύων μεταναστών εκπαιδευτικών μέχρι ποσόστωση στην πρόσληψη εκπαιδευτικών 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Όσον αφορά τα σχέδια για την ανάπτυξη πολιτικής, σε έξι από τις χώρες του Sirius, η ανάπτυξη είναι 

αβέβαιη, δύο χώρες συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε σχετικά μικρή κλίμακα και δύο χώρες ενισχύουν 

και καινοτομούν στις δραστηριότητες ανάπτυξης πολιτικής Οι πολιτικές αναπτύσσονται προς 

τουλάχιστον δύο διαφορετικές διευθύνσεις: η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας συνεχίζει να αποτελεί 

αντικείμενο προσοχής, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται πολιτικές αναπροσανατολισμού στις ατομικές 

ανάγκες των μαθητών. 

Κατόπιν προσεκτικής σύγκρισης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της βιβλιογραφίας σχετικά με την 

αναγκαιότητα της επαγγελματικής επάρκειας για την ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών, 

οδηγούμαστε σε μια σειρά ενδεικτικών συστάσεων. Η σύγκριση διεξήχθη με προσοχή διότι γνωρίζουμε 

ότι τα αποτελέσματα δεν βασίζονται σε ένα εκτενές σύνολο δεδομένων όλων των πολιτικών στις χώρες 

του Sirius, αλλά σε ένα σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες καλές πρακτικές και 

γενικές και σύντομες περιγραφές γενικών και στοχοθετημένων μέτρων πολιτικής ανά χώρα. Η πιο 

γενική σύσταση είναι η ανάπτυξη πιο συνεκτικών προγραμμάτων πολιτικής ανάπτυξης ικανοτήτων 

Επιπλέον, φαίνεται ότι ορισμένα από τα βασικά σημεία τα οποία τονίζονται στην βιβλιογραφία πρέπει 

να ενισχυθούν: τούτο αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων για τον συνδυασμό της εκμάθησης δεύτερης 

γλώσσας και μητρικής γλώσσας, την ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας, την 

δημιουργία θετικού περιβάλλοντος στην τάξη και την δημιουργία υψηλών προσδοκιών. Επίσης, 

συμπεριλαμβάνει την σε μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχή των γονέων και την ενίσχυση των σχέσεων 

μεταξύ του σχολείου και της κοινότητας, και, τέλος, την επαγγελματική επάρκεια των διευθυντών 

σχολείων. 

Τα ενισχυτικά δίκτυα των (μεταναστών) εκπαιδευτικών και η δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων ή 

δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων, ινστιτούτων και ινστιτούτων κατάρτισης εκπαιδευτικών και σχολείων 

αποτελούν μια υποσχόμενη στρατηγική. Τέλος, και ως προς το ζήτημα έκδοσης άδειας διδασκαλίας και 

των προϋποθέσεων πιστοποίησης, συνιστούμε την περαιτέρω διερεύνηση πιθανών συστημάτων τα 

οποία 1) αξιολογούν και 2) στηρίζουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε τάξεις στις 

οποίες φοιτούν μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα περιγράψουμε το ιστορικό της παρούσας έκθεσης, θα παραθέσουμε μια 

σύντομη εισαγωγή στην βιβλιογραφία σχετικά με την επαγγελματική επάρκεια στα σχολεία και θα 

καταλήξουμε με το ερώτημα που επιδιώκουμε να απαντήσουμε.  

 

1.1 Ιστορικό της έκθεσης  
 

Το δίκτυο Sirius δημιουργήθηκε στις αρχές του 2012 ως δίκτυο 13 χωρών. Ο κύριος στόχος του Sirius 

είναι η γεφύρωση του χάσματος στις επιδόσεις που παρατηρείται μεταξύ γηγενών μαθητών και 

μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο (σχέδιο εγγράφου θέσης Sirius, 2012). Ο βαθμός πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου είναι υψηλότερος μεταξύ μεταναστών μαθητών, οι μετανάστες μαθητές 

υπεραντιπροσωπεύονται στις χαμηλότερες εκπαιδευτικές διόδους, ενώ στο πρόγραμμα PISA 

σημειώνουν χαμηλότερη βαθμολογία στα μαθηματικά, την επιστήμη και την γλώσσα.   

Το έγγραφο θέσης του Sirius περιγράφει το ίδιο ως εξής (σχέδιο Οκτωβρίου 2012): 

 

[Το δίκτυο SIRIUS είναι μια Ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των σχεδιαστών 

πολιτικής, ερευνητών και επαγγελματιών με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και την διακίνηση 

πληροφοριών και γνώσεων. Το δίκτυο δημιουργήθηκε για την προώθηση της ανάπτυξης των 

εθνικών και ενωσιακών πολιτικών οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία και έχουν δοκιμαστεί στην 

πράξη]. 

 

Το Sirius επιδιώκει να αναπτύξει «μια ισχυρή επαγγελματική κοινότητα εκμάθησης στην Ευρώπη για 

την μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης για παιδιά και νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην ΕΕ» (σελ. 

5, έγγραφο θέσης Sirius, σχέδιο 2012).  

Τρία θεματικά πεδία επιλέγονται σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση της ΕΕ για το δίκτυο Sirius: 

εφαρμογή πολιτικών, υποστήριξη της σχολικής φοίτησης και της εκπαίδευσης. Κάθε θεματικό πεδίο 
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έχει την δική του δέσμη εργασιών και δραστηριοτήτων. Η παρούσα έκθεση είναι ένα από τα πρώτα 

αποτελέσματα των δραστηριοτήτων στο πεδίο της εκπαίδευσης: Δέσμη Εργασιών 2. 

Η εν λόγω δραστηριότητα περιλαμβάνει μία έρευνα μεταξύ των εθνικών συντονιστών του Sirius σχετικά 

με την επαγγελματική επάρκεια. Η επαγγελματική επάρκεια είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

των αποτελεσματικών σχολείων και·αναφέρεται στην ποιότητα του προσωπικού και το βαθμό κατά τον 

οποίο οι σχολικές μονάδες είναι οργανισμοί μάθησης. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα αυτό η 

Δέσμη Εργασιών 2 ελπίζει να συμβάλει στον κύριο σκοπό του Sirius: την γεφύρωση του χάσματος 

επιδόσεων μεταξύ μεταναστών και γηγενών μαθητών. 

 

1.2 Σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την 

επαγγελματική επάρκεια 
 

Παρακάτω παρατίθεται ένα σχήμα από την έκθεση του ΟΟΣΑ «Γεφύρωση του χάσματος για 

μετανάστες μαθητές» (2010) στο οποίο εκτίθεται περιληπτικά η ανάλυση της κάθε χώρας σχετικά με 

την εκπαίδευση των μεταναστών. Ένας από τους κρίκους της αλυσίδας αποτελεί η ανάπτυξη 

ικανοτήτων και συγκεκριμένα η επιμόρφωση και η υποστήριξη των διευθυντών σχολείων και των 

εκπαιδευτικών. Η παρούσα έκθεση εστιάζει στο συγκεκριμένο αυτό ζήτημα σε ολόκληρη την αλυσίδα 

εργαλείων καθοδήγησης για την πολιτική εκπαίδευσης των μεταναστών.  

Στην έκθεση OΟΣΑ υποστηρίζεται ότι απαιτείται κατάρτιση σχετικά με την διαφορετικότητα και 

μεγαλύτερη εξειδίκευση στην διδασκαλία δεύτερης γλώσσας όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και 

τους διευθυντές σχολείων Η τεχνογνωσία στο σχολείο όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα καθορίζει 

την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών μεταναστών στο σχολείο. Προβάλλεται το επιχείρημα ότι, 

κατά πρώτον και κύριο λόγο, η επάρκεια στην γλώσσα διδασκαλίας είναι καθοριστική για την σχολική 

επιτυχία. Τούτο συνεπάγεται ότι οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται την 

γλωσσική ποικιλία στην τάξη. Η έκθεση ΟΟΣΑ συστήνει μια σαφή και ρητή γλωσσική πολιτική για 

ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Τούτο περιλαμβάνει: κεντρικά αναπτυγμένο πρόγραμμα σπουδών 

με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα εφαρμογής σε επίπεδο σχολείου, με την εγγύηση ότι υπάρχει επαρκής 

αριθμός καταρτισμένων δασκάλων, καθώς επίσης και υλικά ποιοτικής αξιολόγησης της γλωσσικής 

ικανότητας, ενθάρρυνση της εκμάθησης της γλώσσας από νεαρή ηλικία και γονική στήριξη για την 

εκμάθηση της γλώσσας, έμφαση στην ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας, ολοκληρωμένη εκμάθηση 

γλώσσας και περιεχόμενου, στήριξη για νεοεισερχόμενους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας και 

αξιολόγηση και πιστοποίηση της επάρκειας της μητρικής γλώσσας. 

Εκτός από την σπουδαιότητα της γλωσσικής πολιτικής, ο ΟΟΣΑ περιγράφει βασικά μέτρα στο 

περιβάλλον διδασκαλίας και εκμάθησης που θα πρέπει να θεσπιστούν για την επιτυχία των 

μεταναστών μαθητών στο σχολείο. Τα μέτρα αυτά είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση, η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, ασφαλές και ειρηνικό κλίμα στις τάξεις και τα σχολεία, οι υψηλές 
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προσδοκίες, η κατανεμημένη ηγεσία της σχολικής μονάδας, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

προόδου, η ανταλλαγή καλών πρακτικών καθώς και η συνεργασία με γονείς και τοπικές κοινότητες 

(ΟΑΣΑ, 2012. σ. 55). Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων οι οποίοι διαθέτουν κατάρτιση 

στους συγκεκριμένους ως άνω τομείς, είναι πιο αποτελεσματικοί στην προώθηση της σχολικής 

επιτυχίας μεταξύ των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Επομένως, η ανάπτυξη ικανοτήτων στα 

σχολεία θα πρέπει να εστιάσει στους ως άνω συγκεκριμένους τομείς. Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ παρατηρεί μια 

αυξανόμενη ανομοιογένεια ως προς το υπόβαθρο του μαθητικού πληθυσμού, σε αντιδιαστολή με το 

ομοιογενές υπόβαθρο του διδακτικού δυναμικού. Υποστηρίζεται ότι «οι εκπαιδευτικοί που είναι 

εξοικειωμένοι με τις εμπειρίες, τον πολιτισμό και την γλώσσα των μεταναστών μαθητών μπορούν να 

λειτουργήσουν ως πρότυπα και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και τα κίνητρα των μεταναστών 

μαθητών. Μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην σύνδεση μεταξύ σχολείου και 

σπιτιού και να βοηθήσουν στην γεφύρωση του χάσματος μεταξύ οικογενειών και σχολείων». (ΟΟΣΑ, 

2010, σ.58). 
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Πρόσφατα, οι Severiens, Wolff, Van Herpen και Nijveld (2012)1 πραγματοποίησαν μία βιβλιογραφική 

έρευνα με σκοπό να απαντήσουν στο ερώτημα σχετικά με την επίδραση της ικανότητας των 

εκπαιδευτικών σε αστικά σχολεία. Η ανάλυση αυτή ήταν εν μέρει το αποτέλεσμα ενός σχεδίου ΟΟΣΑ 

σχετικά με την διδασκαλία για την διαφορετικότητα (Burns & Shadoina-Gersing, 2010)2. Οι Severiens et 

al διαπιστώνουν ότι οι πιο σημαντικοί τομείς εμπειρογνωσίας φαίνονται να είναι οι εξής: 1) εκμάθηση 

της δεύτερης γλώσσας (οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν την κατάρτιση για την στήριξη της 

γλωσσικής ανάπτυξης όταν η γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι η μητρική), 2) διδακτική (οι εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να έχουν κατάρτιση σε μεθόδους διαφοροποίησης, 3) κοινωνική διάδραση και ταυτότητα (οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ικανοί να διαχειρίζονται στερεότυπα, διαδικασίες ομάδων καθώς και 

την ανάπτυξη (εθνοτικής) ταυτότητας, 4) συμμετοχή των γονέων (οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ξέρουν 

πώς να προσεγγίσουν και να επιτύχουν την συμμετοχή γονέων με διαφορετικό υπόβαθρο και 5) 

σχολεία και κοινότητα (οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ξέρουν πώς να δημιουργήσουν και να 

διατηρήσουν σχέσεις με τους φορείς της κοινότητας). Παράλληλα, τα αποτελεσματικά σχολεία με 

πληθυσμιακή πολυμορφία χρειάζονται διευθυντές οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι το προσωπικό 

παρουσιάζει τις ως άνω συγκεκριμένες ικανότητες.  

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου (2009)3 σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών που προέρχονται από 

οικογένειες μεταναστών, η επαγγελματική επάρκεια είναι ένα από τα ζητήματα, καίτοι δεν 

μνημονεύεται ρητά ο όρος αυτός. Σημειώνεται ότι: 

«Η εξειδικευμένη κατάρτιση για τη διαχείριση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας, και η 
ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι 
σχολικές αρχές, οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό προσωπικό ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες, 
και προκειμένου να υλοποιούν όλες τους τις δυνατότητες, των σχολείων ή των τάξεων που 
περιλαμβάνουν μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Θα πρέπει επίσης να 
μελετηθούν ζητήματα όπως με ποιο τρόπο θα καταστούν οι διδακτικές μέθοδοι, τα εποπτικά υλικά και 
τα σχολικά προγράμματα ενδιαφέροντα για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, 
με ποιο τρόπο θα εξακολουθήσουν να προσελκύονται και να παραμένουν οι καλύτεροι δάσκαλοι στα 
σχολεία με ελλιπείς επιδόσεις, με ποιο τρόπο θα ενισχυθεί ο ρόλος του διευθυντή σχολείου στα 
πλαίσια αυτά, καθώς και με ποιο τρόπο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες θα αυξηθεί ο αριθμός των 
διδασκόντων οι οποίοι προέρχονται οι ίδιοι από οικογένειες μεταναστών». 
 
