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Σχετικά με την παρούσα εργαλειοθήκη 

Η εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί για τους σκοπούς του έργου PASSAGE (Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις 

Μετάβασης από την Υποδοχή στην Εκπαίδευση). Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους/τις 

δασκάλους/δασκάλες και τους/τις διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων να βελτιώσουν τις επαγγελματικές 

τους δεξιότητες στην εκπαίδευση κοινωνικής ένταξης. Θα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για επαγγελματίες που 

εργάζονται σε περιβάλλοντα υποδοχής νεοαφιχθέντων μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών με 

μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία που στοχεύουν σε μια πιο παιδοκεντρική προσέγγιση και 

λαμβάνουν υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της έρευνας τεκμηρίωσης για την πρώτη φάση του έργου PASSAGE 

κατέδειξαν μοτίβα και καλές ή κακές πρακτικές για τη συμπερίληψη των παιδιών στα σύγχρονα εκπαιδευτικά 

συστήματα σε όλη την Ευρώπη. Η ανάλυση παρουσίασε πώς οι δάσκαλοι/δασκάλες και οι διευθυντές/ 

διευθύντριες των σχολείων δεν έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τους πόρους για να αντιμετωπίσουν 

το ολοένα και πιο ποικιλόμορφο και διαπολιτισμικό παιδαγωγικό περιβάλλον. Η παρούσα εργαλειοθήκη 

στοχεύει να παρέχει καθοδήγηση και να αυξήσει τη σχολική ικανότητα στη συμπεριληπτική μάθηση και την 

παιδαγωγική ενσωμάτωση.  

Εισαγωγή 

Στον σύγχρονο κόσμο με την ταχεία παγκοσμιοποίηση και τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, η 

μετανάστευση έχει καταστεί ένα κοινό φαινόμενο σε όλες τις χώρες. Παρόλο που έχουν διεξαχθεί πολλές 

μελέτες σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοαφιχθέντες μαθητές και οι νεοαφιχθείσες 

μαθήτριες με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία στα σχολεία, έχει δοθεί λίγη προσοχή στο πώς 

μπορεί να βελτιωθεί το σχολικό περιβάλλον για να διευκολυνθούν οι μαθησιακές τους εμπειρίες. Η παρούσα 

εργαλειοθήκη επισημαίνει επτά διαστάσεις στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο οι 

δάσκαλοι/δασκάλες και οι διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων για να μάθουν τι μπορούν να κάνουν 

προκειμένου να βοηθήσουν τους/τις νέους/νέες μαθητές/μαθήτριες να ενσωματωθούν στις σχολικές τους 

κοινότητες.  

ΟΛΙΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΑΙΔΙ  / ΜΙΑ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΠΟΥ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  

ΣΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΚΑΙ  ΤΙΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ/ΤΗΣ  ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

Η ολιστική προσέγγιση για το παιδί είναι μια εκπαιδευτική φιλοσοφία που λαμβάνει υπόψη τη 

γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του/της μαθητή/τριας. Αυτή η προσέγγιση 

προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ικανότητες του/της μαθητή/τριας δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο 

πρόγραμμα μάθησης για να καλύψει τις ακαδημαϊκές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες κάθε 

μαθητή/τριας στην τάξη του. Η παρούσα ενότητα περιγράφει περαιτέρω αυτήν την προσέγγιση και πώς 
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχολείο για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς πολιτισμικούς 

αποκλεισμούς. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΩΝ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

Όταν εισέρχονται στο σχολείο νέοι/νέες μαθητές/τριες, οι δάσκαλοι θα πρέπει να ενδιαφέρονται 

για τις ανάγκες τους. Μια σειρά δραστηριοτήτων μπορεί να βοηθήσει τον/την μαθητή/μαθήτρια να 

ενσωματωθεί γρήγορα στη νέα τάξη και στο πρόγραμμα μαθημάτων. Η διοίκηση του σχολείου θα πρέπει να 

υποστηρίζει τους/τις δασκάλους/δασκάλες όσον αφορά στην υποδοχή νεοαφιχθέντων μαθητών και 

νεοαφιχθεισών μαθητριών με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία. Η παρούσα ενότητα εστιάζει σε 

μεθόδους που πρέπει να υιοθετηθούν από τη διοίκηση του σχολείου για να βοηθήσουν τους/τις 

δασκάλους/δασκάλες να προετοιμαστούν ώστε να διδάξουν όλα τα παιδιά και να δημιουργήσουν 

συμπεριληπτικά σχολεία.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

Η σχολική κοινότητα αποτελείται από πολλά άτομα και, μερικές φορές, μπορεί να είναι δύσκολο να 

γνωρίζετε από πού να ξεκινήσετε όταν προσπαθείτε να υποστηρίξετε τους νεοαφιχθέντες μαθητές και τις 

νεοαφιχθείσες μαθήτριες με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία. Αρχικά, είναι σημαντικό να 

κατανοήσουμε όλες τις πτυχές της ζωής του/της μαθητή/μαθήτριας και πώς μπορεί να επηρεάσουν τη 

μάθησή του/της στην τάξη. Για τον λόγο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας η διοίκηση του σχολείου να 

δημιουργήσει και να διατηρήσει μια υγιή επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς και την κοινότητα. Η 

παρούσα ενότητα προσφέρει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να προωθήσετε την ενεργό συμμετοχή της 

οικογένειας και πώς αυτό μπορεί να ωφελήσει τους νεοαφιχθέντες μαθητές και τις νεοαφιχθείσες 

μαθήτριες.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ  

ΚΑΙ  ΑΙΣΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΑΝΗΚΕΙΝ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΙΣΟΤΗΤΑΣ  

Το σχολικό περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της μάθησης των 

νεοαφιχθέντων μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία. Θα 

πρέπει να δημιουργήσει μια συμπεριληπτική κουλτούρα στην τάξη που να είναι θετική και υποστηρικτική, να 

επιτρέπει την ίση συμμετοχή όλων των μαθητών και μαθητριών και να προάγει τον θετικό διαπολιτισμικό 

διάλογο. Αυτό θα βοηθήσει τους νεοαφιχθέντες μαθητές και τις νεοαφιχθείσες μαθήτριες με μεταναστευτική 

ή προσφυγική βιογραφία να ενσωματωθούν γρήγορα στη σχολική κοινότητα. Η παρούσα ενότητα εξηγεί τη 

σημασία της κάλυψης των κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των μαθητών και μαθητριών για τη 

δημιουργία της αίσθησης του ανήκειν και της ισότητας. Με τον τρόπο αυτό εργαζόμαστε προς την 

κατεύθυνση της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που προάγει τις θετικές σχέσεις. 
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

Η ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών με μεταναστευτική ή 

προσφυγική βιογραφία στα σχολεία των χωρών υποδοχής θεωρείται πολύπλοκη και απαιτητική εργασία. Οι 

δάσκαλοι/δασκάλες αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, παρέχοντας 

μεταγνωστική υποστήριξη που επιτρέπει στους νεοαφιχθέντες μαθητές και στις νεοαφιχθείσες μαθήτριες με 

μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία να μαθαίνουν αποτελεσματικά και αποδοτικά. Η παρούσα ενότητα 

παρουσιάζει μεθόδους και συμβουλές ώστε να εγείρει ερωτήματα στους εκπαιδευτικούς σχετικά με την 

ικανότητά τους στην ενσωμάτωση μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην τάξη τους. 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΓΛΩΣΣΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

Οι δάσκαλοι/δασκάλες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των σχολικών 

επιδόσεων και στην παροχή γλωσσικής υποστήριξης σε νεοαφιχθέντες μαθητές και νεοαφιχθείσες μαθήτριες 

με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία. Μέσω της χρήσης των πόρων, οι δάσκαλοι/δασκάλες είναι σε 

θέση να προσφέρουν ευκαιρίες στους/στις μαθητές/τριες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα ισχυρά τους 

σημεία, να βελτιώσουν την ευαισθητοποίηση και να εξασκήσουν τα αδύναμα σημεία. Οι δάσκαλοι/δασκάλες 

βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες αναγνωρίζοντας ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό, με διαφορετικές ικανότητες 

και στιλ μάθησης, ενώ εργάζονται για έναν κοινό στόχο. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει στρατηγικές που 

πρέπει να λάβουν υπόψη οι εκπαιδευτικοί όταν στοχεύουν να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες να 

επιτύχουν περισσότερα και να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.  

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Οι δάσκαλοι/δασκάλες μπορούν να προσφέρουν πολυπολιτισμική εκπαίδευση χρησιμοποιώντας 

μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδραστικών προσεγγίσεων και των 

πρακτικών δραστηριοτήτων. Ο στόχος της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους/τις 

μαθητές/τριες να αναπτύξουν ένα ισχυρό αίσθημα σεβασμού για το άτομο, την αγάπη για την ιστορία και 

την κληρονομιά τους, τη γνώση των πολιτισμικών τους ριζών και την ανεκτικότητα προς τις άλλες 

εθνικότητες. Μαθαίνοντας για τις πεποιθήσεις, τις πρακτικές και την εθιμοτυπία άλλων πολιτισμών, οι 

μαθητές/τριες θα είναι πιο δεκτικοί απέναντι σε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο. Η παρούσα ενότητα 

επισημαίνει πώς μια πολυπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να ενσωματωθεί στο σχολικό σύστημα για την 

προώθηση πολιτισμικά ευαίσθητων σχολικών περιβαλλόντων.  

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παρούσα εργαλειοθήκη; 

Η παρούσα εργαλειοθήκη περιέχει 7 κεφάλαια, τα οποία παρουσιάζονται παραπάνω, καθένα από 

τα οποία προσφέρει εργαλεία και δραστηριότητες για παιδαγωγικές προσεγγίσεις, μαθησιακές 

δραστηριότητες και άλλα, που θα χρησιμεύσουν στους διευθυντές/ διευθύντριες και στους/στις 
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δασκάλους/δασκάλες των σχολείων όταν προσπαθούν να δημιουργήσουν πολιτισμικά ευαίσθητα σχολικά 

περιβάλλοντα. Το θέμα του κάθε κεφαλαίου επιλέχθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου από την 

ερευνητική φάση του έργου PASSAGE. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, δάσκαλοι/δασκάλες και 

διευθυντές/ διευθύντριες σχολείων σε όλη την ΕΕ ανέφεραν ορισμένους τομείς όπου τα σχολεία στερούνται 

γνώσεων και εμπειρίας, αλλά θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω προκειμένου να προσφέρουν ένα 

δημοκρατικό, ασφαλές και φιλόξενο σχολείο, ειδικά για νεοαφιχθέντες μαθητές και νεοαφιχθείσες 

μαθήτριες με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Τα θέματα των κεφαλαίων επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Κάθε κεφάλαιο περιέχει μια περιγραφή του θέματος, ερωτήσεις καθοδήγησης, 

συμβουλές, προτάσεις και περαιτέρω πόρους.  

Οι ερωτήσεις καθοδήγησης για τους/τις δασκάλους/δασκάλες και τους/τις διευθυντές/ 

διευθύντριες των σχολείων προσφέρουν ιδέες για δραστηριότητες (που θα εφαρμοστούν με μαθητές/τριες, 

ομάδες μαθητών και μαθητριών, ομάδες εκπαιδευτικών), οργανωμένα εργαστήρια, εκδηλώσεις και άλλες 

εκπαιδευτικές πρακτικές. Η παρούσα ενότητα εξετάζει, επίσης, τη συμπεριφορά των δασκάλων και των 

διευθυντών/τριων των σχολείων κατά τη σχολική περίοδο και παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να 

αναρωτηθούν πώς μπορούν να ενσωματώσουν τις προτεινόμενες μεθόδους στην καθημερινή τους 

διδασκαλία και στη διοίκηση της τάξης/σχολείου.   

Η ενότητα με τις συμβουλές καθοδηγεί τους/τις δασκάλους/δασκάλες και τους/τις διευθυντές/ 

διευθύντριες των σχολείων ώστε να μπορούν να απομακρύνουν τυχόν εμπόδια που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Τους ενημερώνει, επίσης, για τα άτομα που 

μπορούν να τους βοηθήσουν ώστε να εφαρμόσουν τις ιδέες τους και παρέχει επιπλέον έρευνα και υλικό που 

θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους.   

Η ενότητα με τις προτάσεις περιλαμβάνει τα βασικά σημεία που αναφέρθηκαν από τους/τις 

δασκάλους/δασκάλες και τους/τις διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων κατά τη διάρκεια της ερευνητικής 

φάσης κάθε συμμετέχουσας χώρας. Περιλαμβάνει, επίσης, προτάσεις από περαιτέρω έρευνα για το θέμα. 

Κατά περίπτωση, προσφέρει ιδέες και μαθήματα από άλλα σχολικά έργα και σχέδια που εφαρμόζουν την 

ίδια ή παρόμοια προσέγγιση. 

Η εργαλειοθήκη θα καθοδηγήσει τους/τις δασκάλους/δασκάλες και τους/τις 

διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων σε καινοτόμες πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν και θα τους 

βοηθήσει να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν. Ωστόσο, η χρήση μόνο της 

παρούσας εργαλειοθήκης δεν θα καταστήσει τους ενδιαφερόμενους δασκάλους και 

διευθυντές/διευθύντριες ειδικούς στο θέμα. Εάν επιθυμούν να μάθουν πρόσθετες πληροφορίες για ένα 

θέμα, υπάρχει μια ενότητα στο τέλος κάθε κεφαλαίου που προσφέρει περαιτέρω πόρους.  
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Κεφάλαιο 1: Ολιστική προσέγγιση για το παιδί / μια 

προσέγγιση που προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις 

ικανότητες του/της μαθητή/μαθήτριας 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: DAVID RIHTARIC, LJUDSKA UNIVERZA PTUJ 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καθολικό σε όλες τις κοινωνίες οι οικογένειες να θέλουν τα 

παιδιά τους να είναι χαρούμενα, υγιή, υπεύθυνα, να επιδεικνύουν σεβασμό και να είναι ενεργά μέλη των 

κοινοτήτων τους. Η «Ολιστική Εκπαίδευση του Παιδιού» είναι μια ολοένα και πιο δημοφιλής προσέγγιση 

που χρησιμοποιούν τα σχολεία για να εξασφαλίσουν ότι οι μαθητές/μαθήτριες αναπτύσσουν αυτές τις 

ευρύτερες δεξιότητες ζωής (Olson, 2018). Μερικές από τις πιο πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι εάν τα 

σχολεία προσφέρουν κατάλληλες ευκαιρίες μάθησης, τα παιδιά βιώνουν μεγαλύτερες ακαδημαϊκές 

επιδόσεις, επιτυχημένη σταδιοδρομία και βελτιωμένη υγεία και ευημερία συνολικά (Bruce και Bridgeland, 

2014). 