Επιπλέον, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, στην «παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης 
για τη διαχείριση της γλωσσικής και της πολιτιστικής πολυμορφίας, καθώς και για την απόκτηση 
διαπολιτισμικών ικανοτήτων, για διευθυντές σχολείου, δάσκαλους και διοικητικό προσωπικό». 

                                                           
1 Severiens, S., Wolff., R., Van Herpen, S. & Nijveld, B. (2012). Lesgeven in de grote stad. Een overzicht van de 
literatuur en een curriculum scan. [Teaching for diversity. A literature review and a curriculum scan.] Rotterdam: 
Risbo.   
2 Burns, T., & Shadoina-Gersing, V. (Eds). (2010). Educating Teachers for Diversity. Meeting the Challenge. Paris: 
OECD. 
 
3.Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών που προέρχονται 
από οικογένειες μεταναστών, 2978η σύνοδος του Συμβουλίου «Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισμός» Βρυξέλλες, 26 
Νοεμβρίου 2009. 
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Αυτή η σύντομη ανάλυση φανερώνει με σαφήνεια τις υφιστάμενες ανάγκες στον τομέα της 
επαγγελματικής επάρκειας. Το ερώτημα που τίθεται είναι ο βαθμός στον οποίο οι συστάσεις που 
περιέχονται στην βιβλιογραφία έχουν ήδη τεθεί σε πράξη. Το δίκτυο Sirius έχει επιληφθεί του θέματος. 
Ως σημείο εκκίνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής, διεξήχθη έρευνα για την εξακρίβωση 
της κατάστασης επί του συγκεκριμένου θέματος στις χώρες του δικτύου Sirius. 
 
 

1.3 Βασικό ερώτημα 
 

Το βασικό ερώτημα που θα απαντηθεί στην παρούσα έκθεση είναι το εξής: 

«Τι είδους μέτρα και σχέδια πολιτικών στοχεύουν στην ενίσχυση της επαγγελματικής επάρκειας των 

σχολείων ως προς την εκπαιδευτική θέση των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο;» 

Στοχεύουμε στην διάκριση μεταξύ «στοχοθετημένων» και «γενικών» μέτρων πολιτικής. Στοχοθετημένα 

μέτρα θεωρούνται η ανάπτυξη πολιτικής με έμφαση στα παιδιά με μεταναστευτικό ή μειονοτικό 

υπόβαθρο, όπως για παράδειγμα η γλωσσική πολιτική ή η ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών. Ως γενικά μέτρα νοούνται η ανάπτυξη πολιτικής που στοχεύει στον γενικό μαθητικό 

πληθυσμό, από τις οποίες ωστόσο, με βάση την παιδαγωγική θεωρία, εκτιμάται ότι οι μετανάστες 

μαθητές θα επωφεληθούν εξίσου, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα επιμόρφωσης με θέμα την 

διαφοροποίηση ή την ικανότητα σύνδεσης με τους οργανισμούς της κοινότητας. 
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2. ΜΈΘΟΔΟΣ 
 

Ετοιμάστηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, το οποίο αναθεωρήθηκε από μέλη 

της επιτροπής καθοδήγησης Sirius (βλ. Παράρτημα 1). Η επαγγελματική επάρκεια στα σχολεία 

αναφέρεται στην ποιότητα των εκπαιδευτικών, του διευθυντή και λοιπού σχολικού προσωπικού. 

Ακολουθούμε τον ορισμό των Bender Sebring, Allensworth, Bryk, Easton and Luppescu (2006)4,οι οποίοι 

θεωρούν την επαγγελματική επάρκεια θεμελιώδη για την σχολική βελτίωση.  

«Μολονότι οι γονείς είναι οι πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών, η σχολική μονάδα κρατά τα κλειδιά 

για το ξεκλείδωμα της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών. Για την βελτίωση των σχολικών 

επιδόσεων προκειμένου οι μαθητές να αγγίξουν υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα, απαιτούνται 

ριζικές αλλαγές στις ικανότητες των εκπαιδευτικών: το περιεχόμενο των γνώσεών τους και οι 

διδακτικές τους δεξιότητες, καθώς και η ικανότητα καλής συνεργασίας με τους υπόλοιπους. 

Ορίζουμε αυτόν τον συνδυασμό ανθρωπίνων και κοινωνικών δεξιοτήτων ως επαγγελματική 

επάρκεια. Αναλυτικότερα, η επαγγελματική επάρκεια περιλαμβάνει την ποιότητα του 

διδακτικού προσωπικού το οποίο ενσωματώνεται και παραμένει στην σχολική μονάδα, οι 

βασικές πεποιθήσεις και αρχές τους σχετικά με την ευθύνη τους για την αλλαγή, την ποιότητα 

της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης με έμφαση στις προσπάθειες τοπικής ανάπτυξης, 

καθώς και την ικανότητα συνεργασίας του προσωπικού ως μιας συνεκτικής επαγγελματικής 

κοινότητας με στόχο τα κύρια προβλήματα στην βελτίωση της διδασκαλίας και της 

εκμάθησης». (Bender Sebring et al, 2006, p. 12).  

Η πολιτική και οι καλές πρακτικές στο πεδίο αυτό γενικώς επιδιώκουν να ενισχύσουν την ποιότητα της 

εκπαίδευσης με έμφαση στους επαγγελματίες της σχολικής μονάδας, τόσο ως προς την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών (προϋπηρεσιακής και ενδοϋπηρεσιακής) καθώς και την (δια βίου) επαγγελματική 

ανάπτυξή τους (εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων καθώς και λοιπό σχολικό προσωπικό). 

Τον Ιούνιο του 2012, το ερωτηματολόγιο εστάλη σε όλους τους εθνικούς συντονιστές του δικτύου. 

Κατά τον Σεπτέμβριο του 2012, οι εθνικοί συντονιστές στην Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Εσθονία, 

Γερμανία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Κάτω Χώρες είχαν συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο5. 

                                                           
4
 Bender Sebring, Allensworth, Bryk, Easton & Luppescu (2006). The essential supports for school improvement. 

Chicago: Consortium on Chicago School Research.  
 
5
 Για διάφορους λόγους, η Ισπανία, η Φινλανδία και η Ιταλία δεν έλαβαν μέρος στην έρευνα της Δέσμης Εργασιών 

2. 
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Κατά την διάρκεια των αναλύσεων, αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο για την περιγραφή των δεδομένων. Στα 

συμπεράσματα, θα γίνει λεπτομερής σύγκριση μεταξύ του πλαισίου αυτού και της βιβλιογραφίας που 

εκτίθεται στο πρώτο κεφάλαιο. Η προσεκτική σύγκριση είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι γνωρίζουμε 

ότι το πλαίσιο αυτό δεν βασίζεται σε ένα εκτενές σύνολο δεδομένων όλων των πολιτικών στον εν λόγω 

τομέα, αλλά σε ένα σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει καλές πρακτικές και γενικές και σύντομες 

περιγραφές στοχοθετημένων καθώς και γενικών μέτρων πολιτικής ανά χώρα. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 
 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις απαντήσεις στις χώρες του δικτύου Sirius. Ξεκινούμε με την 

περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (παράγραφοι 1 έως 5) και καταλήγουμε με την περιγραφή της 

ανάπτυξης σχεδίων και πολιτικής (παράγραφος 6). Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση, 

διακρίνονται πέντε διαφορετικά ζητήματα. Η πρώτη παράγραφος περιγράφει τις πολιτικές που 

στοχεύουν άμεσα στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η δεύτερη εστιάζει στην ανάπτυξη ικανοτήτων 

των γονέων και την σχέση μεταξύ σχολείων και κοινότητας, ενώ η τρίτη εστιάζει στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων στους διευθυντές σχολείου. Η τέταρτη παράγραφος συνοψίζει προγράμματα πολιτικών με 

πολυεστιακό χαρακτήρα. Τέλος, η πέμπτη παράγραφος περιγράφει πολιτικές για την αύξηση και 

ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Κάθε παράγραφος ξεκινά με μια γενική περιγραφή και στην συνέχεια ακολουθούν τα ληφθέντα μέτρα 

σε κάθε χώρα (αλφαβητική κατάταξη). 

 

3.1 Εκπαιδευτικοί 
 

Στην παράγραφο αυτή περιγράφουμε τις καλές πρακτικές και πολιτικές για την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τόσο κατά την διάρκεια των σπουδών τους (προϋπηρεσιακή) όσο και 

κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους. Διακρίνουμε μεταξύ πολιτικών με έμφαση στην εκμάθηση της 

δεύτερης γλώσσας και πολιτικών με έμφαση στο περιβάλλον διδασκαλίας και εκμάθησης. 

 

3.1.1 Εκμάθηση της δεύτερης γλώσσσας 
 

Οι περισσότερες χώρες διοργανώνουν δραστηριότητες στο πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης ή 

σεμιναρίων για τους εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς, ενώ ορισμένες τις οργανώνουν κατά την αρχική 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Επίσης, μερικές χώρες έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένα κέντρα, ενώ 

άλλες αναπτύσσουν σχέδια για συγκεκριμένα σχολεία και, τέλος, άλλες επιμορφώνουν τους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τις τάξεις υποδοχής. 

 

Κατάρτιση κατά την διάρκεια των σπουδών και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση 
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Τα περισσότερα στοχοθετημένα μέτρα πολιτικών και οι καλές πρακτικές περιγράφουν προγράμματα 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης για την ανάπτυξη της ικανότητας διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας. 

Μάλιστα, μόνο η Αυστρία και η Ελλάδα αναφέρουν ρητά σχετικές ενότητες σπουδών στην αρχική 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Ορισμένα μέτρα πολιτικής επίσης επικεντρώνονται στην εκμάθηση της 

μητρικής γλώσσας, όπως στην περίπτωση της Αυστρίας και της Λετονίας. Αυτά τα μέτρα επιδιώκουν 

τον συνδυασμό της ανάπτυξης στην μητρική και την δεύτερη γλώσσα. Σε μία χώρα, το μέτρο εστιάζει 

στην «πλειονοτική» γλώσσα των μειονοτικών σχολείων: είναι η περίπτωση της Λιθουανίας, στην οποία, 

σύμφωνα με τον νέο νόμο για την Παιδεία (2011), ορίζεται αύξηση του αριθμού των ωρών για την 

διδασκαλία της λιθουανικής γλώσσας σε μειονοτικά σχολεία. Η Εσθονία είναι η μόνη χώρα στην οποία 

έχει υιοθετηθεί η έννοια της ολοκληρωμένης εκμάθησης περιεχομένου και γλώσσας (CLIL). Από 

ερευνητικής σκοπιάς, η έννοια αυτή φαντάζει ιδιαίτερα υποσχόμενη σε ό,τι αφορά την επίδρασή της 

στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας (Elbers, 2011)6. 

Παρακάτω παρουσιάζονται σύντομες περιγραφές των απαντήσεων που δόθηκαν σε αυτό το πεδίο. 

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής: η Αυστρία περιγράφει τρία μέτρα πολιτικής στο εν λόγω πεδίο: 

γλωσσική στήριξη από νεαρή ηλικία κατά την αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών προσχολικής 

εκπαίδευσης και φροντίδας, πιστοποίηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην μητρική τους 

γλώσσα (από το 1992) και δύο ιστότοποι που παρέχουν στήριξη στους εκπαιδευτικούς.  

Γενικό μέτρο πολιτικής: Η Εσθονία το 2008 υιοθέτησε τυπικά την έννοια της ολοκληρωμένης 

εκμάθησης περιεχομένου και γλώσσας (CLIL). Ακολούθησε η δημοσίευση ενός σχετικού σχολικού 

εγχειριδίου, όπως επίσης και μια σειρά σεμιναρίων επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε στους ρωσόφωνους μαθητές, αν και η εν λόγω έννοια είναι εξίσου ωφέλιμη για παιδιά 

νέων μεταναστών.  

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής: Ελλάδα: έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα. Περί τα τέλη του 1990, πολλά 

πανεπιστημιακά τμήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών εισήγαγαν μαθήματα σχετικά με την διδασκαλία 

της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας κατά την έναρξη της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ενώ 

μερικά επίσης συμπεριέλαβαν μαθήματα σχετικά με την διγλωσσία και την δίγλωσση εκπαίδευση. 

Υφίσταται ένα μακροχρόνιο εθνικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων 

μαθητών» το οποίο έχει υπό την αιγίδα του την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, την ενίσχυση και 

στήριξη των εκπαιδευτικών στην διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας καθώς και την 

λειτουργία θερινών τμημάτων.  

Kαλή πρακτική: Λετονία. Το πρόγραμμα «δίγλωσση εκπαίδευση» οργανώθηκε σε ινστιτούτα 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και συνίσταται στην ανάπτυξη προγράμματος σπουδών 

και σχολικών εγχειριδίων. Το εφαρμοζόμενο μοντέλο διασφαλίζει την διατήρηση της μητρικής γλώσσας 

παράλληλα με την επιτυχή απόκτηση της γλώσσας διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα των εθνικών 

εξετάσεων απέδειξαν ότι οι μαθητές που φοιτούν σε δίγλωσσα σχολεία έχουν το ίδιο μέσο όρο 

σχολικών επιδόσεων με τους μαθητές στα αποκαλούμενα κανονικά σχολεία. Επίσης, παρατηρείται 

                                                           
6 Learning and social interaction in culturally diverse classrooms. In K.S. Littleton, C. Wood & J. Kleine Staarman 
(Eds.). International Handbook of Psychology in Education, Bingley: Emerald. 
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υψηλό γλωσσικό επίπεδο τόσο στην γλώσσα διδασκαλίας (λετονική) όσο και στην μητρική γλώσσα. Το 

πεδίο εφαρμογής είναι ευρύ, καθώς το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί σταδιακά από το 1998 και έκτοτε 

έχουν συμμετάσχει 170 σχολεία.  

Kαλή πρακτική: Λιθουανία: Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε σχολεία μειονοτικής γλώσσας. Η καλή 

πρακτική εφαρμόστηκε βάσει του νέου νόμου για την Παιδεία (2011), στον οποίο ορίζεται αύξηση του 

αριθμού των ωρών διδασκαλίας της λιθουανικής γλώσσας σε μειονοτικά σχολεία. Οι μειονοτικοί 

εκπαιδευτικοί λαμβάνουν πρόσθετη επιμόρφωση για να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες 

στην λιθουανική γλώσσα, έτσι ώστε να μπορούν να την διδάξουν ως δεύτερη γλώσσα στα παιδιά της 

μειονότητας ή να διδάξουν άλλα μαθήματα (Γεωγραφία και Ιστορία) στην λιθουανική γλώσσα. Θα 

αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2012. Η εθνική του εμβέλεια είναι ένας από τους 

παράγοντες επιτυχίας, καθώς θα έχει ευρύ αντίκτυπο και θα δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες εισαγωγής 

των μειονοτικών παιδιών στην ανώτερη εκπαίδευση. Ωστόσο, ορισμένες μειονότητες διαφωνούν με το 

πρόγραμμα για ιδεολογικούς λόγους, γεγονός το οποίο παρεμποδίζει την εφαρμογή του.  

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής: Ρουμανία: Δεν υπάρχουν μέτρα πολιτικής με αντικείμενο τα παιδιά 

μεταναστών πέραν του δικαιώματος των εν λόγω μαθητών να παρακολουθήσουν μαθήματα 

εκμάθησης της γλώσσας για ένα έτος. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια μέτρα πολιτικής με αντικείμενο τα 

παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Τα μέτρα αυτά πηγάζουν από ένα σαφές πλαίσιο νομοθεσίας και 

προγράμματος σπουδών και περιλαμβάνουν μαθήματα μητρικής γλώσσας και ειδικά μαθήματα 

σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό των εθνοτικών μειονοτήτων. Επίσης, υπάρχουν τοπικά και 

εθνικά προγράμματα πολυπολιτισμικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς επίσης και 

προγράμματα για την διδασκαλία της ρουμανικής ως δεύτερης γλώσσας.  

Στοχοθετημένα μέτρα πολιτικής: Κάτω Χώρες: Υπάρχουν μερικά ad-hoc (ενδοϋπηρεσιακά) σεμινάρια 

κατάρτισης εκπαιδευτικών μικρής κλίμακας με έμφαση στις γενικές γλωσσικές δεξιότητες στην 

ολλανδική γλώσσα κατά την προσχολική εκπαίδευση.  

Εξειδικευμένα κέντρα για την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας 

Δύο χώρες αναφέρουν ότι έχουν ιδρύσει εξειδικευμένα κέντρα που στοχεύουν στην στήριξη της 

ανάπτυξης ικανοτήτων στο πεδίο της εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας (Γερμανία και Λετονία). 

Kαλή πρακτική: Γερμανία: Το «Mercator Institute for Language Training and German as a Second 

Language»[Ινστιτούτο Mercator για την γλωσσική κατάρτιση και τα γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα] 

ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012. Σκοπός του ινστιτούτου αυτού είναι η παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σχετικά με την γλωσσική εκπαίδευση, η στήριξη των κρατιδίων για την ενίσχυση της 

ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η προώθηση της εθνικής 

έρευνας πρακτικού προσανατολισμού στο εν λόγω πεδίο, καθώς επίσης και η δημιουργία δικτύων και 

η θέσπιση και στήριξη μέτρων πιστοποίησης για τους βασικούς ενδιαφερόμενους στην γλωσσική 

διδασκαλία. Το ινστιτούτο θα λάβει χρηματοδότηση για πέντε χρόνια (13 εκατομμύρια ευρώ ετησίως). 

«Αισιοδοξούμε ότι λιγότεροι μαθητές θα ξεγλιστρήσουν από τον εκπαιδευτικό ιστό εξαιτίας της 

ανεπαρκούς γνώσης της γερμανικής γλώσσας» (απόσπασμα από την απάντηση στην έρευνα).  
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Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής: Λετονία: Από το 2010, η Υπηρεσία για την Λετονική Γλώσσα 

(υπαγόμενη στο Υπουργείο Παιδείας) αναπτύσσει ένα πλαίσιο διδακτικής αρωγής και στήριξης για τους 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε μαθητές που δεν κατέχουν την γλώσσα της διδασκαλίας.  

Προγράμματα σε επίπεδο σχολείου  

Kαλή πρακτική: Κροατία: Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την βελτίωση της κατανόησης του γραπτού 

λόγου και της γραπτής έκφρασης στους μαθητές Ρομά. Λαμβάνει χώρα σε ένα δημοτικό σχολείο στο 

οποίο οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν ερευνητικά συμπεράσματα για τον σχεδιασμό ενοτήτων 

διδασκαλίας για μαθητές Ρομά διαφορετικών ηλικιών. Ο συνδυασμός της χρήσης ερευνητικών 

πορισμάτων και του σχεδιασμού του πλάνου του μαθήματος μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγεί στην 

βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας. Οι γονείς καθώς επίσης και οι εθελοντές βοηθοί καταγωγής 

Ρομά συμμετέχουν επίσης στο πρόγραμμα περιστασιακού χαρακτήρα το οποίο ξεκίνησε το 2010 και 

ολοκληρώθηκε το 2011.  

Προγράμματα για μαθητές με παράλληλη ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών 

Kαλή πρακτική: Βέλγιο: Οι τάξεις υποδοχής για τους μη ολλανδόφωνους νεοεισερχόμενους. Οι 
μαθητές ακολουθούν ένα ετήσιο εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας της 
διδασκαλίας με σκοπό να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την κανονική διδασκαλία. Οι 
δάσκαλοι αυτών των τάξεων υποδοχής ΟΚΑΝ (“Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers”) 
λαμβάνουν οικονομική και επιμορφωτική στήριξη από την τοπική κυβέρνηση και διάφορους 
διοικητικούς φορείς. Οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις αυτές δεν λαμβάνουν συγκεκριμένη 
εκπαίδευση επί τούτου, ωστόσο οργανώνονται πολλά σεμινάρια κατάρτισης κυρίως σε ad hoc 
βάση. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η Παιδαγωγική Συμβουλευτική Υπηρεσία, 
η οποία εντάσσεται στο Τμήμα Εκπαίδευσης της Πόλης της Γάνδης (DOOSG) και παρέχει ειδική 
κατάρτιση, υποστήριξη και καθοδήγηση για τους εκπαιδευτικούς OKAN.. 

Kαλή πρακτική: Ελλάδα: Οι τάξεις υποδοχής για μη ελληνόφωνους νεοεισερχόμενους. Κατά τα πρώτα 

τους δύο έτη στην Ελλάδα, οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία με επαρκή αριθμό παρόμοιων μαθητών 

ακολουθούν ένα εξωσχολικό πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, με σκοπό να μπορέσουν να 

ακολουθήσουν την κανονική διδασκαλία. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για τον εμπλουτισμό 

των τάξεων αυτών με εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν καταρτιστεί στην διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας και/ή έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια. 

 

3.1.2 Περιβάλλον διδασκαλίας και εκμάθησης 

 

Οι περισσότερες χώρες περιγράφουν μέτρα που εστιάζουν στο περιβάλλον διδασκαλίας και 

εκμάθησης. Με αυτό τον όρο αναφερόμαστε στις παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές μέσα στην 

τάξη και στις ικανότητες του εκπαιδευτικού και όχι τόσο στην γλωσσική διδασκαλία (αν και συχνά, 

αλληλεπικαλύπονται). Γίνεται διάκριση μεταξύ 1) μέτρων ευαισθητοποίησης σχετικά με τις εθνοτικές 
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και πολιτισμικές διαφορές, 2) μέτρων για την ανάπτυξη γενικών πρακτικών δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών σε ατομικό επίπεδο ή της ικανότητας χειρισμού εθνοτικών/πολιτισμικών διαφορών και 

3) μέτρων σε ολοκληρωμένο επίπεδο (με την συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής μονάδας). Τέλος, ένας 

αριθμός χωρών αναφέρουν την ανάπτυξη εξειδικευμένων κέντρων και δικτύων στο πεδίο αυτό. Τα εν 

λόγω μέτρα περιγράφονται κατωτέρω.  

Μέτρα ευαισθητοποίησης 

Kαλή πρακτική: Λιθουανία:  Το πρόγραμμα με τον τίτλο «Ο μαθητής μου είναι αλλοδαπός» 

εφαρμόστηκε για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με την διαφορετικότητα. 

Περιλάμβανε δίκτυα συζήτησης, στα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να ανταλλάσσουν εμπειρίες 

και πρακτικές, ενώ επίσης περιλάμβανε μαθήματα και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς. Η εν λόγω καλή 

πρακτική αποτέλεσε ένα πρόγραμμα περιπτωσιακού χαρακτήρα, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 400 

δάσκαλοι από 21 σχολεία. Δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα τα αποτελέσματα, ωστόσο ο βαθμός 

συμμετοχής ήταν υψηλός (παρά την προαιρετική φύση του) και οι εκπαιδευτικοί ήταν θετικοί ως προς 

τις γνώσεις τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.  

Η εξάσκηση πρακτικών δεξιοτήτων: αντιμετώπιση της διαφορετικότητας σε γενικούς όρους 

Γενικό μέτρο πολιτικής: Η Αυστρία έχει εφαρμόσει μια σειρά μέτρων πολιτικής για την ανάπτυξη του 

σχολείου και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών με σκοπό την ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων, με 

κύριο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών που δημιουργούνται σε ετερογενείς τάξεις. 

Περιλαμβάνονται σ’ αυτές νέες διδακτικές μέθοδοι με έμφαση στην εξατομικευμένη μάθηση, οι οποίες 

ευαισθητοποίησαν τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις ανάγκες των μαθητών με διαφορετικό 

κοινωνικό, πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο.  

Γενικό μέτρο πολιτικής: Η Ελλάδα έχει εφαρμόσει μια σειρά μέτρων πολιτικής για την ανάπτυξη του 

σχολείου και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών με σκοπό την ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων, με 

κύριο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών που δημιουργούνται σε ετερογενείς τάξεις. 

Περιλαμβάνονται νέες διδακτικές μέθοδοι με έμφαση στην διαθεματική διδασκαλία και τον σχεδιασμό 

έργων. Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορα περιφερειακά και τοπικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με 

βάση τις εν λόγω νέες προσεγγίσεις. Το γεγονός αυτό ευαισθητοποιεί τους εκπαιδευτικούς σχετικά με 

τις ανάγκες των μαθητών με διαφορετικό κοινωνικό, πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο.  

Γενικό μέτρο πολιτικής: Στις Κάτω Χώρες προσφέρεται ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς 

προσχολικής εκπαίδευσης με ευρύτατο πεδίο εφαρμογής: από το 2000 έως το 2012, έλαβαν μέρος 

12.509 εκπαιδευτικοί. Μια από τις δημοφιλέστερες ενότητες σχετιζόταν με την κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη και την γλώσσα. Δεδομένου ότι τα περισσότερα νέα παιδιά είναι 

μεταναστευτικής καταγωγής, η πολιτική αυτή αναμένεται να είναι εξίσου ωφέλιμη και γι’ αυτά. 

Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων: αντιμετώπιση της διαφορετικότητας με βάση το μεταναστευτικό 

υπόβαθρο 
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Στην Εσθονία, περιγράφονται δύο διαφορετικά μέτρα. Πρώτον, μια καλή πρακτική που αφορά μια 

σειρά σεμιναρίων κατάρτισης εκπαιδευτικών που οργανώνονται από το 2006 με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση των Εσθονών εκπαιδευτικών σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών 

νεοεισερχόμενων μεταναστών. Το περιεχόμενο ποικίλλει: αρχικά, επισκέψεις μελέτης σε χώρες με 

προγενέστερη εμπειρία, σεμινάρια που προσφέρονται από τοπικούς εμπειρογνώμομες σχετικά με 

θέματα όπως η πολυπολιτισμική εκπαίδευση και πρακτικές δεξιότητες όπως ο τρόπος επικοινωνίας με 

τους γονείς. Τα σεμινάρια χρηματοδοτήθηκαν από διάφορους πόρους και συντονίστηκαν από το 

Εσθονικό Ίδρυμα Ένταξης και Μετανάστευσης. Ανάμεσα στους παράγοντες επιτυχίας 

συμπεριλαμβάνονται το κατάλληλο χρονικό σημείο και η πλήρως καθορισμένη ομάδα στόχος. 