Η ολιστική προσέγγιση για το παιδί είναι αυτή που εστιάζει την προσοχή στην κοινωνική, 

συναισθηματική, νοητική, σωματική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών και μαθητριών. Το 2007 η ASCD 

(Ένωση για την Εποπτεία και την Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών - Association for Curriculum 

Development and Supervision) περιέγραψε μια ολιστική προσέγγιση για το παιδί στην εκπαίδευση ως την 

κύρια αποστολή της. Ανέπτυξε 5 αρχές βασισμένες στη θεωρία της παιδικής ανάπτυξης, η οποία υποστηρίζει 

την προσέγγιση και δηλώνει ότι κάθε παιδί σε κάθε σχολείο και σε κάθε κοινότητα αξίζει να είναι υγιές, 

ασφαλές, να συμμετέχει, να υποστηρίζεται και να προκαλείται (Slade και Griffith, 2013). Προάγει τη 

γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική, σωματική, νοητική ανάπτυξη και τη δημιουργία ταυτότητας των 

παιδιών και όχι αποκλειστικά την ακαδημαϊκή ανάπτυξη. 

Διάφοροι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν διαφορετικό λεξιλόγιο όταν περιγράφουν την ολιστική 

προσέγγιση για το παιδί. Ωστόσο, συνδέεται πάντα με άλλους όρους που περιλαμβάνουν τη βαθύτερη 

μάθηση, την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση, την εκπαίδευση του χαρακτήρα, τις δεξιότητες ζωής, τις 

διαπροσωπικές δεξιότητες και τις μη γνωστικές δεξιότητες κ.λπ. Η ολιστική προσέγγιση για το παιδί παρέχει 

στα παιδιά τα θεμέλια που χρειάζονται για να γίνουν ολοκληρωμένα, υγιή άτομα, εξοπλισμένα με σωστή 

εκπαίδευση και σημαντικές δεξιότητες ζωής που θα τα βοηθήσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές 

τους. 
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Ποιες είναι οι πέντε αρχές της Ολιστικής Εκπαίδευσης του Παιδιού; 

Η Ένωση για την Εποπτεία και την Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών (ASCD) ίδρυσε την Ολιστική 

Πρωτοβουλία για τα Παιδιά, η οποία στον πυρήνα της βασίζεται σε πέντε βασικές αρχές: 

1. Υγεία: κάθε μαθητής/μαθήτρια εισέρχεται υγιής στο σχολείο και μαθαίνει και εφαρμόζει έναν 

υγιεινό τρόπο ζωής. 

2. Ασφάλεια: κάθε μαθητής/μαθήτρια μαθαίνει σε ένα περιβάλλον που είναι σωματικά και 

συναισθηματικά ασφαλές για τους μαθητές/μαθήτριες και τους ενήλικες. 

3. Συμμετοχή: κάθε μαθητής/μαθήτρια συμμετέχει ενεργά στη μάθηση και συνδέεται με το σχολείο 

και την ευρύτερη κοινότητα.  

4. Υποστήριξη: κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει πρόσβαση σε εξατομικευμένη μάθηση και υποστηρίζεται 

από ειδικευμένους ενήλικες που επιδεικνύουν το ενδιαφέρον τους. 

5. Πρόκληση: κάθε μαθη μαθητής/μαθήτρια τής προκαλείται ακαδημαϊκά και προετοιμάζεται ώστε να 

επιτύχει στο κολέγιο ή για περαιτέρω σπουδές, καθώς και για απασχόληση και συμμετοχή σε ένα 

παγκόσμιο περιβάλλον. 

Ποια είναι τα οφέλη αυτής της προσέγγισης για όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες, 

ειδικά για τους νεοαφιχθέντες μαθητές και τις νεοαφιχθείσες μαθήτριες με 

μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία; 

Μια Ολιστική Προσέγγιση για το Παιδί στην εκπαίδευση ενθαρρύνει τους διαχειριστές, τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους εκπαιδευτικούς να σκεφτούν πιο ολιστικά και ολοκληρωμένα για 

την παροχή τόσο ακαδημαϊκής, όσο και μη ακαδημαϊκής υποστήριξης στους/στις μαθητές/μαθήτριες. Όταν 

οι κοινότητες δεσμεύονται να εκπαιδεύσουν ολιστικά το παιδί, στο πλαίσιο ολόκληρων κοινοτήτων και 

ολόκληρων σχολείων, δεσμεύονται να σχεδιάσουν μαθησιακά περιβάλλοντα που συνδυάζουν όχι μόνο 

συγκεκριμένους τομείς περιεχομένου όπως τα μαθηματικά, τη φυσική, τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές 

επιστήμες, αλλά και ψυχοκοινωνικές πτυχές του ατόμου και της μάθησης (Slade και Griffith, 2013). 

 

Πώς μπορεί να υιοθετηθεί αυτή η προσέγγιση στα σχολεία; 

Μια σχολική προοπτική για την εφαρμογή μιας ολιστικής πολιτικής για το παιδί στο σχολείο 

αναφέρεται στο περιβάλλον και την κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί για να εξασφαλίσει την επιτυχία - 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής πόρων, υποστήριξης και προσοχής στην υγεία του παιδιού (σωματική, 

κοινωνική, συναισθηματική και ψυχική), καθώς και στην ασφάλεια. Αυτό δημιουργεί ένα υποστηρικτικό 

περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη και την εξέλιξη και παρέχει προσοχή. Μια ολιστική προσέγγιση στην 



 

 
9  WP3.2 Εργαλειοθήκη  

επιτυχία των μαθητών και μαθητριών και στην επίγνωση των στοιχείων που εμποδίζουν ή προάγουν τη 

μάθηση (Slade και Griffith, 2013). 

Οι σημερινοί/νές μαθητές/μαθήτριες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι όπως κάθε γενιά που 

προηγήθηκε, να σκέφτονται κριτικά και αναλυτικά ενώ ενεργούν με καινοτομία και δημιουργικότητα. Στις 

μέρες μας, οι μαθητές/μαθήτριες θα ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία που δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη, 

αλλά θα καταστεί παρωχημένη κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Επομένως, τα εκπαιδευτικά συστήματα 

πρέπει να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα παιδιά, δεν πρέπει μόνο να μιλάμε, αλλά περισσότερο να ενεργούμε 

διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν. 

Ποιες είναι οι απαιτήσεις; 

Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, ο/η αναγνώστης του παρόντος έργου μπορεί να αναρωτηθεί, 

πώς μπορούν τα σχολεία να το επιτύχουν αυτό; Αφορά στο περιβάλλον και την κουλτούρα που έχει 

δημιουργηθεί για να διασφαλίσει την επιτυχία που περιλαμβάνει τους πόρους, την υποστήριξη και την 

προσοχή στην υγεία του παιδιού (σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και ψυχική) και την ασφάλεια. 

Αυτές οι πέντε αρχές δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη και την 

εξέλιξη και παρέχουν προσοχή και επίγνωση σε στοιχεία που εμποδίζουν ή προάγουν τη μάθηση (Slade και 

Griffith, 2013). 

Ως εκ τούτου, τα σχολεία πρέπει να διευρύνουν την κατανόησή τους για το τι συνιστά 

αποτελεσματική μάθηση και να προχωρήσουν πέρα από τα ακαδημαϊκά μέτρα. Θα πρέπει να 

προετοιμάσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες για την κοινωνία, η οποία στις μέρες μας συνεχώς αλλάζει, 

αναπτύσσεται και εξελίσσεται και τα σχολεία πρέπει να αναζητήσουν νέες δεξιότητες που θα απαιτηθούν 

στο μέλλον (Slade και Griffith, 2013). Τα σχολεία έχουν πολλές επιλογές για το πώς να εφαρμόσουν αυτές τις 

πέντε αρχές. Μία από αυτές είναι τα μεμονωμένα προγράμματα που αφορούν τις δεξιότητες ή τις 

ικανότητες, όπως η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση ή η εκπαίδευση του χαρακτήρα. Η προσωπική 

ανάπτυξη δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία περίοδο ή σε έναν θεματικό τομέα. 

Το 2012, η ASCD δημιούργησε δείκτες με τα βασικά στοιχεία μιας αποτελεσματικής διαδικασίας 

σχολικής βελτίωσης. Αυτά τα στοιχεία είναι: 

o Σχολικό κλίμα και Πολιτισμός: οι μαθητές/μαθήτριες που εισέρχονται στα σχολεία πρέπει να 

αισθάνονται ασφαλείς, να επιθυμούν να συμμετέχουν και να συνδεθούν, ώστε να θεωρήσουν το 

σχολείο ως ένα μέρος όπου μπορούν να μάθουν και να συνεισφέρουν στον κόσμο γύρω τους. 

o Πρόγραμμα μαθημάτων και Διδασκαλία: οι μαθητές/μαθήτριες αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής 

σκέψης και ανάπτυξης συλλογισμού, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και γνώση του περιεχομένου, 

μέσω ενός στοιχειοθετημένου προγράμματος μαθημάτων. 
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o Κοινότητα και Οικογένεια: οικογένειες, μέλη της κοινότητας και οργανισμοί συνεργάζονται σε κοινές 

αποφάσεις, ενέργειες και αποτελέσματα για τα παιδιά. 

o Διεύθυνση: ενεργούν ως οραματιστές, παράγοντες επιρροής, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί οδηγοί 

για να διασφαλίσουν ότι οι σχολικές πολιτικές και πρακτικές υποστηρίζουν μια ολιστική προσέγγιση για 

το παιδί. 

o Επαγγελματική Ανάπτυξη και Ικανότητα: το προσωπικό επιδεικνύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

διαθέσεις που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσει ότι κάθε παιδί είναι προετοιμασμένο για 

μακροπρόθεσμη επιτυχία. 

o Αξιολόγηση: ποικίλλει και πραγματοποιείται εγκαίρως, διεξάγεται για να προσαρμόσει τις διδακτικές-

μαθησιακές δραστηριότητες για να μεγιστοποιήσει την πρόοδο των μαθητών και μαθητριών σε όλους 

τους τομείς και παράγει ουσιαστικά, χρήσιμα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων. 

 

Ερωτήσεις καθοδήγησης για τους/τις διευθυντές/ 

διευθύντριες των σχολείων 

Η παρακάτω ενότητα περιλαμβάνει τις ιδέες μας για το πώς οι διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν νέες πρακτικές, που θα βοηθήσουν το σχολείο να υιοθετήσει μια Ολιστική 

Προσέγγιση για το Παιδί, που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των παιδιών και, ιδιαιτέρως, θα βοηθήσουν 

στην υποδοχή νεοαφιχθέντων μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών με μεταναστευτική ή προσφυγική 

βιογραφία.  

1. Πρόκληση 

Τα παιδιά, συχνά, βαριούνται στην τάξη για διάφορους λόγους, για παράδειγμα, όταν το θέμα που 

συζητείται δεν αποτελεί πρόκληση ή απλώς δεν αποτελεί κίνητρο. Για ορισμένα παιδιά, το να βαριούνται στο 

σχολείο αποτελεί ένα συνεχές παράπονο, που προκαλεί πραγματική δυσφορία και μπορεί ακόμη και να 

οδηγήσει σε συμπεριφορές σχολικής αποφυγής ή σχολικής άρνησης. Η πρόκληση είναι ο πυρήνας της 

νοοτροπίας ανάπτυξης Χωρίς αυτή, οι μαθητές δεν έχουν τις ευκαιρίες να αναλάβουν κινδύνους, να 

μάθουν να αποτυγχάνουν και να καταλάβουν πώς να ανασυγκροτήσουν τον εαυτό τους. Αυτή η «αίσθηση 

προόδου», όπως την αποκαλεί ο Dweck, είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία νοοτροπίας ανάπτυξης 

(Dweck, 2017). 
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ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ: 

Την εφαρμογή νέων δραστηριοτήτων στα προγράμματα μαθημάτων για την παροχή 

πρόκλησης και την ανάπτυξη της επιμονής; Καθώς εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε 

μια τάξη όπου οι προκλήσεις γίνονται εύκολα αποδεκτές από τους μαθητές, εμείς, ως 

δάσκαλοι, πρέπει να τους παρέχουμε εργασίες και δραστηριότητες που τους προκαλούν 

και τους αναγκάζουν να επιμείνουν!  

 

Την παροχή επιλογών στα παιδιά; Τα παιδιά όλων των ηλικιών απολαμβάνουν 

πραγματικά τις ευκαιρίες όπου μπορούν να επιλέξουν ποια δραστηριότητα θα 

εκτελέσουν. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παροχή επιλογών στα παιδιά ώστε 

να προκαλέσουν τον εαυτό τους στον γραμματισμό, τον αριθμητισμό και τις 

δημιουργικές ικανότητες. Αυτό το στοιχείο επιλογής είναι απαραίτητο για τους μαθητές 

που έχουν υψηλότερες επιδόσεις. Τους παρέχει την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ένα 

θέμα και να έχουν περισσότερο έλεγχο στη μάθησή τους. 

 

Τη χρήση της τεχνολογίας όταν ενθαρρύνετε άτομα με υψηλές επιδόσεις να 

ολοκληρώσουν δύσκολες εργασίες μέσα στις τάξεις; Τα τάμπλετ ή οι φορητοί 

υπολογιστές μπορούν να δώσουν στα παιδιά μεγάλες ευκαιρίες για ανεξάρτητη εργασία, 

η οποία μπορεί εύκολα να ελεγχθεί από τον δάσκαλο στο τέλος της ημέρας. Επιπλέον, οι 

εφαρμογές ή τα παιχνίδια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ενθαρρύνουν τα 

παιδιά να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, σε διαφορετικούς θεματικούς τομείς. 