Δεδομένης της ποικιλίας των πόρων χρηματοδότησης, δεν υπήρξε τυπική αξιολόγηση, ωστόσο η 

αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών υπήρξε πολύ θετική και τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για 

τις δραστηριότητες του επόμενου έτους. Δεύτερον, αναπτύχθηκε ένα στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής 

με βάση το έγγραφο με τίτλο «Παιδιά νέων μεταναστών στα σχολεία της Εσθονίας. Αρχές 

εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτική διαχείριση», το οποίο καταρτίστηκε από το Υπουργείο σε 

συνεργασία με εμπειρογνώμονες και δημοσιεύθηκε το 2004. Ακολούθησε μια σειρά από σεμινάρια 

κατάρτισης για τους τοπικούς δημόσιους υπάλληλους. Κατόπιν αυτών, δημοσιεύθηκε ένα εγχειρίδιο 

εσθονικής γλώσσας καθώς και ένα εγχειρίδιο για την ευαισθητοποίηση των σχολείων σχετικά με τις 

ανάγκες των νέων παιδιών μεταναστών. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια σειρά σεμιναρίων 

κατάρτισης εκπαιδευτικών (βλ. βέλτιστη πρακτική) καθώς επίσης και μία ιστοσελίδα για μεθοδολογική 

στήριξη. Το 2012, εκδόθηκε ένα δεύτερο εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και διαχειριστές σχολικών 

μονάδων, στο οποίο περιγράφονται οι βέλτιστες πρακτικές στην Εσθονία. Σε αυτό προσφέρονται 

λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα στο σχολείο στον υπό εξέταση τομέα.  

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικήςs: Η Ελλάδα περιγράφει διαφορετικά στοχοθετημένα μέτρα πολιτικής, 

τα οποία περιλαμβάνουν προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς με διαφορετική εστίαση, καθώς 

επίσης και δύο προγράμματα τα οποία επικεντρώνονται άμεσα και πρωταρχικά στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων στους εκπαιδευτικούς (βλ. Παράρτημα 2 για περισσότερες λεπτομέρειες). Το «Πρόγραμμα 

για την εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας στη Θράκη 2010-2013» μεριμνά για την κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών στις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας καθώς και 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πολιτισμικής διαφορετικότητας των μαθητών. Το INTER-TIE 

(Ολοκληρωµένο Σύστηµα Κατάρτισης Εκπαιδευτών στην ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση) έχει ως 

αντικείμενο την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

σχετικά με ζητήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ζητήματα ένταξης των μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η Ελλάδα επίσης περιγράφει μια καλή πρακτική. Η συμβιωτική σχέση 

μεταξύ του Εργαστηρίου Mελετών Aπόδημου Eλληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΕΜΕΑΔΕ) 

στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Εθνικού Κέντρου Παιδικής 

Μέριμνας Πωγωνιανής (οικοτροφείο για την φροντίδα και την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων τα 

οποία χαρακτηρίστηκαν από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας ως χρήζοντα εξειδικευμένες 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υποδομή στήριξης). Οι ασκούμενοι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν μία 

εσωτερική πρακτική άσκηση, κατά την οποία παρατηρούν και συμμετέχουν στις τάξεις του τοπικού 



23 
 

διθέσιου δημοτικού σχολείου. Λειτουργούν ως φροντιστές και επόπτες των οικοτρόφων και τους 

βοηθούν στην προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη σχολική μέρα. 

Μέτρα σε ολοκληρωμένο επίπεδο (σχολείου)  

Δυο χώρες περιγράφουν μέτρα πολιτικής που ξεπερνούν το επίπεδο της απλής κατάρτισης για την 

ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων. Στην Λετονία, περιλαμβάνει ένα σύστημα αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών, ενώ στην απάντηση της Ελλάδας, περιγράφονται δύο στοχοθετημένα μέτρα πολιτικής 

με αντικείμενο το σχολείο στο σύνολό του: περιγράφονται ως «διαπολιτισμικά σχολεία» και «νέα 

σχολεία».  

Γενικό μέτρο πολιτικής: Λετονία: Το 2010 εισήχθη ένα σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Σκοπός 

ήταν η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ποιότητα διδασκαλίας. Η πολιτική 

περιλαμβάνει παρατήρηση των εκπαιδευτικών εντός της τάξης από αρχαιότερους συναδέλφους και 

εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία. Μία από τις πτυχές του, η οποία πιθανώς ωφελεί τους μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο, είναι η μέριμνα για τις ατομικές ανάγκες των μαθητών. 

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής: Ελλάδα: Το 1996, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ίδρυσε σχολεία σχεδιασμένα να ικανοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες κοινωνικών ομάδων με 

ιδιαίτερη κοινωνική, πολιτισμική ή θρησκευτική ταυτότητα υιοθετώντας την «διαπολιτισμική» 

εκπαίδευση. Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι «η οργάνωση και λειτουργία σχολικών 

μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες». Μέχρι σήμερα, έχουν ιδρυθεί 

26 διαπολιτισμικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Τα σχολεία αυτά αποσκοπούν στην διασφάλιση ίσων 

ευκαιριών για κάθε μαθητή της χώρας, μέσω [εφαρμογής] μιας πρωτοποριακής προσέγγισης στην 

διδασκαλία και την εκμάθηση…». Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία αυτά λαμβάνουν ειδική επιμόρφωση 

και επιλέγονται με κριτήριο τις γνώσεις τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στη διδασκαλία της 

Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Ωστόσο, λόγω της κρατούσας οικονομικής κρίσης, η συνέχεια 

της λειτουργίας τους τίθεται υπό εξέταση. 

Το δεύτερο στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής αφορά το αποκαλούμενο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου 

αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στα Δημοτικά Σχολεία» 

(2010-2012), το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών 

Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας. Βασικός στόχος του προγράμματος σχετικά με το νέο εκπαιδευτικό 

μέτρο του Νέου Σχολείου είναι η εφαρμογή των βασικών αρχών και της φιλοσοφίας του Νέου Σχολείου 

σε επίπεδο δημοτικής εκπαίδευσης. Ενώ μεταξύ των ειδικότερων σκοπών του συναντώνται η 

αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μετανάστες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες). Οι δραστηριότητές του 

περιλαμβάνουν την στελέχωση και τον εμπλουτισμό του δυναμικού των Ολοήμερων Δημοτικών 

Σχολείων με εκπαιδευτικούς με ειδικότητα την Μουσική, τις Εικαστικές Τέχνες και το Θέατρο 

Συγκεκριμένα, απασχολήθηκαν 1.748 εκπαιδευτικοί των ως άνω ειδικοτήτων κατά το σχολικό έτος 

2010-2011, ενώ οι Τάξεις Υποδοχής και τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα στελεχώθηκαν και 

εμπλουτίστηκαν από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.  
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Εξειδικευμένα κέντρα και δίκτυα για το περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης  

Ο αριθμός των εξειδικευμένων κέντρων στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτος. Ορισμένα εξ αυτών είναι 

αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και σχολείων, ενώ άλλα αποτελούν 

δίκτυα ερευνητών, εκπαιδευτικών και στελεχών.  

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής: Ελλάδα: 11) Το Ελληνικό κράτος ίδρυσε το Ινστιτούτο Παιδείας 

Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.). 2) το Εργαστήριο Μελετών Απόδημου 

Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΕΜΑΕΔΕ) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 3) το «Ελληνικό 

Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία & Εκπαίδευση» αποτελεί ένα συλλογικό εγχείρημα 

ερευνητών, εκπαιδευτικών και στελεχών από όλη την επικράτεια και 4) Το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας στην Βορειοδυτική Ελλάδα θέσπισε ένα εθελοντικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 

διδασκαλίας σε συνέργεια με τοπικά δημοτικά σχολεία με υψηλό ποσοστό εγγεγραμμένων 

μεταναστών μαθητών (βλ. Παράρτημα 2 για περισσότερες λεπτομέρειες).  

 
Kαλή πρακτική: Λιθουανία: Διάφορα σχολεία (Vytautas the Great Gymnasium, Lithuanian House) και 

πανεπιστήμια (Vitautas magnus University) στην Λιθουανία καθώς και διάφορες ΜΚΟ (Ινστιτούτο 

Λιθουανικής Γλώσσας και ο οργανισμός «Global Lithuanian Leaders» επί του παρόντος εφαρμόζουν το 

πρόγραμμα «Μοντέλο Λιθουανικών Σπουδών», χρηματοδοτούμενο από διαρθρωτικά ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μίας νέας προσέγγισης στην 

εκπαίδευση των μεταναστών μαθητών και παλιννοστούντων Λιθουανών, νέες τεχνικές διδασκαλίας και 

εξάσκησης της λιθουανικής γλώσσας, καθώς και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση 

της διαφορετικότητας των μαθητών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την άνοιξη του 2012 και έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί οργανωτικές συναντήσεις, σεμινάρια ανταλλαγής πληροφοριών και διαβουλεύσεις. 

Οι διδάσκοντες στα ως άνω σχολεία συμμετέχουν στον σχεδιασμό του οδηγού σπουδών για 

εκπαιδευτικούς (στην εκπαίδευση αλλοδαπών) και εκπαιδευτικού υλικού για μετανάστες μαθητές. Οι 

οδηγοί αναμένονται να εκδοθούν έως το 2014. 

 
 

3.2 Γονείς και σχέσεις μεταξύ σχολείου και κοινότητας 

 

Oι πολιτικές σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων στους γονείς και οι πολιτικές για την σύσφιξη των 

σχέσεων σχολείου-κοινότητας δεν αναφέρονται τόσο συχνά σε σύγκριση με τον αριθμό των μέτρων 

πολιτικής και καλών πρακτικών που περιγράφονται στις παραγράφους για τους εκπαιδευτικούς. 

Μάλιστα, μόνο τρεις χώρες εμφανίζονται να έχουν πολιτικές επί του εν λόγω πεδίου. 

Γενικά μέτρα πολιτικής: Βέλγιο: Η εισαγωγή διευρυμένων σχολείων με σκοπό την ένταξη διαφόρων 

τομέων και πεδίων του περιβάλλοντος εκμάθησης. Περιλαμβάνουν τον τομέα της υγείας, την σωματική 

και ψυχολογική ασφάλεια, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την κοινωνική συμμετοχή και την προετοιμασία 
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για το μέλλον. Τα διευρυμένα σχολεία είναι ανοικτά για όλους τους μαθητές, αλλά παράλληλα 

περιέχουν ζητήματα διαφορετικότητας (υπό όρους εθνοτικής-πολιτισμικής διαφορετικότητας, 

θρησκευτικής διαφορετικότητας, γλωσσικής ποικιλίας). Το πρόγραμμα εστιάζει ιδιαίτερα στην 

διασφάλιση των ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά και νέους, ιδιαιτέρως εκείνων που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση. Μέρος του προγράμματος σχετίζεται με την επαγγελματική ανάπτυξη του 

εμπλεκόμενου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του σχολικού δυναμικού. 

Καλή πρακτική στην Εσθονία: μία αναφορά σε σεμινάριο σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τους 

γονείς (βλ. περιβάλλον διδασκαλίας και εκμάθησης). 

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής: Ελλάδα: Το εθνικής εμβέλειας πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση 

Μεταναστών & Παλιννοστούντων Μαθητών» περιλαμβάνει μια δραστηριότητα άμεσα σχετιζόμενη με 

την στήριξη και την στενότερη σχέση του τριπτύχου σχολείο-οικογένεια-κοινότητα. Προσφέρει στήριξη 

και συνεργασία στις οικογένειες των μεταναστών μαθητών μέσω της ανάπτυξης των εβδομαδιαίων 

συναντήσεων «συμβουλευτικής και συζήτησης» μετά το σχολείο με τους γονείς των μεταναστών 

μαθητών, παρέχοντας επίσης την δυνατότητα κινητών μονάδων για την προσέγγιση γονέων που 

μένουν σε δυσπρόσιτες περιοχές ή που είναι καθηλωμένοι στο σπίτι τους. Επίσης, μεριμνά για την 

ανάπτυξη της συνεργασίας και ομαδικής εργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας, των μεταναστευτικών 

κοινοτήτων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και φροντίζει για την πρόσληψη ενός δίγλωσσου 

διαπολιτισμικού μεσολαβητή. Το πρόγραμμα με τον τίτλο «Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των 

παιδιών της μειονότητας στη Θράκη 2010-2013» έχει ως στόχο του την ανάπτυξη και την συντήρηση 

της σχέσεως μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου καθώς και την στήριξη των οικογενειών με σκοπό 

την βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των παιδιών τους, όπως επίσης και μαθήματα ελληνικής 

γλώσσας για τα παιδιά της μειονότητας.  

Επιπλέον, η Ελλάδα περιγράφει μία καλή πρακτική υπό το όνομα «Πολύδρομο». Η πολιτική αυτή 

προωθεί πρακτικές που περιλαμβάνουν την δημιουργία μίας διαπανεπιστημιακής ομάδας με ειδικό 

ενδιαφέρον για τα ζητήματα γλώσσας και διγλωσσίας, καθώς και γονείς και άλλους πολίτες που 

ενδιαφέρονται για το ζήτημα της διγλωσσίας και του πολυπολιτισμού στην εκπαίδευση και την 

κοινωνία. Κύριος στόχος της πολιτικής αυτής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των 

εκπαιδευτικών και των γονέων σχετικά με ζητήματα διγλωσσίας και την πολυπολιτισμική διάσταση της 

εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει την δημιουργία μιας ιστοσελίδας για την ενημέρωση των γονέων και των 

δασκάλων, την έκδοση ενός περιοδικού και την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς και 

εκπαιδευτικούς. 

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής: Λιθουανία: βλ. αναφορές στα μέτρα πολιτικής της Λιθουανίας, όπως 

αυτά περιγράφονται στα πολυεστιακά προγράμματα.  
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3.3 Διευθυντές σχολείων 
 

Όπως και με τις πολιτικές στο πεδίο των γονέων και της κοινότητας, οι εθνικοί συντονιστές 

περιέγραψαν ελάχιστες καλές πρακτικές ή μέτρα πολιτικής με έμφαση στους διευθυντές σχολικών 

μονάδων.  

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής: Στην Αυστρία, η διαχείριση του ζητήματος του φύλου και της 

διαφορετικότητας ορίζονται ως απαραίτητο προσόν στους διαγωνισμούς για διευθυντές σχολικών 

μονάδων και διευθυντές τμημάτων ομοσπονδιακών σχολείων από το 2009. Κατά συνέπεια, 

προβλέπεται μια ποικιλία μέτρων για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων για τους σχολικούς 

διευθυντές και τις σχολικές αρχές, όπως σεμινάρια και εκπαιδευτικές ενότητες για τoυς εκπαιδευτές 

εκπαιδευτικών.   

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής: Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά» το οποίο 

περιλαμβάνει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, διευθυντών και σχολικών 

συμβούλων μέσω διαφόρων ειδών επιμορφωτικών παρεμβάσεων. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η 

δημιουργία μιας ομάδας στελεχών που θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στην εκπαιδευτική 

κοινότητα και την τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να αρθούν οι προκαταλήψεις και οι αρνητικές διακρίσεις 

για την ομάδα-στόχο. 

 

3.4 Πολυεστιακά προγράμματα 
 

Η παρούσα παράγραφος περιγράφει τα μέτρα πολιτικής που περιλαμβάνουν άνω της μίας ομάδας και 

περισσότερα από ένα εστιακό σημείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

«προγράμματα» πολιτικής, λόγω του μεγάλου αριθμού στόχων και δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνουν. Ορισμένα συνδυάζουν την έμφαση στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας και στο 

περιβάλλον διδασκαλίας και εκμάθησης, ενώ άλλα περιγράφουν μέτρα τα οποία έχουν θεσπιστεί από 

το Υπουργείο Παιδείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Υπουργείο Παιδείας συχνά ορίζει ένα γενικό 

πλαίσιο ή σύνολο αρχών και σε ορισμένες περιπτώσεις καλεί τα σχολεία να αναζητήσουν πρόσθετη 

χρηματοδοτική στήριξη. 

Kαλή πρακτική: Αυστρία: Η σχολική πρωτοβουλία «Διαπολιτισμικότητα και πολυγλωσσία - Μια 

ευκαιρία». Τα σχολεία καλούνται να υποβάλουν προτάσεις επί μιας γενικής εκπαιδευτικής αρχής: 

«διαπολιτισμική εκπαίδευση». Η αρχή αυτή εφαρμόστηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας 

στις αρχές της δεκαετίας του 90. Τα σχολικά προγράμματα έχουν ξεκινήσει από το 2006 και 

περισσότερα από 500 έχουν υποστηριχθεί μέχρι στιγμής. Όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων, το 

υπουργείο, σε συνεργασία με ινστιτούτα κατάρτισης εκπαιδευτικών, έχει οργανώσει σεμινάρια σε όλη 

την χώρα (πέντε μέχρι στιγμής) με ακαδημαϊκές διαλέξεις, εργαστήρια πρακτικού προσανατολισμού 
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καθώς και δυνατότητες δημιουργίας δικτύου. Ένας από τους παράγοντες επιτυχίας συνιστά το πεδίο 

εφαρμογής του προγράμματος, το οποίο εφαρμόζεται σε διάφορα είδη σχολείου, σε διαφορετικά 

επίπεδα και περιοχές. Δεύτερος παράγοντας επιτυχίας αποτελεί ο πρωτοποριακός και δημιουργικός 

χαρακτήρας πολλών εκ των προτάσεων που υπέβαλαν οι σχολικές μονάδες. 

Μια μελέτη παρακολούθησης απέδειξε ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στην «προώθηση 

ανταλλαγών μεταξύ παιδιών από διάφορες κουλτούρες και στην κατανόηση της ξένης κουλτούρας 

καθώς και την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης των μαθητών» 

(απόσπασμα από απάντηση στην έρευνα). Οι μαθητές δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για 

τις άλλες κουλτούρες και γλώσσες, ενώ θεωρούν ότι η πολυγλωσσία αποτελεί μια ευκαιρία και ότι η 

ατμόσφαιρα στην τάξη έχει βελτιωθεί. 

Καλές πρακτικές: Βέλγιο: Διάταγμα περί ίσων ευκαιριών. Το 2002, η Φλαμανδική κυβέρνηση εξέδωσε 

διάταγμα για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, μέσω των ακόλουθων μέτρων: 

1) διασφαλίζοντας το δικαίωμα των γονέων να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο της προτίμησής 

τους, 2) δημιουργώντας τοπικούς συμβουλευτικούς φορείς για την στήριξη εφαρμογής των μέτρων που 

ορίζονται στο διάταγμα και 3) παρέχοντας μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων και πόρων 

για τα σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές με διαφορετικό υπόβαθρο. Στην ουσία, το διάταγμα 

διασφαλίζει ότι οι σχολικές μονάδες λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδότηση με βάση τον αριθμό 

μαθητών με μεταναστευτικό και χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Η πρόσθετη χρηματοδότηση 

χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους: στήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση της 

διαφορετικότητας στο περιβάλλον διδασκαλίας και εκμάθησης, αλλά επίσης και στις τάξεις που 

παρουσιάζουν γλωσσική ποικιλία.  

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικήςs: Γερμανία: Η Γερμανική Πρωτοβουλία για την Κατάρτιση (QID) 

περιέχει μια λίστα από φιλόδοξα σχέδια με στόχο την επαγγελματική επάρκεια στα σχολεία όσον 

αφορά τους μετανάστες μαθητές. Αποτελεί μια κοινή δήλωση της Διάσκεψης των Υπουργών 

Πολιτισμού και Εκπαίδευσης και της Οργάνωσης Ατόμων με Μεταναστευτικό Υπόβαθρο. Τα φιλόδοξα 

αυτά σχέδια περιλαμβάνουν την στήριξη της γλωσσικής και διαγνωστικής ικανότητας των 

εκπαιδευτικών και μαθητών, πανεπιστημιακές σπουδές για την διδασκαλία των γερμανικών ως 

δεύτερης γλώσσας, την αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών και 

εκπαιδευτών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, την στήριξη των σχολικών δικτύων κλπ. (βλ. Παράρτημα 2 

για μια περιγραφή της γενικής συμφωνίας που επετεύχθη σε μία σύσκεψη στο πλαίσιο της διάσκεψης 

των υπουργών παιδείας των Laender). 

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής: Ελλάδα: Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών & 

Παλιννοστούντων Μαθητών» περιέχει μεταξύ άλλων τις εξής δραστηριότητες: α) στήριξη και ενίσχυση 

των Τάξεων Υποδοχής και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ως προς την λειτουργία και 

λειτουργικότητά τους, καθώς και την διερεύνηση των γλωσσικών αναγκών των μαθητών και την 

πραγματοποίηση εσωτερικής αξιολόγησης των εν λόγω τάξεων, β) την ανάπτυξη και την καλλιέργεια 

κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής 

διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, εμπλουτισμού της σχολικής βιβλιοθήκης, δημιουργίας 

αντιρατσιστικού υλικού σε σχολεία με μεταναστευτικό πληθυσμό, και γ) την ενίσχυση της μητρικής 
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γλώσσας των μαθητών μέσω συναντήσεων με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς με 

σκοπό την διερεύνηση των γλωσσικών και εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και την επιλογή 

κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού και υλικού καθώς και τον σχεδιασμό και κατασκευή του 

γλωσσικού υλικού και του πλάνου διδασκαλίας, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγησή του. 

Η Ρουμανία περιγράφει ένα στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής και μια καλή πρακτική τα οποία μπορούν 

να χαρακτηριστούν ως πολυεστιακά. Η καλή πρακτική αφορά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων του πληθυσμού ρομά στην εκπαίδευση. Ξεκίνησε το 1999 και ολοκληρώθηκε το 

2002, αλλά με βάση μία μελέτη αντικτύπου αναλήφθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και ανήλθε σε 

εθνική κλίμακα. Περιλαμβάνεται στον νόμο για την Παιδεία και επί του παρόντος λειτουργεί σε όλες τις 

περιοχές της Ρουμανίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάπτυξη ικανοτήτων στις κοινότητες ρομά, 

στήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των ρομά εκπαιδευτικών, πλήρωση τυχόν κενών στο ήδη 

υπάρχον σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και προσφέρει ένα μοντέλο μέσω του οποίου τα άτομα που είχαν 

εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο μπορούν να αποκτήσουν βασική εκπαίδευση καθώς και 

επαγγελματική κατάρτιση. Η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται στο νομικό του πλαίσιο σε 

συνδυασμό με την αφοσίωση και την ποιότητα του διδακτικού προσωπικού, καθώς και στους 

υφιστάμενους χρηματοδοτικούς πόρους. Το στοχoθετημένο μέτρο πολιτικής στοχεύει στην προώθηση, 

μέσω του νόμου για την Παιδεία, μιας γενικής δέσμης αρχών για την εγγύηση του διαπολιτισμικού 

διαλόγου και της διατήρησης της πολιτισμικής ταυτότητάς για όλους τους Ρουμάνους πολίτες Τούτο 

υλοποιείται μέσω προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών και δημιουργίας βιβλίων διδασκαλίας και 

ενισχυτικού υλικού στις μειονοτικές γλώσσες. 

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής: Λιθουανία: Σύμφωνα με την εθνική εκπαιδευτική πολιτική, κάθε 

σχολείο στο οποίο φοιτούν μετανάστες μαθητές λαμβάνει 30% επιπλέον χρηματοδότηση για κάθε 

μετανάστη μαθητή. Τα σχολεία μπορούν να κατανέμουν τους εν λόγω χρηματοδοτικούς πόρους κατά 

το δοκούν. Πολλά σχολεία οργανώνουν πρόσθετη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην 

διαφορετικότητα και την ψυχολογία του παιδιού με την μορφή σεμιναρίων και διαβουλεύσεων (π.χ. 

σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Naujamiestis). Μολονότι οι εν λόγω πρακτικές είναι μάλλον 

περιστασιακού χαρακτήρα και τοπικής εμβέλειας, παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση των σχολείων 

για την οργάνωση αυτού του είδους επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς διαπιστώνουν ότι αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την διαδικασία ένταξης των μεταναστών. 

Επίσης, υφίστανται πρακτικές περιστασιακού χαρακτήρα που στοχεύουν στην συμμετοχή των γονέων 

μεταναστών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών 

και γονέων. Το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Naujamiestis πραγματοποιεί ημέρες γονέων, στις 

οποίες οι γονείς καλούνται να διδάξουν αντί των εκπαιδευτικών (με την βοήθεια ενός επαγγελματία 

εκπαιδευτικού). Η πρακτική αυτή υπήρξε πολύ επιτυχής ως προς την αλλαγή της στάσης των γονέων 

και των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και την επικοινωνία με τους 

μετανάστες μαθητές. 
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3.5  Αύξηση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού δυναμικού 

μεταναστευτικής καταγωγής 
 

Μερικοί ανταποκριτές περιγράφουν πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση και/ή την ενίσχυση του 

αριθμού των εκπαιδευτικών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Μπορούν να ποικίλουν από ανακοινώσεις 

θέσεων εργασίας σε εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης μέχρι την στήριξη δικτύων μεταναστών 

εκπαιδευτικών. Άλλες χώρες περιγράφουν πολιτικές οι οποίες πηγάζουν από ένα νόμο για την 

αντιπροσώπευση του μειονοτικού ή του μεταναστευτικού πληθυσμού στο επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού. 

Στοχοθετημένο μέτρο: Αυστρία: Έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα για την αύξηση του πληθυσμού 

δίγλωσσων ή πολύγλωσσων εκπαιδευτικών, για παράδειγμα μέσω της παροχής πληροφοριών σε 

εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης. 

Γενικά μέτρα πολιτικής: Κροατία: Το 2000, εκδόθηκε ο εκπαιδευτικός νόμος για την γλώσσα και την 

γραφή των εθνικών μειονοτήτων. Ο νόμος αυτός ρυθμίζει το δικαίωμα των εθνικών μειονοτήτων στην 

εκπαίδευση στην δική τους γλώσσα και γραφή. Το πρόγραμμα σπουδών στην γλώσσα και την γραφή 

των εθνικών μειονοτήτων περιέχει ένα γενικό μέρος και ένα μέρος που περιλαμβάνει μαθήματα 

στενώς συνδεδεμένα με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των εθνικών μειονοτήτων (διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας, λογοτεχνία, γεωγραφία, ιστορία και πολιτισμός). Ως προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, ο 

νόμος ορίζει ότι η γλώσσα και γραφή των εθνικών μειονοτήτων θα πρέπει να διδάσκεται από 

εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε μειονοτική ομάδα. Επίσης, ο διευθυντής σε σχολεία στα οποία 

φοιτούν παιδιά από μειονοτικές ομάδες θα πρέπει να ανήκει στην μειονοτική ομάδα, άλλως, θα πρέπει 

να έχει την ικανότητα να διδάσκει την γλώσσα και γραφή του μειονοτικού πληθυσμού. Τέλος, το 

Υπουργείο Επιστήμης, Παιδείας και Αθλημάτων υποχρεούται να διαθέτει έναν απαιτούμενο αριθμό 

σχολικών συμβούλων και εποπτών οι οποίοι ανήκουν σε μειονοτική ομάδα, άλλως, θα πρέπει να έχουν 

την ικανότητα να διδάσκουν την γλώσσα και γραφή του μειονοτικού πληθυσμού. 