 

 

2. Υγεία 

Η Ιεραρχία των Αναγκών του Abraham Maslow - που αναπτύχθηκε το 1943 ως θεωρία της ψυχολογικής 

υγείας, η οποία βασίζεται στην εκπλήρωση των έμφυτων ανθρώπινων αναγκών που διαμορφώνονται ως 

πυραμίδα - τοποθετεί τις πιο ουσιώδεις ή βασικές ανάγκες στο κάτω μέρος - με τις φυσιολογικές στη βάση 

να ακολουθούνται σε βαθμίδες από την ασφάλεια, την αίσθηση του ανήκειν, την εκτίμηση και, τέλος, την 

αυτοπραγμάτωση. 

Η υγεία και η εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Έχει αποδειχθεί ότι αυτοί οι δύο τομείς είναι 

τόσο θεμελιώδεις όσο και συμβιωτικοί. Ένα παιδί που δεν είναι υγιές είναι πιθανό να μην πάει στο σχολείο ή 

να πάει αλλά να μην μπορεί να συγκεντρωθεί. Η κοινωνική, η συναισθηματική και η ψυχική υγεία 

θεωρούνται συχνότερα ως απαραίτητες για την εδραίωση της ευημερίας και, σε συνδυασμό με τη σωματική 
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υγεία, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη μεγιστοποίηση τόσο των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων όσο και 

της προσωπικής ανάπτυξης.  

Επομένως… 

ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ: 

Τη συμμετοχή επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης από τις Υπηρεσίες Υγείας, για την 

παροχή κατάρτισης σε δασκάλους ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν 

γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων που προάγουν 

την υγεία, την επίτευξη γραμματισμού για την υγεία, την υιοθέτηση συμπεριφορών που 

ενισχύουν την υγεία και την προώθηση της εκπαίδευσης για την υγεία των άλλων; 

 

Την αναβάθμιση ή την ανάπτυξη των προγραμμάτων μαθημάτων ώστε οι μαθητές να 

λαμβάνουν οδηγίες και πληροφορίες για διάφορα θέματα, όπως η χρήση και η 

κατάχρηση αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών, η υγιεινή τροφή/διατροφή, η ψυχική και 

συναισθηματική υγεία, η προσωπική υγεία και ευεξία, η σωματική δραστηριότητα, η 

ασφάλεια και η πρόληψη των τραυματισμών; 

 

Τη συμπερίληψη των υπηρεσιών υγείας που συνδέουν το προσωπικό του σχολείου, τους 

μαθητές, τις οικογένειες, την κοινότητα και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για 

την προώθηση της υγειονομικής περίθαλψης των μαθητών και μαθητριών και ενός 

υγιούς και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος; 

 

3. Ασφάλεια 

Η αίσθηση της ασφάλειας και της εκτίμησης είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του παιδιού. Η 

μάθηση πλήττεται όταν οι μαθητές φοβούνται για την ασφάλειά τους, ανησυχούν για τον εκφοβισμό ή δεν 

αισθάνονται ότι οι δάσκαλοί τους έχουν υψηλές προσδοκίες για την επιτυχία τους. Σε ένα υγιές, 

υποστηρικτικό κλίμα, οι μαθητές συμμετέχουν και αναλαμβάνουν πνευματικούς κινδύνους. Ακολουθούν 

καθιερωμένους κανόνες και πρότυπα συμπεριφοράς που οι δάσκαλοί τους και οι διευθυντές των σχολείων 

τους έχουν διαμορφώσει και διατηρούν. Μια τέτοια κοινότητα χαρακτηρίζεται από τις θετικές σχέσεις 

μεταξύ των δασκάλων, των μαθητών και μαθητριών, ένα μέρος όπου ο πραγματικός σεβασμός είναι ο 

κανόνας και όπου όλοι οι μαθητές και μαθήτριες έχουν την αίσθηση του ανήκειν.  

Επομένως … 



 

 
13  WP3.2 Εργαλειοθήκη  

ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ:  

Εάν το κτήριο σας είναι αρκετά ασφαλές για τους μαθητές σας; Λάβετε υπόψη ότι ένα 

υγιές και ασφαλές φυσικό σχολικό περιβάλλον προάγει τη μάθηση διασφαλίζοντας την 

υγεία και την ασφάλεια των μαθητών, των μαθητριών και του προσωπικού. Το φυσικό 

σχολικό περιβάλλον περιλαμβάνει το σχολικό κτήριο και το περιεχόμενό του, την 

τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το σχολείο και την περιοχή που το περιβάλλει. 

 

Τη δημιουργία και τη διατήρηση ειλικρινών σχέσεων με τους μαθητές, τις μαθήτριες και 

τις οικογένειές τους, που αντικατοπτρίζουν και επιδεικνύουν σεβασμό για τις κοινότητές 

τους και τους πολιτισμούς τους; Οι σχολικές δραστηριότητες, για παράδειγμα, ο 

χαιρετισμός μεμονωμένων μαθητών και μαθητριών ονομαστικά και ο χρόνος για τον 

συνήθη έλεγχο, μπορεί να είναι χρήσιμες, όπως επίσης και οι στρατηγικές προσέγγισης 

της οικογένειας, για παράδειγμα, το τηλεφώνημα στο σπίτι για να παράσχετε μια θετική 

αναφορά από μια σχολική μέρα ή η έρευνα σχετικά με τις απόψεις των γονέων για το 

σχολείο. 

 

Την υιοθέτηση πρακτικών που υποστηρίζουν τη συναισθηματική ευημερία των 

δασκάλων, όπως οι ανεπίσημες κοινωνικές συναναστροφές, ο συνήθης έλεγχος και οι 

περιορισμοί στα email κατά τις ώρες μετά το σχολείο; 

 

 

4. Συμμετοχή 

Οι περισσότεροι μαθητές συμμετέχουν σε ακαδημαϊκές και μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες στο σχολείο 

και αναπτύσσουν την αίσθηση του ανήκειν – οι φίλοι τους είναι εκεί, έχουν καλές σχέσεις με τους 

δασκάλους και τους άλλους μαθητές και ταυτίζονται και εκτιμούν τα σχολικά αποτελέσματα. Δυστυχώς, 

πολλοί μαθητές δεν συμμετέχουν. Δεν πιστεύουν ότι η σχολική τους εμπειρία έχει μεγάλη σημασία για το 

μέλλον τους και δεν αισθάνονται αποδεκτοί από τους συμμαθητές ή τους δασκάλους τους. Σταδιακά αυτοί 

οι μαθητές αποσύρονται από τη σχολική ζωή και απογοητεύονται από το σχολείο. 

Τα παιδιά που συμμετέχουν είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να κατευθύνουν τα αισθήματα, τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Γενικά, είναι σε θέση να είναι «παρόντα» και να επιδεικνύουν 

αυτοέλεγχο. Το να είστε σε εγρήγορση και να συμμετέχετε περιλαμβάνει την ικανότητα να διαχειρίζεστε την 

προσοχή σας και να συγκρατείτε τον εαυτό σας, ειδικά όταν δεν το επιθυμείτε.  
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Επομένως… 

ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ:  

Τη δημιουργία μιας συνεργασίας του ιδρύματός σας με κοινοτικές ομάδες, οργανισμούς, 

επιχειρήσεις; Το σχολείο, οι μαθητές του και οι οικογένειές τους επωφελούνται όταν οι 

διευθυντές και το προσωπικό στην περιφέρεια ή στο σχολείο αναζητά και συντονίζει 

πληροφορίες, πόρους και υπηρεσίες που διατίθενται από κοινοτικούς οργανισμούς, 

επιχειρήσεις, πολιτιστικούς και πολιτικούς οργανισμούς, φορείς κοινωνικών υπηρεσιών, 

θρησκευτικούς οργανισμούς, κλινικές υγείας, κολέγια, πανεπιστήμια και άλλες κοινοτικές 

ομάδες. 

 

Τη συνεργασία με τις οικογένειες για να υποστηρίξετε και να βελτιώσετε την ανάπτυξη 

της μάθησης και την υγεία των μαθητών και μαθητριών; Η συμμετοχή της οικογένειας 

στα σχολεία είναι κοινή ευθύνη τόσο του προσωπικού του σχολείου, όσο και των 

οικογενειών. Τα μέλη του σχολικού του προσωπικού δεσμεύονται να κάνουν τις 

οικογένειες να αισθάνονται ευπρόσδεκτες, να προσελκύουν τη συμμετοχή τους με 

διάφορους ουσιαστικούς τρόπους και να τη διατηρούν. 

 

 

5. Υποστήριξη 

Ως γονέας, είστε ο πρώτος και πιο σημαντικός δάσκαλος του παιδιού σας. Όταν οι γονείς και οι 

οικογένειες συμμετέχουν στα σχολεία των παιδιών τους, τα παιδιά τα καταφέρνουν καλύτερα και νιώθουν 

καλύτερα όταν πηγαίνουν στο σχολείο. Στην πραγματικότητα, πολλές μελέτες καταδεικνύουν ότι αυτό που 

κάνει η οικογένεια είναι πιο σημαντικό για την επιτυχία ενός παιδιού στο σχολείο, παρά η οικονομική 

κατάσταση ή η μόρφωση που έχουν οι γονείς. 

Πολλά σχολεία σήμερα βασίζονται σε απαρχαιωμένα σχέδια από τις αρχές του 1900 που μιμούνται το 

εργοστασιακό μοντέλο, όπου οι μαθητές εναλλάσσονται στις τάξεις και οι δάσκαλοι βλέπουν εκατοντάδες 

μαθητές την ημέρα. Αυτές οι δομές αποπροσωποποιούν τη μάθηση σε μια εποχή που οι μαθητές έχουν την 

ανάγκη και επωφελούνται από τις μακροχρόνιες σχέσεις με τους δασκάλους και τους συνομηλίκους τους.  

Επομένως… 
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ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ:  

Την προώθηση και την οργάνωση σχολικών δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή των 

γονέων, όπως ημέρες αφιερωμένες σε αθλητικές δραστηριότητες, κολύμπι, καρναβάλια, 

εκδρομές και σχολικές παραστάσεις; Η αποτελεσματική συμμετοχή των γονέων είναι 

ευεργετική για την επιτυχή μάθηση και την ευημερία των μαθητών και μαθητριών. Η 

πραγματική συμμετοχή των γονέων υφίσταται όταν υπάρχει μια ουσιαστική σχέση 

μεταξύ αυτών και των δασκάλων, με κοινό στόχο τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων 

μάθησης και ευημερίας για τους μαθητές. 

 

Τη δημιουργία τακτικής αποστολής ενημερωτικών δελτίων των γονέων σε μορφή, η 

οποία είναι εύκολα προσβάσιμη. Έχετε σκεφτεί να συμπεριλάβετε άρθρα που 

ενδιαφέρουν τους γονείς, καθώς και σημαντικές σχολικές ειδήσεις και εκδηλώσεις και τις 

επιδόσεις των μαθητών και μαθητριών; 

 

Την παροχή συμβουλών και ιδεών στους γονείς σχετικά με ένα θετικό περιβάλλον 

μελέτης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το πώς να βοηθήσουν καλύτερα με 

τις εργασίες στο σπίτι και άλλες δραστηριότητες που βασίζονται στο πρόγραμμα 

μαθημάτων; Ίσως, μπορείτε να προτείνετε μια ρουτίνα μελέτης και ιδέες για τη 

δημιουργία ενός χώρου κατάλληλου για την εκτέλεση των εργασιών, είτε στο σπίτι, είτε 

σε μια τοπική βιβλιοθήκη ή στη σχολική λέσχη εργασιών. 

 

Συμβουλές για τους διευθυντές των σχολείων 

Η ολιστική διδασκαλία του παιδιού είναι μια προσέγγιση στην εκπαίδευση που στοχεύει να 

διασφαλίσει ότι κάθε παιδί, σε κάθε σχολείο, σε κάθε κοινότητα είναι υγιές, ασφαλές, συμμετέχει, 

υποστηρίζεται και προκαλείται. Γνωρίζουμε καλά ότι πολλά από τα προαναφερθέντα τα κάνετε ήδη, ως 

δάσκαλοι. Ωστόσο, υπάρχει πάντα κάτι περισσότερο να κάνουμε.  Η στροφή προς την Ολιστική Προσέγγιση 

για το Παιδί δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται πρόσβαση σε εργαλεία, 

υποστήριξη και πόρους που θα επιτρέψουν αυτού του είδους τη διδασκαλία και θα προσαρμοστούν στα 

υπάρχοντα μοντέλα αξιολόγησης των δασκάλων. Ας ελπίσουμε ότι οι επόμενες σελίδες θα συμβάλλουν σε 

αυτό. Προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε στην υιοθέτηση της Ολιστικής Προσέγγισης για το Παιδί, ώστε να 

κάνουμε τη ζωή των μαθητών και μαθητριών σας ευκολότερη και πιο γόνιμη.  

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς να εφαρμόσετε την Ολιστική Προσέγγιση για το Παιδί. 