Kαλή πρακτική: Γερμανία: Το πρόγραμμα «Student campus» αποσκοπεί στην προσέλκυση 

μεγαλύτερου αριθμού μεταναστών μαθητών στις παιδαγωγικές σπουδές. Το πρόγραμμα συνίσταται σε 

ένα σύντομο σεμινάριο προσανατολισμού διάρκειας τεσσάρων ημέρων και περιλαμβάνει ποικίλες 

δραστηριότητες όπως η παροχή ενημέρωσης υψηλής ποιότητας και πρακτικού προσανατολισμού 

σχετικά με την επιλογή σπουδών, εξατομικευμένη παροχή συμβουλών σχετικά με την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, συναντήσεις με παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και διευθυντές, παρακολούθηση-

παρατήρηση της εργασίας των εκπαιδευτικών στα σχολεία για την απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας, πολιτισμικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το πεδίο εφαρμογής είναι περιορισμένο 

(ομάδες 30 μαθητών σε 11 πόλεις μέχρι στιγμής), αν και το μέτρο είναι σε λειτουργία από το 2008 (βλ. 

Παράρτημα 2 για μια περιγραφή της γενικής συμφωνίας στην οποία κατέληξαν σε μια συνάντηση στην 

διάσκεψη των υπουργείων παιδείας των Laender). 
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Kαλή πρακτική: Γερμανία: Το δίκτυο «Εκπαιδευτικοί με μεταναστευτικό υπόβαθρο» (στην Βόρειο Ρήνο-

Βεστφαλία) αριθμεί περίπου 400 μέλη που εργάζονται σε εθελοντική βάση. Οι τρεις κύριοι στόχοι 

είναι: η απόκτηση δυνατοτήτων, η παρακολούθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και η 

διαμόρφωση της επαγγελματικής ανάπτυξης. Οργανώνονται ποικίλες δραστηριότητες για τους 

εκπαιδευτικούς, μεταξύ των οποίων διαλέξεις και εργαστήρια, συναντήσεις, ανώτερη κατάρτιση για 

επαγγελματική ανάπτυξη, εποπτεία των υποτροφιών πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων 

δασκάλων κλπ. Εξάλλου, το δίκτυο συνδέεται με το Δίκτυο Γονέων της Βόρειου Ρήνου-Βεστφαλίας, 

οργανώσεις μεταναστών, ιδρύματα και πανεπιστήμια. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία είναι η 

ισχυρή ταύτιση των μελών με το δίκτυο, η συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση των δραστηριοτήτων 

δικτύωσης και οι εκτεταμένες πρακτικές μάρκετινγκ. Ο αντίκτυπος λοιπόν είναι μεγάλος, δεδομένου ότι 

αντίστοιχα δίκτυα συνενώνονται σε εθνικό επίπεδο.  

Στοχοθετημένο μέτρο πολιτικής: Ελλάδα: O σχετικός ελληνικός νόμος προβλέπει μια ειδική ποσόστωση 

της τάξεως 0,5% για την εισαγωγή των μεταναστών μαθητών (Μουσουλμανικές Μειονότητες της 

Θράκης) στα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει μια 

διαδικασία για την ένταξη στο σύστημα της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Θεσσαλονίκης, οι 

απόφοιτοι της οποίας προσλαμβάνονται στα μειονοτικά σχολεία. 

 

3.6 Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικών 
 

Καταρχάς, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο βαθμός σχεδιασμού και ανάπτυξης πολιτικών διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. Οι χώρες μπορούν να διακριθούν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 

χώρες στις οποίες έχει σημειωθεί μικρή ανάπτυξη και είναι μάλλον αβέβαιη η μεταβολή της 

κατάστασης αυτής στο εγγύς μέλλον (Εσθονία, Κάτω Χώρες, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία και 

Ρουμανία). Οι εθνικοί εταίροι παρέχουν διαφορετικούς λόγους για την εν λόγω κατάσταση: σε 

ορισμένες περιπτώσεις, οφείλεται στο μικρό ποσοστό υποδοχής μεταναστών, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις οφείλεται στην οικονομική κρίση, και σε άλλες, η ανάπτυξη πολιτικών είναι υπό εξέταση 

και εξαρτάται από την πολιτική κατάσταση. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από χώρες στις οποίες οι 

υφιστάμενες πολιτικές είναι υπό εξέλιξη και μερικά νέα σχέδια είναι υπό ανάπτυξη (Βέλγιο και 

Κροατία). Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει χώρες στις οποίες η ανάπτυξη πολιτικών φαίνεται να ενισχύεται 

και να καινοτομεί (Γερμανία και Αυστρία). Στην Γερμανία, η πολιτική ανάπτυξης μάλιστα περιγράφεται 

ως «αλλαγή προτύπου». 

Οι χώρες αυτές παρουσιάζουν έναν αυξανόμενο αριθμό μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, 

καθώς και σχετικά χαμηλή βαθμολογία σε διεθνείς μελέτες όπως η PISA. 

Δεύτερον, οι πολιτικές εμφανίζονται να αναπτύσσονται προς δύο τουλάχιστον διαφορετικές 

κατευθύνσεις: η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας λαμβάνει συνεχή προσοχή, ενώ επίσης 

αναπτύσσονται πολιτικές που στοχεύουν στον αναπροσανατολισμό προς τις ατομικές ανάγκες των 
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μαθητών Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία εξετάζει μια αλλαγή του συστήματος με σκοπό την αύξηση 

της διαπερατότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών διόδων.  

Αυστρία: Όσον αφορά την εκμάθηση της γερμανικής ως δεύτερης γλώσσας, αναπτύσσεται μια σειρά 

πολιτικών, οι οποίες περιλαμβάνουν την δημιουργία δικτύων και την παρακολούθηση της διαδικασίας, 

την παροχή διδακτικής καθοδήγησης, αλλά επίσης την ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών για την 

πολυγλωσσία σε όλα τα σχολικά μαθήματα. Επιπλέον, αναπτύσσονται σχέδια για την αύξηση της 

στήριξης των σχολείων στο πεδίο της πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας, όπως, για 

παράδειγμα, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας με τα ινστιτούτα κατάρτισης εκπαιδευτικών. Τέλος, 

αναπτύσσονται σχέδια απόκτησης επαγγελματικών προσόντων όσον αφορά 1) την κατάρτιση 

εκπαιδευτικών στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, 2) την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών μέσω επαγγελματικής και δια βίου εκπαίδευσης (στην αρχική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών προσφέρεται μία βασική εκπαιδευτική ενότητα: «Διδασκαλία σε γλωσσικά και 

πολιτισμικά ετερογενείς τάξεις») και 3) τους διευθυντές σχολικών μονάδων και σχολικές αρχές (η 

«ακαδημία των διευθυντών» προσφέρει μαθήματα επιλογής με θέμα την μετανάστευση και την 

πολυγλωσσία. 

Τα σχέδια αναπτύσσονται λόγω της αυξημένης διαφορετικότητας που παρατηρείται στον μαθητικό 

πληθυσμό, καθώς και λόγω της ανάγκης των εκπαιδευτικών να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον εν 

λόγω τομέα. Ωστόσο, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι μη ενιαίο, γεγονός που δυσχεραίνει την 

εφαρμογή του, ενώ παρατηρείται μία έλλειψη ηγετικής πρωτοβουλίας. (Ο εθνικός ανταποκριτής 

εμφανίζεται αρκετά επικριτικός και αναρωτάται γιατί υπήρξε καθυστέρηση 20 ετών για την επίλυση 

των ζητημάτων σε ευρύτερο επίπεδο, την στιγμή που τα ζητήματα διαφορετικότητας είναι εμφανή τις 

τελευταίες τέσσερις δεκαετίες). 

Βέλγιο: Αναπτύσσεται ένα σχέδιο για την διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης των σχολείων για την 

ανάπτυξη της επαγγελματικής επάρκειας στην αντιμετώπιση μαθητών και γονέων με διαφορετικά 

υπόβαθρα. Επίσης, το φλαμανδικό εκπαιδευτικό σύστημα πρόσφατα αναδιαρθρώθηκε με σκοπό την 

απόδοση ιδιαίτερης έμφασης σε κάθε μαθητή ατομικά, γεγονός το οποίο ενισχύει την μελλοντική 

ανάπτυξη πολιτικών.   

Κροατία: Η Δημοκρατία της Κροατίας δεν έχει μέχρι στιγμής υιοθετήσει κάποια πολιτική σχετικά με την 

βελτίωση της εκπαιδευτικής θέσης των παιδιών μεταναστών. Εντούτοις, η κατάσταση ενδεχομένως 

μεταβλήθηκε σε μία σημαντική διάσκεψη σχετικά με τις πολιτικές ένταξης που πραγματοποιήθηκε τον 

Μάρτιο του 2012. Η διάσκεψη κατέληξε σε συστάσεις για τον σχεδιασμό των πολιτικών ένταξης σε 

τέσσερις τομείς: εκπαίδευση, εργασία, υγεία και στεγαστικές λύσεις. Κατέστη σαφές ότι μια 

αποτελεσματική και επιτυχής μέθοδος πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, διαδραστική και να 

βασίζεται στις διαπολιτισμικές αξίες. Συμπέρασμα της διάσκεψης ήταν ότι το Υπουργείο Επιστήμης, 

Παιδείας και Αθλημάτων πρέπει να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στην εκπαίδευση των προσφύγων, 

των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. Η εκμάθηση της κροατικής γλώσσας θεωρείται το πρώτο 

βήμα προς την ένταξη. Δεδομένου ότι η Κροατία εντάσσεται στην ΕΕ το 2013, θα δημιουργηθούν 

διαφορετικές υποχρεώσεις ανάπτυξης μέτρων πολιτικής όσον αφορά τα παιδιά μεταναστών που θα 

ενισχύσουν περισσότερο την ανάπτυξη πολιτικής στον εν λόγω τομέα.   
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Εσθονία: Η ανάπτυξη σχεδιασμού είναι επισφαλής. Το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει την συγκέντρωση 

των προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ο συντονισμός των 

τρεχουσών δραστηριοτήτων από το Ίδρυμα Ένταξης και Μετανάστευσης θα μεταφερθεί σε 

διαφορετικό φορέα. Επίσης αβεβαιότητα προκαλεί το γεγονός ότι η ανάπτυξη του σχεδιασμού 

εξαρτάται πρωτίστως από την εξωτερική χρηματοδότηση, καθώς το θέμα δεν περιλαμβάνεται στις 

προτεραιότητες της κυβέρνησης. 

Γερμανία: Τα Bund και τα Laender έχουν θέσει κοινούς στρατηγικούς και λειτουργικούς στόχους, 

ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση των συνθηκών πλαισίου για ίσες 

δυνατότητες στην συμμετοχή και την ισότιμη πρόσβαση, η αύξηση των ευκαιριών μετακίνησης στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, η ενίσχυση των δυνατοτήτων ατομικής στήριξης για παιδιά με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο, η τήρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ καθώς και μια «αλλαγή 

προτύπου»: αποφυγή χρονικά περιορισμένων προγραμμάτων και προσφορά δομημένων λύσεων. Η 

Γερμανική Πρωτοβουλία για την Κατάρτιση (QID) θα αναπτυχθεί περαιτέρω με σκοπό την ενίσχυση των 

ευκαιριών εκπαίδευσης και των διαφορετικών επαγγελματικών αναγκών, την πρόληψη και την 

μεγαλύτερη διαπερατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών διόδων(βλ. Παράρτημα 2 για μια περιγραφή της 

γενικής συμφωνίας που επετεύχθη σε μία σύσκεψη στο πλαίσιο της διάσκεψης των υπουργών 

παιδείας των Laender). 

Ο κύριος λόγος για την ως άνω πρωτοβουλία είναι η σχετικά χαμηλή βαθμολογία στις μελέτες PISA και 

IGLU/PIRLS (όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ μεταναστών και γηγενών μαθητών) καθώς και το 

περιστατικό στο Rütli-school (μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αιτήθηκε την διακοπή της 

λειτουργίας του ενώπιον της Γερουσίας του Βερολίνου, διότι το προσωπικό δεν μπορούσε πλέον να 

διαχειριστεί την μαθητική βία). Το περιστατικό οδήγησε σε μια συζήτηση σχετικά με το γερμανικό 

σχολικό σύστημα το οποίο προσέλκυσε σε μεγάλο βαθμό το δημόσιο ενδιαφέρον. 