Ας ελπίσουμε ότι οι συμβουλές μας θα σας φανούν χρήσιμες. 
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Προτάσεις για τους διευθυντές των σχολείων 

Συνολικά οι εθνικές εκπαιδευτικές αρχές γνωρίζουν ότι πρέπει να διατίθενται ειδικά μέτρα στήριξης 

για τους μετανάστες μαθητές, όπως και για τους ημεδαπούς. Η Κύπρος έχει ήδη λάβει δραστικά μέτρα για 

την ενσωμάτωση των μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα σχολεία και έχει αναπτύξει 

πολιτικές που είναι σύμφωνες με τις διεθνείς συστάσεις, ενώ το ελληνικό παράδειγμα κατέδειξε ότι οι 

διοικητικές και οργανωτικές καθυστερήσεις και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερομένων, συχνά, 

o Αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μαθημάτων: Συμπεριλάβετε τη Φυσική Αγωγή, την Ψυχική Υγεία, τη Μουσική, την 

Τέχνη και την Αλληλεπίδραση με τη φύση, καθώς και τους ανθρώπους εκτός σχολείου. Η μάθηση βάσει έργου παρέχει στους 

μαθητές την ευκαιρία να κάνουν πράξη αυτό που ανακαλύπτουν. Δεν σημαίνει την επανάληψη ολόκληρου του προγράμματος 

μαθημάτων - σημαίνει απλώς την παροχή ενσωματωμένων ευκαιριών για να επιτρέψετε στους μαθητές να εφαρμόσουν αυτό που 

μαθαίνουν. 

o Δημιουργήστε ένα δίκαιο και πολιτισμικά σχετικό πρόγραμμα μαθημάτων με τους μαθητές. Δημιουργήστε μια τάξη όπου οι 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης αποτελούν μέρος της κουλτούρας. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε ομάδες 

ή σε συζητήσεις στην τάξη προσαρμόζοντας απλώς τη φύση των ερωτήσεών σας. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε ικανότητα 

για κριτική σκέψη, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου η αποτυχία είναι μια ευκαιρία για μάθηση.  

o Οι δάσκαλοι πρέπει να ενεργούν ως οδηγοί, καθοδηγητές και συνεργάτες, παρά ως δικτάτορες: Εξερεύνηση και όχι διαλέξεις.  

o Βεβαιωθείτε ότι κάθε μαθητής αισθάνεται ασφαλής στο σχολείο: Δημιουργήστε μια κουλτούρα ανοιχτού χώρου, όπου όλα τα 

παιδιά αισθάνονται ασφαλή στο σχολείο. Μιλήστε μαζί τους για τα μέτρα ασφαλείας σε διάφορους τομείς κ.λπ. 

o Αναπτύξτε διαφορετικούς τρόπους μάθησης: Κάθε μαθητής είναι διαφορετικός και η μαθησιακή του προσέγγιση είναι επίσης 
διαφορετική. Ενθαρρύνετε τους μαθητές προκειμένου να αναπτυχθούν ακαδημαϊκά με τον δικό τους ρυθμό. 
 

o Διδάξτε σχετικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες: Επιχειρηματικότητα, Κριτική Σκέψη, Δημιουργική Σκέψη, Νοοτροπία Ανάπτυξης, 
Προϋπολογισμός, Σκέψη Σχεδιασμού, Κοινωνική-Συναισθηματική Μάθηση και άλλα. 

o Υιοθετήστε τη χρήση της νέας τεχνολογίας και βοηθήστε τους μαθητές σας να εξοικειωθούν: Η τεχνολογία είναι μια από τις 

πολλές στρατηγικές που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση. 

o Προσκαλέστε τις οικογένειες, τις κοινότητες και τους τοπικούς επιχειρηματίες στην τάξη. 

o Πρακτική Άσκηση και Πρόγραμμα μαθημάτων βάσει έργου: 1-2 από τις σχολικές ημέρες, ένας μαθητής θα συνεργαστεί με έναν 

οργανισμό, όπου θα μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις και να έχει καθοδήγηση ενώ αποκτά εμπειρία και δεξιότητες. 
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αφήνουν πολλά παιδιά εκτός των σχολικών τάξεων για σημαντικές χρονικές περιόδους, γεγονός που πρέπει 

να ληφθεί υπόψη καθώς υπάρχει ακόμη χώρος για βελτίωση, ακόμη και σε χώρες που έχουν μακρά 

παράδοση στην ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων μεταναστών.  

Ωστόσο, κάποιος μπορεί να ρωτήσει: Πώς μπορούν τα σχολεία να το επιτύχουν αυτό; Τα σχολεία 

πρέπει να διευρύνουν την κατανόησή τους για το τι συνιστά αποτελεσματική μάθηση και να προχωρήσουν 

πέρα από τα απλά ακαδημαϊκά μέτρα. Εάν ο σκοπός ενός σχολείου είναι να προετοιμάσει τους μαθητές για 

την κοινωνία - και μια κοινωνία που αλλάζει συνεχώς - τότε τα αποτελεσματικά σχολεία πρέπει να 

εστιάσουν στο ποιες δεξιότητες, ικανότητες και συμπεριφορές θα απαιτηθούν και ποιες είναι σε ζήτηση. Μια 

ολιστική προσέγγιση για το παιδί στην εκπαίδευση είναι μια προσέγγιση-ομπρέλα, που καλύπτει τους τομείς 

του περιεχομένου και απαιτεί τη βελτίωση ολόκληρου του σχολείου. Προσελκύει τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών τόσο σε διοικητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο τάξης στην κατανόηση των δεσμών μεταξύ 

των πέντε Ολιστικών Αρχών για το Παιδί: την υγεία, την ασφάλεια, τη συμμετοχή, την υποστήριξη και την 

πρόκληση σε κάθε τάξη, κάθε διάδρομο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο κάθε σχολείο πρέπει να εστιάζει, 

να οργανώνεται και να αποκτά πόρους (Slade και Griffith).  

Το 2012, η ASCD προχώρησε αυτή την κατανόηση περαιτέρω και συνέδεσε τις πέντε Ολιστικές 

Αρχές για το Παιδί και τους δείκτες τους με τα βασικά στοιχεία μιας αποτελεσματικής διαδικασίας σχολικής 

βελτίωσης. Αυτά τα στοιχεία είναι: 

o Σχολικό Κλίμα & Πολιτισμός 

Οι μαθητές που εισέρχονται στα σχολεία αισθάνονται ασφαλείς, επιθυμούν να συμμετέχουν και να 

συνδεθούν, και θεωρούν το σχολείο ως ένα μέρος όπου μπορούν να μάθουν και να συνεισφέρουν στον 

κόσμο γύρω τους. Λαμβάνουν συντονισμένη και συνεχή υποστήριξη για να ενισχύσουν τις κοινωνικές και 

συναισθηματικές τους δεξιότητες, καθώς και τα θετικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα τους. 

o Πρόγραμμα μαθημάτων και Διδασκαλία 

Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και ανάπτυξης συλλογισμού, ικανότητες επίλυσης 

προβλημάτων, τεχνολογική επάρκεια και γνώση του περιεχομένου μέσω στοιχειοθετημένης, σχετικής, 

διαφοροποιημένης εκπαιδευτικής παιδαγωγικής και ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μαθημάτων. 

o Κοινότητα & Οικογένεια 

Οικογένειες, μέλη της κοινότητας, οργανισμοί και εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε κοινές αποφάσεις, 

ενέργειες και αποτελέσματα για τα παιδιά. 

o Διεύθυνση 

Οι διευθυντές ενεργούν ως οραματιστές, παράγοντες επιρροής, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί οδηγοί 

για να διασφαλίσουν ότι οι σχολικές πολιτικές και πρακτικές υποστηρίζουν μια ολιστική προσέγγιση για το 
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παιδί. 

o Επαγγελματική Ανάπτυξη και Ικανότητα 

Το προσωπικό επιδεικνύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις διαθέσεις που είναι απαραίτητες για να 

εξασφαλίσει ότι κάθε παιδί είναι προετοιμασμένο για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Τα άτομα του προσωπικού 

υποστηρίζονται από διαφοροποιημένη, ενσωματωμένη στην εργασία επαγγελματική ανάπτυξη. 

o Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση ποικίλλει και πραγματοποιείται εγκαίρως, διεξάγεται για να προσαρμόσει τις διδακτικές-

μαθησιακές δραστηριότητες για να μεγιστοποιήσει την πρόοδο των μαθητών και μαθητριών σε όλους τους 

τομείς και παράγει ουσιαστικά, χρήσιμα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων. 

Όπως υποστηρίζουν οι Slade και Griffith (2013), δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να αναπτύξουμε 

το φάσμα των εκπαιδευτικών και μη εκπαιδευτικών πολιτικών που επηρεάζουν τα παιδιά ή να λειτουργούμε 

τα προγράμματα που προκύπτουν εξυπηρετώντας τα μεμονωμένα πρέπει να εργαστούμε για τον 

συντονισμό και την ενσωμάτωσή τους προς όφελος των μαθητών και μαθητριών και όχι για τα συμφέροντα 

των ενηλίκων ή της γραφειοκρατίας. Ως εκ τούτου, τα σχολεία και κυρίως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, 

θα πρέπει να καθιερώσουν και να κωδικοποιήσουν συστάσεις, όπως: να αναγνωρίζουν ότι όλα τα παιδιά 

είναι υγιή, ασφαλή, συμμετέχουν, υποστηρίζονται και προκαλούνται, να αναπτύσσουν και να 

υποστηρίζουν ουσιαστικά συστήματα ανάληψης ευθυνών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει πρόσβαση 

σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μαθημάτων που αντικατοπτρίζεται στα πρότυπα, ότι προωθούνται 

ολοκληρωμένες στρατηγικές βελτίωσης σε ολόκληρο το σχολείο και σε ολόκληρη την κοινότητα και, κυρίως, 

να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν τους μαθητές καθώς ο δάσκαλος της τάξης και ο 

διευθυντής του σχολείου είναι οι δύο σημαντικότεροι ενδοσχολικοί παράγοντες, που επηρεάζουν την 

ανάπτυξη και την επίδοση των μαθητών και μαθητριών.  

Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε το παρόν κεφάλαιο με τα σοφά λόγια που ενέπνευσαν τη 

δημιουργία του: 

«Η διασφάλιση ότι όλα τα παιδιά προετοιμάζονται για το πανεπιστήμιο, τη σταδιοδρομία και την αγωγή τους 

ως πολίτες μέχρι την αποφοίτησή τους από το λύκειο, ώστε να μπορούν να ζήσουν παραγωγικές, ενεργές και 

ικανοποιητικές ζωές είναι ένας φιλόδοξος στόχος, αλλά είναι και αντάξιος των μεγάλων εθνών και 

απαραίτητος ώστε αυτά τα έθνη να παραμείνουν μεγάλα. Ένας τέτοιος στόχος θα απαιτήσει πραγματική 

ηγεσία, εθνική υποστήριξη, νέους πόρους και μια ανανεωμένη δέσμευση για τις ολιστικές ανάγκες του 

παιδιού». (Slade και Griffith, 2013). 
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Κεφάλαιο 2: Υποστήριξη των δασκάλων 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: FRANCESCA BARBINO & IRENE PIZZO, CESIE 

Αφού αναλύσαμε και δηλώσαμε τη σημασία της εφαρμογής μιας ολιστικής προσέγγισης για το 

παιδί στα σχολεία, με επίκεντρο την ευτυχία και την ευημερία του παιδιού, η οποία είναι επωφελής για την 

προώθηση της συμπεριληπτικότητας, προσεγγίζουμε τώρα την ανάγκη της υποστήριξης και των δασκάλων.  

Πράγματι, η συμπερίληψη δεν μπορεί να επιτευχθεί, εκτός εάν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες είναι 

οι αρμόδιοι φορείς της αλλαγής, μοιράζοντας αξίες, γνώσεις και στάσεις που επιτρέπουν σε κάθε μαθητή 

και μαθήτρια να επιτύχει. Ως εκ τούτου, η υποστήριξη των δασκάλων, εντός του εκπαιδευτικού συστήματος, 

είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία συμπεριληπτικών σχολείων όπου η διαφορετικότητα 

ενθαρρύνεται και χαρτογραφείται, ενώ εξαλείφονται τα εμπόδια της μάθησης και της συμμετοχής. Αυτό 

γίνεται για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι δάσκαλοι και δασκάλες είναι έτοιμοι να διδάξουν όλους τους 

μαθητές και μαθήτριες. 
 

Τι είδους υποστήριξη απαιτείται; 

 

Ως διευθυντής ή διευθύντρια του σχολείου, είστε υπεύθυνος/η για την καθοδήγηση της 

προσέγγισης του σχολείου, με τρόπο που να υποστηρίζει τη συμπερίληψη όλων των παιδιών. Οι 

διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων μπορούν να υποστηρίξουν τη συμπερίληψη, διασφαλίζοντας ότι όλα 

τα παιδιά είναι μέρος του σχολείου, και βοηθώντας τους δασκάλους και τις δασκάλες να βρουν συνεργατικές 

λύσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί η ένταξη στις τάξεις τους και εκτός αυτών.  

Το πιο ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη των δασκάλων στο σχολείο σας είναι η προώθηση 

ευκαιριών κατάρτισης και μάθησης. Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ένα συνεχές πρόγραμμα 

κατάρτισης για τους δασκάλους και τις δασκάλες το οποίο να τους καθιστά αρμόδιους ως φορείς της 

αλλαγής, να τους παρέχει ακριβείς πληροφορίες και γνώσεις και να τους καθοδηγεί, ώστε να αναγνωρίζουν 

αποτελεσματικά τις προηγούμενες εμπειρίες των μαθητών και μαθητριών και τις δεξιότητές τους, οδηγώντας 

σε μια πιο ανοιχτή προσέγγιση της διαφορετικότητας. Επομένως, μια κατάρτιση υψηλού επιπέδου είναι 

απαραίτητη για την υποστήριξη των δασκάλων στη διαχείριση της συμπεριληπτικότητας στην τάξη, 

επιτρέποντάς τους, κατ’αυτό τον τρόπο, να έχουν τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη συμπερίληψη (Global Education Monitoring 

Report Team, 2020 International Task Force on Teachers for Education 2030, “Inclusive Teaching: Preparing all Teachers to Teach 

all Students”, σελ.1). Αντιθέτως, η έλλειψη επαρκούς κατάρτισης και υποστήριξης για τους δασκάλους και τις 

δασκάλες εμποδίζει το σχολικό σύστημα από το να είναι πλήρως συμπεριληπτικό, γι’ αυτό και τα 

εκπαιδευτικά συστήματα συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εντοπισμό των εμποδίων στη μάθηση των 

μαθητών και μαθητριών (Chairo M. 2014, Italian Journal of Special Education for Inclusion, “Inclusive Education Practices: 
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The teacher Training”, σελ. 116-117). Μέσω των ευκαιριών κατάρτισης και μάθησης, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες 

παρακινούνται και ενισχύονται ώστε να εντοπίζουν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών και, 

κατά συνέπεια, να προσαρμόζουν τις λύσεις, μαζί με ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.  

Είναι, επίσης, απαραίτητο να υποστηριχθούν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες, μέσω της προώθησης και 

της δημιουργίας χώρων συζήτησης, ώστε να πλαισιώσουν καλύτερα το περιβάλλον της τάξης και να 

δημιουργήσουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την επιδίωξη της συμπερίληψης. Επίσης, μπορεί να είναι 

επωφελές για την συμπερίληψη να αφιερώσουν λίγο χρόνο μακριά από τις τάξεις τους, ώστε να 

συναντηθούν με τους γονείς και τις οικογένειες. 

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της προσφοράς υποστήριξης των δασκάλων για όλους 

τους μαθητές και μαθήτριες, ειδικά για τους νεοαφιχθέντες μαθητές και τις 

νεοαφιχθείσες μαθήτριες με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία; 

Η παροχή υποστήριξης στους δασκάλους και στις δασκάλες, για παράδειγμα η προώθηση ή η 

οργάνωση της κατάρτισης των δασκάλων στο σχολείο σας, ειδικά για τη συμπερίληψη των νεοαφιχθέντων 

μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία, καθώς και η παροχή 

μιας συνεργατικής προσέγγισης με τους διευθυντές/διεθύντριες και το προσωπικό του σχολείου, θα 

ωφελήσει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες: τους επιτρέπει να αισθάνονται ασφάλεια, αποδοχή, 

σεβασμό και αυτοπεποίθηση στην προσέγγιση της μάθησης, επειδή οι ανάγκες τους εισακούγονται και 

αντιμετωπίζονται. Επιπλέον, θα παράσχει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον, 

επιτρέποντας στην τάξη να γίνει ένας ασφαλής και υγιής χώρος μάθησης, όπου οι μαθητές και μαθήτριες 

έχουν ίση πρόσβαση στις εκπαιδευτικές εμπειρίες και μοιράζονται την αίσθηση της κοινότητας (Saskatchewan, 

2019 “Module 2: Fostering Inclusion – Understanding the Classroom Teacher’s Role”, σελ. 2-5). Οι μαθητές και μαθήτριες που 

επωφελούνται από εξατομικευμένες προσεγγίσεις, στρατηγικές και εργαλεία έχουν περισσότερα κίνητρα να 

μάθουν, να πιστεύουν στην ικανότητά τους να μαθαίνουν και, γενικά, να ενδυναμώνονται ως άνθρωποι (Ivi, 

σελ.3)  

Πώς μπορεί να υιοθετηθεί αυτή η προσέγγιση στα σχολεία; 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνουν τα σχολεία πιο συμπεριληπτικά. Η χρήση συνεργατικών 

προσεγγίσεων μπορεί να είναι το κλειδί για την κάλυψη των αναγκών ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, 

συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων, του προσωπικού του σχολείου, των μαθητών και μαθητριών, αλλά 

και των οικογενειών τους. Ως διευθυντής/διευθύντρια του σχολείου, μπορείτε να είστε ο/η υποστηρικτής 

αυτής της συνεργασίας, μαζί με τις ομάδες σας. Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης σχολικής κοινότητας στο 

σχολείο, που περιλαμβάνει, επίσης, την ενεργό συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών και 

μαθητριών, μπορεί να είναι ένα από τα κλειδιά για την αποτελεσματική επίδραση της συμπερίληψης στην 

τάξη. 
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Μια άλλη σημαντική προσέγγιση μπορεί να είναι ο σχολικός θεσμός του Δασκάλου/της Δασκάλας 

Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, ή του/της Βοηθού Δασκάλου. Η υποστήριξή τους μπορεί να είναι χρήσιμη για 

να δώσει στους δασκάλους και στις δασκάλες την ευκαιρία να αφιερώσουν επιπλέον χρόνο στους μαθητές 

και στις μαθήτριες, εστιάζοντας σε μη τυπικές δραστηριότητες ή να παράσχουν ατομική βοήθεια ώστε να 

εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της τάξης. Ο/Η Βοηθός Δασκάλου μπορεί, επίσης, να έχει 

τη δυνατότητα να διατηρεί συνεχή και καθημερινή άμεση επικοινωνία με τις οικογένειες των μαθητών και 

μαθητριών. 

Η συνεργατική προσέγγιση και η δημιουργία χώρων για συζήτηση για ολόκληρη τη σχολική 

κοινότητα μπορεί να τους δώσει την ευκαιρία να μοιραστούν τις ανάγκες και τις ιδέες τους για λύσεις. Η 

δυνατότητα διαμοιρασμού της ευθύνης με τις οικογένειες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν 

ενεργά στη διαδικασία της ενσωμάτωσης μαζί με τους δασκάλους και τις δασκάλες, να αναδεικνύουν 

προβλήματα και να προσελκύουν τη συμμετοχή τους στην αναζήτηση λύσεων, είναι μια αποτελεσματική 

μέθοδος για καλύτερη ενσωμάτωση και παρέχει αποτελεσματική υποστήριξη στους δασκάλους και στις 

δασκάλες. Για τον λόγο αυτό, οι διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων θα πρέπει να διευκολύνουν και να 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους. Τέλος, μπορεί να είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους συμμάχους σας. Ποιο 

εξωτερικό ίδρυμα, οργανισμός ή ενδιαφερόμενος μπορεί να σας βοηθήσει στη δημιουργία ενός πιο 

συμπεριληπτικού σχολείου; Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και έργα που στοχεύουν στη δημιουργία μιας 

συμπεριληπτικής κοινωνίας, ξεκινώντας από τα σχολεία. 

Ποιες είναι οι απαιτήσεις; 

Για να καταστεί αυτή η προσέγγιση αποτελεσματική στα σχολεία, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί 

μια μεγαλύτερη αίσθηση του ανήκειν και της συνεργασίας σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, η οποία 

μπορεί να διασφαλιστεί, για παράδειγμα, μέσω της οργάνωσης συναντήσεων μεταξύ των δασκάλων, των 

διευθυντών/διεθυντριών των σχολείων και των βοηθών δασκάλων ώστε να συζητηθούν τα κύρια ζητήματα 

που αφορούν την ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών και μαθητριών και τη συμπερίληψη στο πλαίσιο της 

τάξης (SOCIA@LL: whole school social labs, “Toolkit for leaders”, σελ.10. 2017). Η προώθηση ευκαιριών κατάρτισης για 

τους δασκάλους και τις δασκάλες μπορεί, επίσης, να είναι το κλειδί ώστε να παραμείνουν ενημερωμένοι, να 

αποκτήσουν νέες δεξιότητες για το πώς να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, 

καθώς και να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν καλές πρακτικές στις τάξεις τους με βάση τις διαφορετικές 

ανάγκες και τα πλαίσια των μαθητών και μαθητριών (“Inclusive Teaching: Preparing all Teachers to Teach all Students”, 

σελ.2). Επιπλέον, η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή είναι σίγουρα ένα στοιχείο που μπορεί να 

βοηθήσει ώστε να δοθεί συγκεκριμένη υποστήριξη στο έργο του δασκάλου και της δασκάλας. 
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Ερωτήσεις καθοδήγησης για τους/τις διευθυντές/ 

διευθύντριες των σχολείων 

Η παρακάτω ενότητα περιλαμβάνει τις ιδέες μας για το πώς οι διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν νέες πρακτικές, που θα βοηθήσουν το σχολείο να προσφέρει την απαραίτητη 

υποστήριξη στον δάσκαλο και στη δασκάλα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των παιδιών και, 

ιδιαιτέρως, θα βοηθήσουν στην υποδοχή των νεοαφιχθέντων μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών με 

μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία.  

 

1. Επικοινωνία με τους/τις δασκάλους/δασκάλες και το 

προσωπικό 

ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ:  

Την ανάπτυξη ενός σχεδίου επικοινωνίας με τους/τις δασκάλους/δασκάλες ώστε να 

ορίσετε συναντήσεις και θέματα που πρέπει να συζητηθούν και αφορούν τις ανάγκες τους 

στο σχολείο; 

 

Τη δημιουργία ευκαιριών συγκρότησης ομάδας για το προσωπικό του σχολείου που 

διοργανώνει άτυπες συναντήσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας; 
 

Τη δημιουργία ψηφιακών θεματικών διαύλων επικοινωνίας για την ανταλλαγή άμεσων 

μηνυμάτων μεταξύ υμών, ως διευθυντής/διευθύντρια του σχολείου, και των δασκάλων, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα θέματα; 

 

Τη δημιουργία εβδομαδιαίου ή μηνιαίου χώρου για τις συναντήσεις των δασκάλων 

προκειμένου να συζητήσουν τις ανάγκες τους σχετικά με τη συμπερίληψη των 

νεοαφιχθέντων μαθητών και των νεοαφιχθεισών μαθητριών με μεταναστευτική ή 

προσφυγική βιογραφία, με στόχο τον μετριασμό των ανησυχιών και την εξεύρεση λύσεων; 

 

Την προώθηση ενός συστήματος μάθησης από ομοτίμους, μεταξύ δασκάλων από 

διαφορετικά σχολεία; 
 

Την πρόταση στους δασκάλους και στις δασκάλες να κάνουν περιοδικούς περιπάτους σε 

εξωτερικούς χώρους, ώστε να διδάξουν στους μαθητές και στις μαθήτριες την πολιτισμική 
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πολυμορφία που υπάρχει στην πόλη; 

Τη δημιουργία χώρου ώστε οι δάσκαλοι και οι δασκάλες να προτείνουν νέες ιδέες, 

προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες και τα προβλήματά τους; 
 

Την έναρξη διαλόγου με άλλους διευθυντές/διευθύντριες σχολείων, για την κατανόηση 

καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης και υποστήριξης των δασκάλων; 
 

 

2. Ανατροφοδότηση και Συστάσεις 

ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ:  

Τη δημιουργία ερωτηματολογίων πριν και μετά την αξιολόγηση των δασκάλων, ώστε να 

συλλέξετε τις ανάγκες τους και να αξιολογήσετε εάν πληρούνται; 
 

Τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος που δεν εστιάζει μόνο σε ορισμένες 

ειδικές ομάδες; 
 

Τη συμμετοχή των τοπικών μέσων ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση και για να 

καταστούν οι δραστηριότητες των δασκάλων στα σχολεία πιο ορατές και κατανοητές από 

την κοινότητα; 

 

Την προσθήκη πολύγλωσσων σχολικών βιβλίων, ώστε να διευκολυνθούν οι δάσκαλοι και 

οι δασκάλες να προσαρμόσουν τα μαθήματα εντός της τάξης, με βάση το υπόβαθρο των 

μαθητών και μαθητριών; 

 

Την εισαγωγή νέων συμπεριληπτικών εργαλείων, όπως εικόνες, εικονογραφήσεις, 

συγκεκριμένα βιβλία, για να βοηθήσετε τους δασκάλους και τις δασκάλες στη 

συμπεριληπτική διδασκαλία; 

 

Τη συνεργασία με τους δασκάλους και τις δασκάλες για την ανάπτυξη ενός 

ερωτηματολογίου προκειμένου να αξιολογήσετε τις δεξιότητες των νεοαφιχθέντων 

μαθητών και των νεοαφιχθεισών μαθητριών, ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν 

σωστά στην τάξη; 

 

Τη συνεχή παρακολούθηση του αντίκτυπου των διδακτικών δραστηριοτήτων και των 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην τάξη; 
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3. Υποστήριξη των δασκάλων για καλύτερη επικοινωνία με τους 

γονείς 

ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ:  

Τη συμπερίληψη των γονέων των νεοαφιχθέντων μαθητών και των νεοαφιχθεισών 

μαθητριών με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία στις συναντήσεις των δασκάλων 

σχετικά με τη συμπερίληψη των παιδιών τους στην τάξη; 

 

Τη δημιουργία εργαστηρίων μαζί με τους δασκάλους και τις δασκάλες, τους γονείς και 

τους διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων, προκειμένου να μοιραστούν εμπειρίες και 

προσδοκίες; 

 

Τη συμμετοχή των οικογενειών στην προετοιμασία των μαθημάτων, για τη διευκόλυνση 

της αμοιβαίας γνώσης διαφορετικών πολιτισμών; 
 

Τη δημιουργία ενός γραφείου άμεσης ακρόασης μεταξύ των δασκάλων και των γονέων, 

για να μοιραστούν συμβουλές σχετικά με υποκειμενικές και στοχευμένες μεθοδολογίες, 

οι οποίες μπορούν να είναι αποτελεσματικές για τα παιδιά τους στην τάξη; 

 

Τη δημιουργία ενός επίσημου διαύλου ανταλλαγής μηνυμάτων, τον οποίο διαχειρίζεται ο 

διευθυντής/διευθύντρια του σχολείου, που θα επιτρέπει στους δασκάλους, στις 

δασκάλες και τους γονείς να επικοινωνούν; 

 

Τη συμμετοχή γλωσσολόγων της μητρικής γλώσσας που μπορούν να επιτρέψουν την 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των δασκάλων και των γονέων; 
 

Να επιτρέψετε στους γονείς να συμμετάσχουν στα μαθήματα κατάρτισης των δασκάλων, 

ώστε να είναι σε θέση να παράσχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τον πραγματικό 

αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον τους, για την καλύτερη συμπερίληψη 

των παιδιών τους; 

 

Τη διοργάνωση μαθημάτων αμοιβαίας διδασκαλίας μεταξύ των γονέων και των 

δασκάλων, για την παροχή αμοιβαίας γνώσης της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας 

που ζουν σήμερα και άλλων χωρών; 

 

Την πρόταση και την υποστήριξη πολλαπλών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των 

δασκάλων και των γονέων; 
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Την παροχή ενός εργαστηρίου σε δασκάλους και δασκάλες με χρήσιμα εργαλεία και 

τεχνικές για το πώς να επικοινωνούν με τους γονείς; 
 

Τη δημιουργία ενός μηνιαίου ημερολογίου (διαδικτυακού και έντυπου) που θα 

περιλαμβάνει όλες τις σχολικές δραστηριότητες και σημαντικές εκδηλώσεις που θα 

κοινοποιούνται σε όλες τις οικογένειες σε διαφορετικές γλώσσες;  

 

Την πρόσληψη ατόμου που θα είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με όλους τους γονείς; 
 

Την πρόσληψη ατόμου για να βοηθήσει τους δασκάλους και τις δασκάλες με τη 

μετάφραση κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους γονείς; 
 

 

4. Υποστήριξη από εξωτερικούς φορείς και ενδιαφερόμενους  

ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ:  

Τη συμπερίληψη συμβούλων και ψυχολόγων για την προσφορά ενός σεμιναρίου στους 

δασκάλους και στις δασκάλες σχετικά με ένα θέμα που θεωρούν σημαντικό αλλά δεν 

έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις για να το παράσχουν; 

 