Ελλάδα: Πριν από την επέλευση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, είχαν εξεταστεί, μεταξύ άλλων, 

διάφορα σχέδια πολιτικής σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα των εκπαιδευτικών, την κατάρτιση 

και την αξιολόγησή τους. Εκτός από τις πολιτικές για τις μειονότητες και τις ως άνω γενικές πολιτικές 

από τις οποίες επωφελούνται εξίσου οι μειονοτικοί μαθητές, δεν υφίστανται νέα σχέδια πολιτικής υπό 

εξέλιξη. Τούτο οφείλεται κυρίως στην υφιστάμενη και παρατεινόμενη οικονομική κρίση και των 

δυσμενών πλην αναγκαίων προσπαθειών του κράτους για δημοσιονομικές περικοπές και μείωση του 

πλεονάζοντος (κλείσιμο και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις 

εκπαιδευτικών και μονοψήφιος αριθμός προσλήψεων εκπαιδευτικών ετησίως, περικοπές στην 

χρηματοδότηση των σχολικών προγραμμάτων, κλπ). Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν τους 

μηχανισμούς των Εθνικών Διαρθρωτικών Ταμείων οφείλουν να συνεχίζουν να στηρίζουν τις υπό 

εξέλιξη ενέργειες για την ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων στους εκπαιδευτικούς και λοιπούς 

εμπλεκόμενους στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των παιδιών 

μεταναστών. 

Λετονία: Δεν βρέθηκαν εθνικά σχέδια με σκοπό την βελτίωση της εκπαιδευτικής θέσης των παιδιών 

μεταναστών λόγω του μικρού ποσοστού υποδοχής μεταναστών. Εξάλλου, πέραν της στήριξης για την 

εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας, δεν υφίσταται επί του παρόντος πολιτική βούληση για την στήριξη 
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της ανάπτυξης νέων στρατηγικών με σκοπό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής θέσης των μαθητών 

δεύτερης και τρίτης γενιάς.  

Λιθουανία: Στην Λιθουανία, οι περισσότερες πολιτικές είναι «πιλοτικού» χαρακτήρα, λόγω της μικρής 

εμπειρίας της χώρας στην υποδοχή μεταναστών, ενώ τα αποτελέσματα αυτών δεν έχουν ακόμα 

εξεταστεί ενδελεχώς.  

Ρουμανία: Εκτός των ως άνω περιγραφόμενων πολιτικών με στόχο τις μειονότητες, δεν υφίστανται 

άλλα σχέδια πολιτικής υπό εξέλιξη που να εστιάζουν αποκλειστικά στους μετανάστες μαθητές, κυρίως 

λόγω του χαμηλού αριθμού μεταναστών μαθητών στην χώρα. 

Κάτω Χώρες: Επί του παρόντος, δεν υφίστανται μέτρα πολιτικής για την ανάπτυξη επαγγελματικών 

ικανοτήτων με έμφαση στην θέση των παιδιών μεταναστών. Μέχρι το 2006, η χρηματοδότηση που 

λάμβανε κάθε σχολείο οριζόταν από το ποσοστό των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο που 

φοιτούσαν σ’ αυτό. Ωστόσο, έκτοτε εισήχθη μία πολιτική «αχρωματοψίας» και το σύστημα 

υπολογισμού βασίζεται κυρίως στο μορφωτικό επίπεδο των γονέων καθώς και στον χαρακτηρισμό της 

περιοχής στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Η «αχρωματοψία» εμποδίζει τυχόν ανάπτυξη πολιτικής για 

την ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων με στόχο τα παιδιά μεταναστών. 

Εντούτοις, το Υπουργείο Παιδείας επανεξετάζει επί του παρόντος την λεγόμενη εκπαιδευτική πολιτική 

προτεραιότητας. Συζητάται αν ο εθνοτικός/πολιτισμικός παράγοντας πρέπει να ληφθεί υπόψη (για 

ακόμη μια φορά) και η έκβαση της εν λόγω συζήτησης μπορεί να έχει αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. 

Εξάλλου, το είδος της πολιτικής συμμαχίας θα είναι εξίσου σημαντικό ως προς την ανάπτυξη 

μελλοντικών σχεδίων για την βελτίωση της εκπαιδευτικής θέσης των παιδιών μεταναστών. 

Το πλαίσιο της σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης είναι αρκετά ισχυρό στις Κάτω 

Χώρες. Υπό το πρίσμα αυτό, αναπτύσσονται γενικά πολιτικά μέτρα με σκοπό την βελτίωση της 

ποιότητας των διευθυντών σχολείου και των εκπαιδευτικών με βάση μια προσέγγιση «επιστροφής στα 

βασικά», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην γλώσσα και τα μαθηματικά. Η υποκείμενη ιδέα είναι ότι η 

γενική βελτίωση της ποιότητας θα είναι επωφελής για όλους τους μαθητές, και, συνεπώς, δεν 

χρειάζονται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για τους μετανάστες μαθητές. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 
 

Στο τελικό αυτό κεφάλαιο, συνοψίζονται τα αποτελέσματα και απαντάται το ερώτημα που τέθηκε στο 

πρώτο κεφάλαιο: Τι είδους μέτρα και σχέδια πολιτικών στοχεύουν στην ενίσχυση της επαγγελματικής 

επάρκειας των σχολείων ως προς την εκπαιδευτική θέση των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

Θα θέσουμε τις προβληματισμούς μας επί των αποτελεσμάτων με αναφορά στην σχετική 

βιβλιογραφία, στην οποία παρουσιάζονται οι πιο σημαντικοί τομείς της επαγγελματικής επάρκειας για 

την ενίσχυση της σχολικής επιτυχίας των μεταναστών μαθητών. Αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους θα 

πρέπει να θεσπιστούν πολιτικές για την ενίσχυση των ικανοτήτων του σχολικού προσωπικού. Το 

ερώτημα στο οποίο θα απαντήσουμε είναι σε ποιο βαθμό οι πολιτικές που περιγράφονται στις 

απαντήσεις της έρευνας καλύπτουν τους εν λόγω σημαντικούς τομείς.  

 

4.1 Σύνοψη  
 

 Γενικές παρατηρήσεις 

Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την σύνοψή μας με τρεις γενικές παρατηρήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με το 

γεγονός ότι ελάχιστες πολιτικές και καλές πρακτικές έχουν αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης, με 

εξαίρεση την παρακολούθηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων στα δίγλωσσα σχολεία της Λετονίας και 

την μελέτη αντικτύπου στην Ρουμανία, η οποία οδήγησε στην δημιουργία ενός νομικού πλαισίου με 

συνέπειες σε εθνικό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές, όπως παρατηρείται, ελάχιστα προγράμματα 

διατηρούν προϋπολογισμό για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, γεγονός το οποίο καθιστά 

αδύνατη την εμφάνιση άλλων αποτελεσμάτων πλέον της γενικής ικανοποίησης των συμμετεχόντων. Ο 

εθνικός συντονιστής του Βελγίου σχολίασε ότι πολλά μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν μια σειρά 

παρεμβάσεων σε ένα μεταβαλλόμενο πλαίσιο, το οποίο καθιστά δυσχερή, αν όχι αδύνατη, την 

απόδειξη της αποτελεσματικότητας των μέτρων πολιτικής στον εν λόγω τομέα.  

Μία δεύτερη γενική παρατήρηση αφορά ένα μεθοδολογικό ζήτημα. Το γεγονός ότι οι ανταποκριτές δεν 

αναφέρουν πολιτική ή καλή πρακτική σε ένα συγκεκριμένο τομέα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν 

υφίσταται πολιτικές στον εν λόγω τομέα. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι αναφέρθηκε τόσο μικρός 

αριθμός πολιτικών στον τομέα των διευθυντών σχολείου ενδέχεται να σημαίνει ότι δεν υφίσταται 

ανάπτυξη πολιτικής στον εν λόγω τομέα, αλλά επίσης μπορεί να σημαίνει ότι δεν ορίστηκε με επαρκή 

σαφήνεια στην έρευνα αν η επαγγελματική επάρκεια περιλαμβάνει και τον διευθυντή του σχολείου. 

Συνεπώς, η σύγκριση μεταξύ των απαντήσεων της έρευνας και της βιβλιογραφίας θα είναι λεπτομερής 
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και ενδελεχής. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο, θα καταλήξουμε με ενδεικτικές και όχι συγκεκριμένες 

συστάσεις για την μελλοντική ανάπτυξη πολιτικών στις χώρες του δικτύου Sirius. 

Η τρίτη γενική παρατήρηση σχετίζεται με τη σύγκριση μεταξύ πολιτικών με έμφαση στους μετανάστες, 

αφενός, και στις μειονότητες, αφετέρου, σε διάφορες χώρες. Μερικές χώρες του δικτύου Sirius 

παρουσιάζουν έναν μεγάλο αριθμό μεταναστών μαθητών, στους οποίους περιλαμβάνονται μετανάστες 

πρώτης, δεύτερης, ακόμα και τρίτης γενιάς. Άλλες χώρες του Sirius παρουσιάζουν πολύ μικρό αριθμό 

μεταναστών μαθητών και μεγαλύτερο αριθμό μαθητών με μειονοτικό υπόβαθρο. Οι μαθητές αυτοί 

φοιτούν συνήθως σε πλειονοτικά σχολεία και σε ορισμένες περιπτώσεις σε μειονοτικά σχολεία, στα 

οποία διδάσκονται την μητρική τους γλώσσα. Οι διαφορές αυτές εξηγούν την ανάπτυξη πολιτικών στις 

χώρες αυτές, οι οποίες μπορούν να μάθουν πολλά η μία από την άλλη, αλλά μόνο μέχρι ενός βαθμού. 

Για παράδειγμα, οι πολιτικές σχετικά με την λετονική γλώσσα είναι ιδιαίτερα καινοτόμες σε σύγκριση 

με τις πολιτικές των Κάτω Χωρών. Εντούτοις, αυτό το είδος γλωσσικής πολιτικής δεν θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί στην περίπτωση της ολλανδικής γλώσσας, δεδομένης της σπουδαιότητας που αποδίδεται 

στην εκμάθηση της ολλανδικής γλώσσας κατά την διαδικασία ένταξης. Τούτο συνεπάγεται ότι τα 

αποτελέσματα της έρευνας θα πρέπει να ερμηνευθούν σε συνάρτηση με το υπόβαθρο και το 

μεταναστευτικό ιστορικό της κάθε χώρας.  

Σύνοψη 

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι περισσότερες πολιτικές για την ενίσχυση της επαγγελματικής 

επάρκειας στα σχολεία σχετικά με την εκπαιδευτική θέση των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

επικεντρώνονται στους εκπαιδευτικούς, και συγκεκριμένα, στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας και 

το περιβάλλον διδασκαλίας και εκμάθησης. Λιγότερη προσοχή αποδίδεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων 

των διευθυντών σχολικών μονάδων ή των γονέων και των σχέσεων μεταξύ σχολείου και κοινότητας. 

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η ως άνω μεθοδολογική παρατήρηση.  

Οι περισσότερες χώρες φαίνονται να συμφωνούν στο ότι η επάρκεια στην γλώσσα διδασκαλίας είναι 

παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την σχολική επιτυχία. Κατά την αρχική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, οργανώνονται διάφορες δραστηριότητες για την ενίσχυση της ικανότητας διδασκαλίας 

της δεύτερης γλώσσας. Ωστόσο, οι περισσότερες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενδοϋπηρεσιακής 

κατάρτισης ή επαγγελματικού προγράμματος κατάρτισης. Καταβάλλονται προσπάθειες για τον 

συνδυασμό μάθησης μητρικής και δεύτερης γλώσσας (Αυστρία) και για την εισαγωγή της 

ολοκληρωμένης εκμάθησης περιεχομένου και γλώσσας (Εσθονία) οι οποίες ωστόσο φαίνονται να 

αποτελούν καινοτομίες (ή εξαιρετικές περιπτώσεις). 

Οι περισσότερες πολιτικές που εστιάζουν στο περιβάλλον διδασκαλίας και εκμάθησης καταλήγουν 

στην προσφορά προγραμμάτων για την ανάπτυξη των γενικών πρακτικών δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών ή δεξιοτήτων χειρισμού της εθνοτικής/πολιτισμικής διαφορετικότητας. Ορισμένες 

χώρες υιοθετούν μια ολοκληρωμένη ή σε επίπεδο σχολείου προσέγγιση, ενώ μερικές χώρες 

δημιουργούν κέντρα εξειδίκευσης, για παράδειγμα, με την μορφή δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων και 

ινστιτούτων κατάρτισης εκπαιδευτικών.  
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Εκτός από τις πολιτικές που επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη ομάδα (εκπαιδευτικοί, γονείς, 

διευθυντές σχολείων), σημειώνονται πολιτικές που συμπεριλαμβάνουν διάφορες ομάδες και 

πολυεστιακά στοιχεία. Είναι δύσκολο να συνοψίσουμε αυτά τα «προγράμματα», δεδομένου της 

μεγάλης ποικιλίας σκοπών και δραστηριοτήτων ανά χώρα. Ορισμένα συνδυάζουν την έμφαση στην 

εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας και το περιβάλλον διδασκαλίας και εκμάθησης, ενώ άλλα 

περιγράφουν μέτρα τα οποία έχουν θεσπιστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας 

ορίζει ένα γενικό πλαίσιο ή σύνολο αρχών, και σε ορισμένες περιπτώσεις, καλεί τα σχολεία να 

αναζητήσουν πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη. 

Τέλος, αναφέρουμε τις πολιτικές που καταλήγουν σε προγράμματα με στόχο την αύξηση και/ή 

ενίσχυση του αριθμού των εκπαιδευτικών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Τα εν λόγω μέτρα ποικίλλουν 

στην μορφή τους: από ανακοινώσεις θέσεων εργασίας σε ειδικά μέσα ενημέρωσης και την στήριξη 

δικτύων μεταναστών εκπαιδευτικών μέχρι ποσόστωση εκπαιδευτικών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Όσον αφορά τα σχέδια για την ανάπτυξη πολιτικής, σε έξι από τις χώρες του Sirius, η ανάπτυξη είναι 

αβέβαιη, δύο χώρες συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε σχετικά μικρή κλίμακα και δύο χώρες ενισχύουν 

και καινοτομούν στις δραστηριότητες ανάπτυξης πολιτικής Οι πολιτικές αναπτύσσονται προς 

τουλάχιστον δύο διαφορετικές διευθύνσεις: η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας συνεχίζει να αποτελεί 

αντικείμενο προσοχής, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται πολιτικές αναπροσανατολισμού στις ατομικές 

ανάγκες των μαθητών. 