Την εισαγωγή βοηθών δασκάλων, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν τους δασκάλους 

και τις δασκάλες για την πλήρη ενσωμάτωση και συμπερίληψη των παιδιών στην τάξη; 
 

Τη δημιουργία συμφωνιών με ενώσεις που ασχολούνται με την ενσωμάτωση των 

μεταναστών ή των νεοαφιχθέντων μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών με 

μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία, για δραστηριότητες που μπορούν να 

διεξαχθούν με τους μαθητές και τις μαθήτριες στο σχολείο; 

 

Τη δημιουργία γραφείου ψυχολογικής υποστήριξης με ειδικούς, ώστε να βοηθήσει τους 

δασκάλους και τις δασκάλες να αναλάβουν τις ευθύνες τους; 

 

Την εισαγωγή προσωπικού υποστήριξης για τη μητρική γλώσσα, ώστε να καταστεί το 

περιβάλλον πολυπολιτισμικό και πολυεθνικό; 

 

Τη συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για την υποστήριξη και την προβολή των 

δασκάλων, ώστε να αυξηθεί το κίνητρό τους; 

 



 

 
27  WP3.2 Εργαλειοθήκη  

Την υποστήριξη των κοινωνικών λειτουργών στο σχολείο, για την παροχή εξειδικευμένης 

υποστήριξης από ειδικούς στις πιο περίπλοκες και προβληματικές περιπτώσεις; 

 

Την αναζήτηση πρωτοβουλιών του τριτογενούς τομέα, που συμπεριλαμβάνουν στα έργα 

τους τη δυνατότητα οφέλους από πρωτοβουλίες, οι οποίες σχετίζονται με την υποστήριξη 

των δασκάλων για τη συμπερίληψη των νέων ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

 

 

5. Περαιτέρω Εκπαίδευση – ενίσχυση των δεξιοτήτων και των 

γνώσεών τους 

ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ: 

Την ευαισθητοποίηση του διδακτικού προσωπικού μέσω συναντήσεων με συλλόγους 

μεταναστών, ώστε να αυξηθεί το κίνητρό τους με χρήσιμο τρόπο για την ενσωμάτωση 

των παιδιών; 

 

Την προώθηση βασικών μαθημάτων ξένων γλωσσών για τους δασκάλους και τις 

δασκάλες, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά και άμεσα με 

διαφορετικές πραγματικότητες; 

 

Τη δημιουργία πρακτικών εργαστηρίων για τους δασκάλους και τις δασκάλες, 

προκειμένου να εφαρμοστούν πράξη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κατάρτηση; 
 

Τη δημιουργία προγραμμάτων μαθημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης για τους 

δασκάλους και τις δασκάλες, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στην αξιολόγηση των 

διαφορετικών επιπτώσεων στους μαθητές και στις μαθήτριες σε συμπεριληπτικές 

δραστηριότητες; 

 

Τη δημιουργία ενός δια βίου συστήματος συνεχούς κατάρτισης εντός του σχολείου, για 

να ενημερώνεται συνεχώς το προσωπικό; 
 

Τη δημιουργία μαθημάτων οπτικής και δυναμικής επικοινωνίας, που δεν απαιτεί τη 

χρήση συγκεκριμένης γλώσσας, επιτρέποντας τοιουτοτρόπως την ταχύτερη κατανόηση 

και συμπερίληψη των μαθητών και μαθητριών; 

 

Την οργάνωση της δημιουργίας ενός εγχειριδίου καλής πρακτικής, σε συνεργασία με 

άλλους ομότιμους δασκάλους και ομότιμες δασκάλες, για την ανταλλαγή και τη διάδοση 
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των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην τάξη; 

 

Συμβουλές για τους/τις διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων 

Ακολουθούν μερικές συμβουλές που πρέπει να λάβουν υπόψη οι διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων 

κατά την εφαρμογή των νέων πρακτικών για να προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη στους δασκάλους 

και στις δασκάλες. Οι συμβουλές περιλαμβάνουν τι πρέπει να γνωρίζουν και ποιος μπορεί να τους βοηθήσει 

σε αυτή τη διαδικασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Την ικανότητα των δασκάλων να αντιμετωπίζουν καταστάσεις συμπερίληψης 

o Εξετάστε τη συνεχή εκπαίδευση των δασκάλων από την άποψη της δια βίου μάθησης 

o Τις δυσκολίες αντιμετώπισης των δραστηριοτήτων συμπερίληψης στην τάξη, χωρίς επαρκή κατάρτιση 

o Δημιουργήστε ευκαιρίες για καλές και προληπτικές σχέσεις μεταξύ των δασκάλων 

o Παρέχετε την ευκαιρία διαμοιρασμού καθηκόντων και ευθυνών με άλλους/άλλες δασκάλους/δασκάλες. 

o Το σύστημα κατάρτισης των δασκάλων πρέπει να είναι καλά ισορροπημένο μεταξύ της θεωρητικής και της 

πρακτικής δραστηριότητας 

o Αυξήστε τη γνώση των ξένων γλωσσών για τους δασκάλους και τις δασκάλες 

o Ορίστε τακτικές συναντήσεις για συζήτηση μεταξύ των δασκάλων και των διευθυντών/διευθυντριών των 

σχολείων 

o Δημιουργήστε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον και σε επίπεδο διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων 

και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε ξένα σχολεία 

o Τα αποτελέσματα που προέρχονται από την κατάρτιση των δασκάλων, θα πρέπει να προωθούνται και να 

παρακολουθούνται 
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Ποιος μπορεί να τους βοηθήσει στην ανάπτυξη; 

 

Προτάσεις για τους/τις διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου PASSAGE, όλοι οι εταίροι πραγματοποίησαν 

συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης για να συλλέξουν πληροφορίες από τους διευθυντές και τις διευθύντριες 

των σχολείων, τους δασκάλους και τις δασκάλες σχετικά με σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υποδοχή 

και την ένταξη των νεοαφιχθέντων μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών με μεταναστευτική ή 

προσφυγική βιογραφία. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τι πρότειναν οι διευθυντές, οι διευθύντριες, οι 

δάσκαλοι και δασκάλες των σχολείων σχετικά με την υποστήριξη των δασκάλων.  

Λιθουανία 

o Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες δεν γνωρίζουν πώς να εργαστούν με τους μαθητές και μαθήτριες με 

μεταναστευτική βιογραφία. Τονίζουν τη σημασία της ανάπτυξης των ικανοτήτων των δασκάλων και του 

λοιπού προσωπικού, που σχετίζεται με την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.  

o Η προθυμία των δασκάλων να θέλουν να είναι μέρος της διαδικασίας συμπερίληψης των μαθητών 

o Η δυνατότητα παρακίνησης των δασκάλων να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες συμπερίληψης, επίσης μέσω 

επιβράβευσης 

o Επισημάνετε τη σημασία της συμμετοχής σε προγράμματα μαθημάτων κατάρτισης εντός του σχολικού 

συστήματος 

o Το μαθησιακό περιβάλλον υποστηρίζει τα δυνατά σημεία και τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών 

o Οι διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων θα πρέπει να ενθαρρύνουν ακόμη και τους λιγότερο καταρτισμένους 

δασκάλους και δασκάλες στη δημιουργία συμπερίληψης στην τάξη 

o Η συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να παρακινήσει τους δασκάλους και τις δασκάλες να 

συμμετάσχουν σε δραστηριότητες συμπερίληψης στο σχολείο 

o Η δημιουργία μιας αίσθησης διαμοιρασμού μεταξύ των ομοτίμων μπορεί να καταστήσει τους δασκάλους και τις 

δασκάλες πιο ενημερωμένους και ευαισθητοποιημένους για τις διαφορετικές πραγματικότητες στα σχολεία 
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o Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες είναι πολύ πρόθυμοι να μάθουν νέα εκπαιδευτικά εργαλεία και πρακτικές 

για να βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία και είναι 

δεκτικοί να δοκιμάσουν νέους τύπους μεθοδολογιών και προσεγγίσεων. 

o Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι διδασκαλίας θα πρέπει να παρέχουν συμπεριληπτικές προσεγγίσεις για 

την υποστήριξη της ένταξης των μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία 

και την προώθηση της ευημερίας ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.  

 

Ελλάδα 

o Η έλλειψη στρατηγικής προσέγγισης για την ενσωμάτωση αποτρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα από την 

πολυπολιτισμικότητα, η οποία, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες (δάσκαλοι και δασκάλες), απουσιάζει 

παντελώς από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

o Η ανάγκη για μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω ήταν μεταξύ των βασικών πτυχών που 

τονίστηκαν, τόσο από τους δασκάλους και τις δασκάλες, όσο και από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι 

έχουν πολλές προτάσεις να προσφέρουν, αλλά συχνά δεν έχουν την ευκαιρία να ακουστούν από τα 

αρμόδια ιδρύματα.  

 

Ιταλία 

o Η πλειονότητα των βέλτιστων πρακτικών που επισημαίνονται, πράγματι, σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική υποστήριξη που βασίζεται στην κοινότητα, η οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι η πιο 

αποτελεσματική και αποτελεί πρότυπο.  

o Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες εξακολουθούν να μην είναι αρκετά καταρτισμένοι στη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση (σε οποιοδήποτε επίπεδο) ή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν είναι αρκετά 

ενημερωμένοι σχετικά με άλλους τρόπους σκέψης, δημιουργικές μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας 

που προτείνονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η μη τυπική εκπαίδευση, η σημασία της 

πολυγλωσσίας και η καθοδήγηση από ομοτίμους.  

o Χρειάζεται, επομένως, μια επένδυση στην ικανότητα των δασκάλων, ώστε να είναι σε θέση να έχουν 

μια εμπλουτισμένη σχέση με μια διαφορετική τάξη, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη μεταμόρφωση των 

μεταναστευτικών φαινομένων, που πάντα εξελίσσονται και δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν.  

 

Πορτογαλία 

o Μερικοί δάσκαλοι και δασκάλες ισχυρίζονται ότι δεν έχουν χρόνο να ενσωματώσουν σωστά αυτά τα 

παιδιά στην τάξη τους, επειδή χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες και να διεξάγουν κάποια έρευνα, 

αλλά υπάρχουν πολλά παραδείγματα δασκάλων που έχουν αγκαλιάσει αυτόν τον σκοπό και είναι 

πρόθυμοι/πρόθυμες να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για τη διευκόλυνση αυτής της 

ενσωμάτωσης.  
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Σλοβενία 

o Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες, συχνά, αισθάνονται ότι πρέπει μόνοι/μόνες τους να καταλάβουν αυτές τις 

«σύνθετες» καταστάσεις.   

o Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες ανέφεραν ότι πιστεύουν ότι είναι επαρκείς στην τάξη, όταν διδάσκουν 

παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες και 

τόνισαν, επίσης, ότι οι γνώσεις τους δεν είναι αρκετά ευρείες και ότι, συχνά, δεν αισθάνονται αρκετά 

ικανοί να εργαστούν με παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

o Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες είναι πολύ δεκτικοί να δοκιμάσουν νέα εργαλεία και διδακτικά 

βοηθήματα, καθώς παραπονέθηκαν ότι δεν υπάρχουν αρκετά τέτοια εργαλεία στη διάθεσή τους.  

 

Κύπρος 

o Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι σίγουροι ότι μπορούν να παρακινήσουν τους μαθητές και τις 

μαθήτριες τους με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία να συμμετάσχουν σε καινοτόμα έργα.   

o Περισσότεροι από τους μισούς ανέφεραν ότι το σχολείο τους δεν δαπανά χρόνο ή ενέργεια στη 

συζήτηση τρόπων προαγωγής της ευημερίας των μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική ή 

προσφυγική βιογραφία.   

 

Παρακάτω θα βρείτε άλλα έργα/σχέδια σχετικά με τις ικανότητες των δασκάλων και την 

ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων μαθητών και των νεοαφιχθεισών μαθητριών με 

μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία 

o Το έργο FEINAMC, του προγράμματος ERASMUS + KA3, στοχεύει στη διάδοση και εμβάθυνση καλών 

πρακτικών για την προώθηση της εκπαιδευτικής συμπερίληψης των νεοαφιχθέντων μεταναστών στην 

Αυστρία, την Κύπρο, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:  

 Παροχή δυνατότητας στα σχολεία να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που είχαν 

αποκτήσει προηγουμένως οι νεοαφιχθέντες μετανάστες, μέσω της εφαρμογής μιας καινοτόμου 

πρακτικής, του προηγούμενου εργαλείου αξιολόγησης της μάθησης. 

 Υποστήριξη των νεοεισερχόμενων στην προσαρμογή στους κανόνες ενός νέου σχολείου και στη 

μαθησιακή διαδικασία της χώρας υποδοχής, μέσω της ανάπτυξης ενός προγράμματος διδασκαλίας 

στα ευρωπαϊκά σχολεία. 

 Ενίσχυση των δεξιοτήτων των δασκάλων για την εκπαιδευτική συμπερίληψη των νεοαφιχθέντων 

μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών. 

https://cesie.org/project/feinamc/
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Ο αντίκτυπος του έργου αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι τα σχολεία αξιολογούν τη γνώση και 

επαληθεύουν την προηγούμενη γνώση των νεοαφιχθέντων μεταναστών.  

o Το έργο ENACTED - Ευρωπαϊκό δίκτυο της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιείται στον τομέα 

της εκπαίδευσης και της διαφορετικότητας, έχει μεταξύ των στόχων του την Υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών στην ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες των νεοαφιχθέντων μαθητών και 

νεοαφιχθεισών μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία, προκειμένου να ενισχυθεί η ενσωμάτωσή 

τους στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό σύστημα. Το έργο υλοποιήθηκε στην Ιταλία, την Κύπρο, την 

Ισπανία και την Ελλάδα και επέτρεψε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας μάθησης από ομοτίμους για την 

καθοδήγηση και την ανταλλαγή ιδεών. Συγκεκριμένα, το έργο επέτρεψε στους δασκάλους και στις 

δασκάλες να μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες με οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με 

τις πρακτικές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για τους νεοαφιχθέντες μαθητές και νεοαφιχθείσες 

μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία, οι οποίοι θα υποστηριχθούν κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής τους πορείας. 

 

o Το έργο MEDIS - Μεσογειακές Σχολές Ενσωμάτωσης, στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 

του διαπολιτισμικού διαλόγου και της γνώσης της γλώσσας της χώρας υποδοχής μεταξύ των 

νεοαφιχθέντων μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία σε σχολεία της 

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, 

Κύπρος, Βουλγαρία και Πορτογαλία). Για να το επιτύχει αυτό, στοχεύει στη βελτίωση των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων των δασκάλων στο πλαίσιο συμπεριληπτικών προσεγγίσεων και 

μεθοδολογιών, μέσω της δημιουργίας μαθημάτων κατάρτισης για τους δασκάλους  και τις δασκάλες 

σχετικά με καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες. Το έργο έχει παράγει χρήσιμα 

αποτελέσματα για την υποστήριξη των δασκάλων:  

 Ανάλυση-μελέτη των σχολικών περιβαλλόντων για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών 

 Συλλογή καλών πρακτικών με θέμα την κοινωνική ένταξη στα σχολεία 

 Εγχειρίδιο για το «Πρόγραμμα των Μεσογειακών Σχολών Ενσωμάτωσης» το οποίο περιλαμβάνει 

μεθοδολογίες, πόρους και παιδαγωγικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της κοινωνικής 

ένταξης των νεοαφιχθέντων μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία 

 Διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης για τους δασκάλους και τις δασκάλες που φιλοδοξούν να 

βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες σε καινοτόμα παιδαγωγικά εργαλεία 

o Το έργο SOCI@LL Ολοκληρωμένα κοινωνικά εργαστήρια του σχολείου: Καινοτόμες και συμμετοχικές 

προσεγγίσεις για την εκπαίδευση του πολίτη και την κοινωνική ένταξη, είναι ένα έργο που υλοποιείται 

στην Ιταλία, την Πολωνία, την Κύπρο και την Πορτογαλία και στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και της πολυπολιτισμικής μάθησης στην εκπαίδευση, μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης που 

https://cesie.org/project/enacted/
https://cesie.org/project/medis/
https://cesie.org/project/sociall/
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διασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των τοπικών 

κοινωνιών.   

Προκειμένου να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν πολυπολιτισμικοί εκπαιδευτικοί πόροι για τους 

δασκάλους και τις δασκάλες, ώστε να προάγουν ένα συμπεριληπτικό μοντέλο μάθησης, δημιουργήθηκε μια 

διαδικτυακή εργαλειοθήκη για τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους δασκάλους και τις 

δασκάλες, με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία και τη βιωσιμότητα των συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών 

πόρων.  
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Κεφάλαιο 3: Επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς και 

την κοινότητα 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑ, PHD & ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΖΙΟΛΗ MA,  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Η συμμετοχή των οικογενειών των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολείο είναι ένα 

θέμα που φαίνεται να απασχολεί τη διοίκηση, τους δασκάλους και τις δασκάλες. Ωστόσο, η πρακτική των 

σχολείων που υποδέχονται τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο εδώ και αρκετές δεκαετίες, έχει 

αποδειχθεί ότι έχει θετικά αποτελέσματα για το σχολείο συνολικά. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, 

(Frances L. Van Voorhis, Michelle F. Maier, Joyce L. Epstein, Chrishana M. Lloyd, T. Leung 2013) η ενεργή 

συμμετοχή της οικογένειας έχει θετική επίδραση στα παιδιά, όχι μόνο στα παιδιά με μεταναστευτική 

βιογραφία. Έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, καθώς ενθαρρύνονται από το σπίτι να συμμετέχουν 

στη μαθησιακή διαδικασία, αφιερώνουν περισσότερο χρόνο μελετώντας στο σπίτι, το χάσμα μεταξύ του 

σχολείου και του σπιτιού μπορεί να γεφυρωθεί, οι γονείς λαμβάνουν βοήθεια για εκπαιδευτικά ζητήματα και 

υπάρχουν λιγότερα ζητήματα πειθαρχίας στο σχολικό περιβάλλον. (Boulaamane, K., & Bouchamma, Y. 

2021) 

 

Ποια είναι τα οφέλη αυτής της προσέγγισης για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, 

ειδικά τους νεοαφιχθέντες μαθητές και τις νεοαφιχθείσες μαθήτριες με μεταναστευτική 

ή προσφυγική βιογραφία; 

Οφέλη για τον γονέα: Η θετική επικοινωνία γονέα-σχολείου ωφελεί τους γονείς. Ο τρόπος με τον 

οποίο τα σχολεία επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν με τους γονείς επηρεάζει την έκταση και την ποιότητα 

της συμμετοχής των γονέων στη μάθηση των παιδιών τους στο σπίτι. Για παράδειγμα, τα σχολεία που 

ανακοινώνουν «κακά νέα» σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών και μαθητριών συχνότερα από το να 

αναγνωρίζουν την αριστεία των μαθητών και μαθητριών θα αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των γονέων, 

κάνοντας τους γονείς να αισθάνονται ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους. (DCSF 

2008) 

Οι γονείς επωφελούνται, επίσης, από τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους παίρνοντας 

ιδέες από το σχολείο για το πώς να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τα παιδιά τους και μαθαίνοντας 

περισσότερα για το πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου και τη λειτουργία του. Και το πιο σημαντικό, οι 

γονείς επωφελούνται με το να αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την αξία της συμμετοχής τους στο 
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σχολείο και αναπτύσσουν μεγαλύτερη εκτίμηση για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Οφέλη για τον μαθητή και την μαθήτρια: Η συμμετοχή των γονέων ωφελεί τους μαθητές και τις 

μαθήτριες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των ακαδημαϊκών επιδόσεών τους. Υπάρχουν άλλα 

πλεονεκτήματα για τα παιδιά όταν συμμετέχουν οι γονείς, συγκεκριμένα, αυξημένο κίνητρο για μάθηση, 

βελτιωμένη συμπεριφορά, πιο τακτική φοίτηση και πιο θετική στάση σχετικά με τις εργασίες για το σπίτι και 

το σχολείο γενικότερα. 

Οφέλη για τον δάσκαλο και την δασκάλα: Η συμμετοχή των γονέων μπορεί να δώσει στους 

δασκάλους και στις δασκάλες την ευκαιρία να επικεντρωθούν περισσότερο στη διδασκαλία των παιδιών 

(μεθοδολογίες διδασκαλίας κ.λπ.). Επίσης, έχοντας περισσότερη επαφή με τους γονείς, οι δάσκαλοι και οι 

δασκάλες μαθαίνουν περισσότερα για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών και το περιβάλλον του 

σπιτιού. Οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για την καλύτερη ικανοποίηση 

των αναγκών των μαθητών και μαθητριών. Οι γονείς που συμμετέχουν, τείνουν να έχουν πιο θετική άποψη 

για τους δασκάλους και τις δασκάλες, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του ηθικού των δασκάλων. 

(American Federation of Teachers, 2007) 

Πώς μπορεί να υιοθετηθεί αυτή η προσέγγιση στα σχολεία; 

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να υιοθετηθεί σε σχολεία με πολύ καλές στρατηγικές επικοινωνίας. Η 

καλή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των οικογενειών και των σχολείων είναι απαραίτητη για την επιτυχία 

των μαθητών και μαθητριών. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η έρευνα (European Commission, 2019) 

καταδεικνύει ότι όσο περισσότερο μοιράζονται οι γονείς και οι δάσκαλοι και δασκάλες σχετικές πληροφορίες 

μεταξύ τους για έναν μαθητή ή μια μαθήτρια, τόσο καλύτερα προετοιμασμένοι θα είναι ώστε να βοηθήσουν 

αυτόν τον μαθητή ή τη μαθήτρια να επιτύχει ακαδημαϊκά. 

Η προσωπική επαφή, συμπεριλαμβανομένων των συσκέψεων, των κατ' οίκον επισκέψεων, των 

τηλεφωνημάτων και των ημερών παρουσίασης του προγράμματος μαθημάτων ή των ημερών ελεύθερης 

προσέλευσης επισκεπτών, φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική μορφή επικοινωνίας και μπορεί να είναι 

από τις πιο γνωστές. Ωστόσο, η καθιέρωση αποτελεσματικής επικοινωνίας σχολείου-σπιτιού έχει γίνει πιο 

περίπλοκη καθώς η κοινωνία έχει αλλάξει. Η μεγάλη ποικιλομορφία μεταξύ των οικογενειών σημαίνει ότι 

δεν είναι δυνατό να βασιστείτε σε μια ενιαία μέθοδο επικοινωνίας για όλες τις οικογένειες με ένα δεδομένο 

μήνυμα. Είναι σημαντικό να ενσωματωθεί σε ένα συνολικό σχέδιο μια ποικιλία στρατηγικών, 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες συγκεκριμένων οικογενειών και στα ωράρια τους. (American Federation of 

Teachers, 2007) 
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Ποιες είναι οι απαιτήσεις; 

 Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση από το σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η καλή 

συνεργασία μεταξύ του σχολείου και των οικογενειών των μεταναστών, μεταξύ της κοινότητας και των 

οικογενειών των μεταναστών και μεταξύ του σχολείου και της κοινότητας. Όσο περισσότερο μοιράζονται οι 

γονείς και οι δάσκαλοι/δασκέλες σχετικές πληροφορίες μεταξύ τους για έναν μαθητή ή μια μαθήτρια, τόσο 

καλύτερα προετοιμασμένοι θα είναι αμφότεροι ώστε να βοηθήσουν αυτόν τον μαθητή να επιτύχει 

ακαδημαϊκά. (Pitzioli, M. 2020). 

 

Ερωτήσεις καθοδήγησης για τους/τις διευθυντές/ 

διευθύντριες των σχολείων 

Η παρακάτω ενότητα περιλαμβάνει τις ιδέες μας για το πώς οι διευθυντές/διευθύντριες των 

σχολείων μπορούν να χρησιμοποιήσουν νέες πρακτικές, που θα βοηθήσουν το σχολείο να επικοινωνεί και να 

συνεργάζεται με τους γονείς και την κοινότητα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες όλων των 

παιδιών και, ιδιαιτέρως, θα βοηθήσουν στην υποδοχή των νεοαφιχθέντων μαθητών και νεοαφιχθεισών 

μαθητριών με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία.  
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1. Επικοινωνία με τους γονείς 

ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ:  

Τη χρήση γλώσσας και πολιτισμικών διαμεσολαβητών για την επικοινωνία του σχολείου 

με τις οικογένειες; Η οικογένεια και οι δάσκαλοι/δασκάλες θα πρέπει να έχουν τις 

πληροφορίες που χρειάζονται για να βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σε 

μορφή και γλώσσα που να βγάζει νόημα γι’ αυτούς! 

 

Την παροχή βοήθειας στην οικογένεια για την εγγραφή στο σχολείο; (για παράδειγμα, τη 

μετάφραση σε εθνικές γλώσσες, τη χρήση γλωσσικών διαμεσολαβητών). 
 

Να φροντίσετε ώστε οι δάσκαλοι και οι δασκάλες να ξεκινήσουν την επαφή μόλις μάθουν 

ποιοι μαθητές και ποιες μαθήτριες θα βρίσκονται στην τάξη τους για τη σχολική χρονιά; 
 

Την πραγματοποίηση ενός τηλεφωνήματος στην οικογένεια για πρώτη φορά, ώστε να 

συστηθείτε και να ρωτήσετε ποιος/ποια είναι ο/η υπεύθυνος/η επικοινωνίας με την 

οικογένεια και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί τους (για 

παράδειγμα, email, viber, messenger, τηλεφωνική κλήση/αριθμός) 

 

Την αποστολή μιας επιστολής, στην οποία συστήνετε τον εαυτό σας στην οικογένεια, 

καθιερώνοντας προσδοκίες και ρωτώντας τι χρειάζεται ο μαθητής ή η μαθήτρια και η 

οικογένεια (μετά την πρώτη επαφή); 

 

Την παροχή ενός διαδικτυακού εργαλείου συλλογής υποβάθρου για τους νεοαφιχθέντες 

μαθητές και τις νεοαφιχθείσες μαθήτριες (για παράδειγμα, 
https://newarrivals.segfl.org.uk/) 

 

Να τους ρωτήσετε εάν η αποστολή ενημερωτικών δελτίων στην οικογένεια είναι 

αποτελεσματική για αυτούς; 
 

Την εστίαση της επικοινωνίας στους πατεράδες και/ή σε άλλα μέλη της οικογένειας, 

καθώς και στις μητέρες; 
 

Την άμεση επικοινωνία μετά τον εντοπισμό ενός προβλήματος, ώστε να βρεθεί μια 

έγκαιρη λύση; Η πολύ μεγάλη αναμονή μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα, 

πιθανώς λόγω της απογοήτευσης των εμπλεκομένων! 

 

Την παροχή και την αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις δικές σας πράξεις 

ή εκείνες της οικογένειας; Οι γονείς και οι δάσκαλοι/δασκάλες επιθυμούν να δουν 
 

https://newarrivals.segfl.org.uk/
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έκαστος ότι ο άλλος θα κάνει πραγματικά αυτό που λέει ότι θα κάνει! 

Την πραγματοποίηση κλήσεων για να μοιραστείτε θετικές πληροφορίες με τους γονείς; 

Προετοιμαστείτε να τους ακούσετε έκπληκτους-ευχάριστα έκπληκτους! Οι γονείς δεν 

συνηθίζουν να ακούν αυτόκλητα θετικά σχόλια από τους δασκάλους και τις δασκάλες για 

τα παιδιά τους, ειδικά σε ένα τηλεφώνημα από το σχολείο. Φανταστείτε πώς θα 

αισθανόσασταν, ως γονέας, αν ένας δάσκαλος ή μια δασκάλα ή ο/η 

διευθυντής/διευθύντρια του σχολείου επικοινωνούσε μαζί σας και σας έλεγε ότι ο γιος ή 

η κόρη σας τα πηγαίνει καλά στο σχολείο ή ότι το παιδί σας έχει ξεπεράσει ένα 

πρόβλημα μάθησης ή συμπεριφοράς! 