 

4.2 Σύγκριση με την βιβλιογραφία 
 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράψαμε την πρόσφατη σχετική βιβλιογραφία στον τομέα της ανάπτυξης 

ικανότητας χειρισμού της εθνοτικής/πολιτισμικής διαφορετικότητας στα σχολεία. Ο ΟΟΣΑ περιγράφει 

την σημασία της εκμάθησης της γλώσσας διδασκαλίας καθώς και της προσαρμογής του περιβάλλοντος 

διδασκαλίας και εκμάθησης στις ανάγκες των μαθητών με διαφορετικό υπόβαθρο. Είναι εμφανές από 

τα αποτελέσματα ότι οι χώρες του δικτύου Sirius έχουν γενικά αφομοιώσει τις γενικές αυτές 

κατευθύνσεις για την ανάπτυξη πολιτικών. 

Στην συνέχεια, συνοψίζουμε αρχικά τις βασικές ικανότητες των εκπαιδευτικών και του σχολικού 

προσωπικού όπως περιγράφονται στην βιβλιογραφία και στην συνέχεια συγκρίνουμε τις υφιστάμενες 

πολιτικές με τις περιγραφόμενες στα αποτελέσματα. Ξεκινούμε με τις ικανότητες σχετικά με την 

εκμάθηση της γλώσσας. 

Γλώσσα διδασκαλίας: ανάπτυξη μιας σαφούς και ρητής γλωσσικής πολιτικής για ολόκληρο το 

σύστημα: τούτο περιλαμβάνει έναν επαρκή αριθμό ικανών εκπαιδευτικών, οι οποίοι ξέρουν να 

χρησιμοποιούν το υλικό ποιοτικής αξιολόγησης για την γλωσσική ικανότητα, πώς να ενθαρρύνουν την 

γλωσσική ανάπτυξη σε πολύ νεαρή ηλικία και να οργανώνουν την γονική στήριξη στην εκμάθηση της 

γλώσσας, εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα παιδιά την διαφορά μεταξύ ακαδημαϊκής και 
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καθημερινής χρήσης της γλώσσας, εκπαιδευτικούς που προσφέρουν ολοκληρωμένη μάθηση 

περιεχομένου και γλώσσας, προσφέρουν στήριξη στους νεοεισερχόμενους μαθητές σε μεταγενέστερη 

ηλικία και αξιολογούν και πιστοποιούν την επάρκεια στην μητρική γλώσσα.  

Η ανάπτυξη πολλών από τις ως άνω ικανότητες αποτελεί τον στόχο πολλών πολιτικών που 

περιγράφονται στα αποτελέσματα. Σε ορισμένες χώρες, υφίστανται για παράδειγμα πολιτικές για την 

ενθάρρυνση της γλωσσικής ανάπτυξης στην γλώσσα διδασκαλίας σε πολύ νεαρή ηλικία. Η Εσθονία έχει 

αναφέρει πολιτικές σχετικά με την ολοκληρωμένη μάθηση περιεχομένου και γλώσσας. Σε ορισμένες 

χώρες παρέχεται στήριξη στους νεοεισερχόμενους μαθητές μέσω τάξεων υποδοχής ή πολιτικών με τις 

οποίες προσφέρεται εκμάθηση της γλώσσας διδασκαλίας κατά το πρώτο έτος. Στις περιπτώσεις αυτές, 

οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν ειδική κατάρτιση για την διδασκαλία αυτών των μαθημάτων. Επίσης, σε 

μικρό αριθμό χωρών, πραγματοποιείται κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την πιστοποίηση επάρκειας 

στην μητρική γλώσσα. 

Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν όλες οι ικανότητες στις απαντήσεις της έρευνας. Για παράδειγμα, 

παραμένει ασαφές αν οι χώρες του Sirius έχουν θεσπίσει συστήματα για την διασφάλιση επάρκειας 

ικανών εκπαιδευτικών. Η Γερμανία αναφέρει την ανάπτυξη υλικού αξιολόγησης, αλλά ως προς τις 

υπόλοιπες χώρες παραμένει ασαφές αν το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο. Εξίσου ασαφής παραμένει η 

χρήση του εν λόγω υλικού και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως προς την πραγματική χρήση του. 

Τέλος, απουσιάζει επίσης οποιαδήποτε αναφορά στην οργάνωση της γονικής στήριξης. 

Οι απαιτούμενες ικανότητες των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων στο περιβάλλον 

διδασκαλίας και εκμάθησης: Η ικανότητα εφαρμογής διαμορφωτικής αξιολόγησης και 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η εξειδίκευση σε πεδία κοινωνικής διάδρασης και ταυτότητας, η 

ικανότητα σχεδιασμού διδακτικού υλικού χρήσιμου για όλους τους μαθητές, η ικανότητα 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η ικανότητα δημιουργίας ασφαλούς και ειρηνικού κλίματος στην τάξη 

και το σχολείο και δημιουργίας υψηλών προσδοκιών, ενώ επίσης οι σχολικοί διευθυντές πρέπει ξέρουν 

πώς να κατανέμουν την ηγεσία του σχολείου, εκπαιδευτικοί/σχολικό προσωπικό που ξέρουν να 

παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο, ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και συνεργάζονται με 

τους γονείς και τις τοπικές κοινότητες. Εξίσου αναγκαία είναι και η παρουσία περισσότερων 

εκπαιδευτικών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Ιδιαίτερη προσοχή φαίνεται να αποδίδεται στον τομέα του περιβάλλοντος διδασκαλίας και εκμάθησης 

όσον αφορά την ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων σε ετερογενείς τάξεις και σε ζητήματα διαχείρισης 

της κοινωνικής διάδρασης και ανάπτυξης ταυτότητας (διάκριση και στερεότυπα κλπ.) καθώς και την 

ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων. Επίσης, μερικά μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν συνεργασία με 

τους γονείς και τις τοπικές κοινότητες. Τέλος, μερικές χώρες του δικτύου Sirius αναφέρουν πολιτικές οι 

οποίες αποσκοπούν στην αύξηση του διδακτικού δυναμικού μεταναστευτικής καταγωγής. 

Υπάρχουν ικανότητες στις οποίες δεν γίνεται ρητή αναφορά στις απαντήσεις των χωρών. Για 

παράδειγμα, καμία χώρα δεν αναφέρει την ικανότητα εφαρμογής μεθόδων διαμορφωτικής 

αξιολόγησης ή δημιουργίας ασφαλούς και ειρηνικού κλίματος στην τάξη. Η δημιουργία υψηλών 

προσδοκιών δεν αναφέρθηκε ρητά, ούτε επίσης η παρακολούθηση της προόδου των μαθητών. 
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Μολονότι ορισμένες χώρες ανέφεραν την κατάρτιση των διευθυντών σχολικών μονάδων, καμία χώρα 

δεν ανέφερε την κατάρτιση στην κατανομή της σχολικής ηγεσίας. Ενδεχομένως τα ως άνω δεν 

αναφέρθηκαν διότι οι πολιτικές για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των εν λόγω ικανοτήτων δεν 

λογίζονται ως καλές πρακτικές, ή διότι υπερβαίνει το βαθμό λεπτομερειών που δίνονται στις 

απαντήσεις της έρευνας. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν αναφέρθηκαν οι πολιτικές στην έρευνα 

επειδή δεν υφίστανται, πρέπει δικαιολογημένα να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις αντίστοιχες 

πολιτικές, δεδομένης της σπουδαιότητάς τους. 

 

4.3 Ενδεικτικές συστάσεις 

 

Κατόπιν της σύγκρισης μεταξύ βιβλιογραφίας και των απαντήσεων των χωρών του δικτύου Sirius, 

διατυπώνεται μία σειρά συστάσεων. Δεδομένης της επιμελούς σύγκρισης που διεξήχθη, είναι λογικός ο 

ενδεικτικός χαρακτήρας των συστάσεων και σκοπός τους είναι να χρησιμοποιηθούν ως πηγή 

προσανατολισμού για μελλοντική ανάπτυξη πολιτικών. Οι συστάσεις αυτές διατυπώνονται με γενικούς 

όρους και απαιτείται λεπτομερέστερη ανάπτυξή τους. 7.  

Η πρώτη γενική σύσταση για όλες τις χώρες του δικτύου Sirius αφορά την ανάπτυξη πιο συνεκτικών 

προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων. Γίνεται αναφορά στην κεντρική σύσταση του ΟΟΣΑ: απαιτείται 

μια σαφής και ρητή γλωσσική πολιτική σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου οι 

μετανάστες μαθητές να αποκτήσουν επάρκεια εφάμιλλη των γηγενών μαθητών στην γλώσσα 

διδασκαλίας. Δεδομένων των απαντήσεων στην έρευνα, η σύσταση αυτή μπορεί να επαναληφθεί. 

Αντίστοιχα, μπορεί να διατυπωθεί μια γενική σύσταση για το περιβάλλον εκμάθησης και διδασκαλίας. 

Στις απαντήσεις της έρευνας γίνεται αναφορά σε διάφορα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης 

για εκπαιδευτικούς τα οποία εστιάζουν σε διαφορετικές δεξιότητες, αλλά ελάχιστος αριθμός αυτών 

εφαρμόζεται σε επίπεδο σχολείου ή σε εθνικό επίπεδο. Βάσει των αποτελεσμάτων, συστήνουμε την 

ανάπτυξη συνεκτικών προγραμμάτων πολιτικής με έμφαση στο «συνολικό» περιβάλλον εκμάθησης και 

διδασκαλίας, στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών όσο και το υλικό 

διδασκαλίας και οι μέθοδοι αξιολόγησης. 

Επίσης, όπως τονίζεται στην σχετική βιβλιογραφία, πρέπει να ενισχυθούν ορισμένα βασικά στοιχεία, 

όπως η επαγγελματική επάρκεια στον συνδυασμό εκμάθησης μητρικής και δεύτερης γλώσσας, η 

ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας, η δημιουργία θετικού κλίματος τάξης και 

δημιουργία υψηλών προσδοκιών. Επίσης, σε αυτά περιλαμβάνεται η ανάμειξη των γονέων και η 

ενδυνάμωση των σχέσεων σχολείου-κοινότητας, και, τέλος, η επαγγελματική επάρκεια των διευθυντών 

σχολείου.  

                                                           
7
 Το Sirius οργανώνει μια συνάντηση με τους υπεύθυνους για τον σχεδιασμό πολιτικής (11

η
 Δεκεμβρίου 2012) 

στην οποία θα συζητηθούν οι συστάσεις καθώς και οι στρατηγικές για την υλοποίησή τους 
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Παρατηρήσαμε ότι καμία από τις χώρες δεν αναφέρει συστήματα διασφάλισης επάρκειας 

καταρτισμένων εκπαιδευτικών. Το στοιχείο αυτό δεν αφορά μόνο των αριθμό των εκπαιδευτικών στα 

αστικά ή τα μειονοτικά σχολεία, αλλά επίσης και στην ποιότητα των εκπαιδευτικών. Υπό την έννοια 

αυτή, αναφέρεται στην έκδοση άδειας διδασκαλίας και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης κυρίως για 

τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με μετανάστες μαθητές. Συνιστούμε την περαιτέρω διερεύνηση 

πιθανών συστημάτων τα οποία 1) αξιολογούν και 2) στηρίζουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών σε τάξεις στις οποίες φοιτούν μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Η λίστα είναι μεγάλη και η ενίσχυση της ανάπτυξης πολιτικής σε όλους τους ως άνω τομείς δεν θα 

συμβεί εν μία νυκτί, δεδομένου ότι απαιτείται σαφής στρατηγική και συνεχής μέριμνα από όλους τους 

σχετικούς παράγοντες (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται δίκτυα όπως το δίκτυο Sirius). Βάσει των 

απαντήσεων της έρευνας, συνιστούμε ρητώς να συμπεριληφθεί η αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών 

στην εν λόγω στρατηγική. Σε περίπτωση που η ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών ως προς 

τον χειρισμό της διαφορετικότητας αποτελεί μέρος του βασικού προγράμματος σπουδών στην 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών, το πεδίο εφαρμογής και η επίδραση θα μπορούσαν να είναι πολύ 

μεγαλύτερα από τα σημερινά. Εξάλλου, αξίζει να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των δικτύων 

(μεταναστών) εκπαιδευτικών και των εξειδικευμένων κέντρων ή των δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων, 

ινστιτούτων κατάρτισης εκπαιδευτικών και σχολείων. Οι χώρες του δικτύου Sirius που έχουν προβεί 

στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών θα μπορούσαν να διασαφηνίσουν τον λόγο για τον οποίο 

επέλεξαν τις συγκεκριμένες στρατηγικές και τα αποτελέσματά τους. Με βάση τα όσα μπορούμε να 

συμπεράνουμε από τις απαντήσεις επί του σημείου αυτού, οι πολιτικές αυτές εμφανίζονται ως 

υποσχόμενες στρατηγικές για την προώθηση της ανάπτυξης πολιτικών στον τομέα της ανάπτυξης 

ικανοτήτων με σκοπό την άριστη εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών.  



41 
 

 