 

Τη δημιουργία σχολικής εφαρμογής; Οι σχολικές εφαρμογές είναι εύχρηστες. Επιτρέπουν 

στους γονείς να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτήν χρησιμοποιώντας τα έξυπνα κινητά 

τους τηλέφωνα. Οι περισσότερες σχολικές εφαρμογές προσφέρουν μια δυνατότητα 

ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους γονείς να 

επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους δασκάλους και τις δασκάλες. 

 

Τον διαμοιρασμό των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην τάξη, ως εικόνες και βίντεο, 

με τους γονείς χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Ιστορίες» (Stories); Επιτρέπει στους 

δασκάλους να δημοσιεύουν αυτές τις εικόνες ως «Ιστορίες» (Stories) και οι γονείς 

μπορούν να απολαύσουν τις δραστηριότητες του παιδιού τους στην τάξη από το σπίτι 

τους! 

 

Τη δημιουργία μηχανισμού ανταλλαγής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης; Για παράδειγμα, 

εάν ένας μαθητής ή μια μαθήτρια έχει προβλήματα υγείας, οι δάσκαλοι/δασκάλες 

μπορούν να ειδοποιήσουν γρήγορα τους γονείς χρησιμοποιώντας μηνύματα έκτακτης 

ανάγκης. 

 

Τη συνεργασία με τους γονείς προκειμένου να αναπτύξετε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

σε περίπτωση εφόδου για τους μετανάστες; 
 

Την παροχή ασφαλούς χώρου αναμονής για τους μαθητές και τις μαθήτριες στην 

περίπτωση που ένας γονέας ή ένα άλλο μέλος της οικογένειας έχει τεθεί υπό κράτηση; 
 

Την αναζήτηση της ανατροφοδότησης των οικογενειών σχετικά με τις πρακτικές του 

σχολείου (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, κατά τη διάρκεια των 

κατ’ ιδίαν συζητήσεων μαζί τους, μέσω ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου); 
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2. Επικοινωνία με τους γονείς – Εκπαιδευτικά θέματα 

ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ:  

Την οργάνωση ενός εργαστηρίου με τους γονείς ώστε να μιλήσετε για τη ρουτίνα των 

παιδιών στο σπίτι; 
 

Την αποστολή διαδικτυακού ερωτηματολογίου στους γονείς για να μάθετε τις 

προσδοκίες τους από το σχολείο; 
 

Την παροχή τηλεφωνικών γραμμών εξυπηρέτησης για τις εργασίες για το σπίτι; 
 

Την παροχή συχνής, διαρκούς ανατροφοδότησης σχετικά με την απόδοση των παιδιών 

τους στις εργασίες για το σπίτι; 
 

Τη δημοσίευση ετήσιων σχολικών ημερολογίων με τις εργασίες των μαθητών και 

μαθητριών; 
 

Τη δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης με στόχο την 

αξιολόγηση της προόδου στη φοίτηση και τα μαθησιακά αποτελέσματα των 

νεοαφιχθέντων μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών με μεταναστευτική ή 

προσφυγική βιογραφία; 

 

Την κοινοποίηση αυτού του συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης στις 

οικογένειες; 
 

Την ενημέρωση της οικογένειας για τα θέματα που μελετώνται και θα μελετηθούν στο 

μέλλον; 
 

Την αποστολή κατ’ οίκον εβδομαδιαίων ή μηνιαίων φακέλων των εργασιών των μαθητών 

και μαθητριών για αναθεώρηση και σχόλια από τους γονείς; 
 

Την αναζήτηση της ανατροφοδότησης των οικογενειών για τις πρακτικές του σχολείου 

(για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

μαζί τους, μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου); 
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3. Επικοινωνία με τους γονείς – συμμετοχή της κοινότητας 

ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ:  

Την ανάρτηση ειδοποιήσεων και φυλλαδίων σε τοπικές αγορές, κλινικές, εκκλησίες, 

τεμένη, ναούς ή άλλους χώρους συγκέντρωσης (για παράδειγμα, ο Ιστότοπος για 

Πληροφορίες σχετικά με το σχολείο, η Συμμετοχή των γονέων σε Εργαστήρια); 

 

Τη συγγραφή ενθέτων σε τοπικές εφημερίδες σχετικά με την σχολική πολιτική για την 

ενσωμάτωση; 
 

Τη συνεργασία με τους/τις σχολικούς συμβούλους και την κοινότητα για την παροχή 

πρακτικής, πολιτισμικά ευαίσθητης καθοδήγησης, παραπομπών και παρέμβασης κατά τη 

διάρκεια κρίσεων; 

 

Τη παραπομπή των οικογενειών σε οικονομικά προσιτά κοινοτικά προγράμματα 

(αθλητισμός, παιδική οδοντιατρική κλινική, βιβλιοθήκες, καλοκαιρινές και σχολικές 

κατασκηνώσεις, προγράμματα για τους εφήβους και τους νέους); 

 

Την ενθάρρυνση των νέων οικογενειών ώστε να συμμετέχουν στις σχολικές εκδηλώσεις 

και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες της κοινότητας; 
 

Την προώθηση του σεβασμού της πολιτισμικής πολυμορφίας μέσω της παροχής 

πολυπολιτισμικής κατάρτισης στο προσωπικό του σχολείου, τους γονείς, τους μαθητές, 

τις μαθήτριες και την κοινότητα, σχετικά με τα ζητήματα των νεοαφιχθέντων μαθητών 

και νεοαφιχθεισών μαθητριών; 

 

Τη διανομή υλικού «γνωρίστε τα δικαιώματά σας» σε μαθητές και μαθήτριες, 

οικογένειες και κοινότητες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση εφόδου ή 

σύλληψης ενός ατόμου; 

 

Την ενίσχυση των σχέσεων με τα τοπικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

τους κοινοτικούς οργανισμούς που μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των 

ασυνόδευτων παιδιών και των μαθητών και μαθητριών που έχουν διακόψει την τυπική 

εκπαίδευση; 

 

Τη διατήρηση - στη γλώσσα του σχολείου και σε άλλες γλώσσες που ομιλούνται στο 

σχολείο - μιας λίστας πόρων, όπως τα ονόματα των παρόχων ψυχικής υγείας, των 

κοινωνικών λειτουργών, των pro bono δικηγόρων και των τοπικών υποστηρικτών και 
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οργανώσεων της μετανάστευσης που μπορούν να μοιραστούν στους μαθητές και στις 

μαθήτριες σας και τις οικογένειές τους; 

Τη συνεργασία με έναν/μια pro bono δικηγόρο, έναν οργανισμό παροχής νομικής 

βοήθειας ή έναν οργανισμό για τα δικαιώματα των μεταναστών, προκειμένου να 

προγραμματίσετε ένα εργαστήριο «γνωρίστε τα δικαιώματά σας» στον χώρο του 

σχολείου, ώστε να ενημερώσετε τους μαθητές, τις μαθήτριες και τις οικογένειες σχετικά 

με τα δικαιώματά τους; 

 

Την εύρεση πιθανής τοπικής ομάδας ταχείας αντίδρασης σε περίπτωση εφόδου για τους 

μετανάστες; Αυτές οι ομάδες αποτελούνται, συνήθως, από δικηγόρους, προσωπικό των 

μέσων ενημέρωσης και διευθυντές/διευθύντριες της κοινότητας που μπορεί να είναι σε 

θέση να παρέχουν υποστήριξη. 

 

 

4. Συναντήσεις με τις οικογένειες 

ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ:  

Την αποστολή χάρτη του σχολείου, ο οποίος να είναι μεταφρασμένος σε πολλές 

γλώσσες, πριν από την πρώτη συνάντηση στο σχολείο για καλύτερο προσανατολισμό; 

 

Τη δημιουργία πινακίδων που υποδεικνύουν τοποθεσίες όπως το γραφείο, οι τουαλέτες 

κ.λπ. στη γλώσσα της οικογένειας, καθώς και στη γλώσσα του σχολείου; 

 

Την απεικόνιση θετικών εικόνων ανθρώπων, τόπων ή πραγμάτων από τη χώρα 

προέλευσης των οικογενειών; 

 

Την ενημέρωση των οικογενειών, πριν από τη συνάντηση, ότι θα χρησιμοποιήσετε 

γλωσσικούς και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές; 

 

Την πραγματοποίηση εργαστηρίων με τις οικογένειες, προκειμένου να απαντήσετε σε 

ερωτήσεις σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν από το εργαλείο συλλογής υποβάθρου 

για τους νεοαφιχθέντες μαθητές και τις νεοαφιχθείσες μαθήτριες, καθώς και το 

ερωτηματολόγιο των αναγκών της οικογένειας (για παράδειγμα, κανονισμός του 

σχολείου, πρόγραμμα του σχολείου); 
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Την οργάνωση μιας άτυπης ομάδας υποστήριξης για τις οικογένειες σχετικά με την 

πρόοδο των παιδιών τους ή άλλα θέματα που αναφέρονται από την οικογένεια; 
 

Την παροχή χώρου στο σχολείο προκειμένου να συναντηθούν οι οικογένειες; 
 

Τη διανομή επικαιροποιημένων πληροφοριών, μέσω της επιτροπής δράσης των γονέων 

του σχολείου; 
 

Τη συνεργασία με τοπικές ομάδες που έχουν πραγματοποιήσει εργαστήρια με 

οικογένειες για τη διαχείριση των κρίσεων, του άγχους και του στρες, για τη 

μεταναστευτική πολιτική, για τη διαχείριση των κρίσεων κ.λπ.; 

 

Να τους ρωτήσετε εάν η διοργάνωση της ημέρας παρουσίασης του προγράμματος 

μαθημάτων είναι αποτελεσματική; 
 

Την πραγματοποίηση κατ' οίκον επισκέψεων (όπου ισχύει); 
 

Τη διοργάνωση ετήσιων γυμναστικών επιδείξεων; 
 

Τη διοργάνωση ετήσιων ημερών προσέλευσης των παππούδων ή «ειδικών προσώπων»; 
 

Την ύπαρξη εκπροσώπου του συμβουλίου εκπαίδευσης ή υπευθύνου επικοινωνίας σε 

συναντήσεις PTA; 
 

Την πρόσκληση των γονέων σε ημέρες ελεύθερης προσέλευσης επισκεπτών και/ή σε 

άλλες σχολικές εκδηλώσεις; 
 

 

Συμβουλές για τους/τις διευθυντές/ διευθύντριες των σχολείων 

Ακολουθούν μερικές συμβουλές που πρέπει να λάβουν υπόψη οι διευθύνσεις των σχολείων κατά την 

εφαρμογή νέων πρακτικών για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τους γονείς και την 

κοινότητα. 
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 Πράγματα που είναι καλό να φροντίζετε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράγοντες που καλό είναι να ληφθούν υπόψη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Οι οικογένειες μπορεί να μην είναι εξοικειωμένες με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και, επομένως, μπορεί να 

μην έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να συμμετέχουν. 

o Οι οικογένειες μπορεί να έχουν γνωρίσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου δεν αναμένεται η συμμετοχή των γονέων. 

o Η περιορισμένη γλωσσική επάρκεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς να μην έχουν την αυτοπεποίθηση να 

ξεκινήσουν την αλληλεπίδραση με το σχολείο. 

o Η έλλειψη ευκαιριών εκπαίδευσης στη ζωή τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς να μην έχουν την 

αυτοπεποίθηση να ξεκινήσουν την αλληλεπίδραση με το σχολείο. 

o Οι εμπειρίες στη χώρα προέλευσής του μπορεί να κάνουν έναν γονέα ευλόγως επιφυλακτικό για την εξουσία και την 

επαφή με τα σχολεία. 

o Οι γονείς μπορεί να αισθάνονται ότι έχουν λίγα να συνεισφέρουν. 

 

o Κάντε όλες τις οικογένειες να αισθάνονται ότι είναι ευπρόσδεκτες στο σχολείο. 

o Κάντε όλες τις οικογένειες να αισθάνονται ότι μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στο σχολείο. 

o Βεβαιωθείτε ότι οι οικογένειες γνωρίζουν πως το σχολείο είναι δεκτικό στο να ενημερώνουν το προσωπικό για τα 

συναισθήματα και τις απόψεις τους. 

o Βεβαιωθείτε ότι οι οικογένειες γνωρίζουν ότι τα συναισθήματα και οι απόψεις τους θα αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα 

και σεβασμό. 

o Δείξτε ότι το σχολείο εκτιμά ενεργά το πολιτισμικό, γλωσσικό και θρησκευτικό υπόβαθρο όλων των οικογενειών.  

o Δείξτε ότι το σχολείο είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινότητας. 

o Ενθαρρύνετε τις οικογένειες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες με τα παιδιά τους, όπως σε ευκαιρίες για Οικογενειακή 

Μάθηση.  

o Διευκολύνετε με την υποστήριξη διερμηνέα, αναλόγως της περίπτωσης. 

o Καθοδηγήστε τους γονείς σε κατάλληλες υπηρεσίες, όπως σε μαθήματα γλώσσας που διεξάγονται στο σχολείο, όπου 

χρειάζεται. 

o Συμμετέχετε σε ένα δίκτυο με άλλες διευθύνσεις σχολείων, ώστε τα σχολεία τους να ενσωματώνουν τους μαθητές και 

μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία.  
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Προτάσεις για τις διευθύνσεις των σχολείων 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου PASSAGE, όλοι οι εταίροι πραγματοποίησαν συνεντεύξεις 

και ομάδες εστίασης για να συλλέξουν πληροφορίες από τη σχολική διοίκηση, τους δασκάλους και τις 

δασκάλες σχετικά με σημαντικά θέματα που αφορούν την υποδοχή και την ένταξη των νεοαφιχθέντων 

μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία. Παρακάτω μπορείτε 

να βρείτε τι πρότειναν οι διευθυντές/διευθύντριες, οι δάσκαλοι και δασκάλες σχετικά με την επικοινωνία και 

τη συνεργασία με τους γονείς και την κοινότητα.   

Σλοβενία 

o «Θα ήταν απαραίτητο να συμμετέχουν ακόμη περισσότερο οι γονείς στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

καθώς για αυτούς ο στόχος δεν είναι να μάθουν τη σλοβενική γλώσσα ή να ολοκληρώσουν τη φοίτησή 

τους το σχολείο, αλλά να εργαστούν και να έχουν καλύτερες οικονομικές ευκαιρίες». 

 

Πορτογαλία 

o «Οι κοινωνικοπολιτισμικοί διαμεσολαβητές (5) μπορεί να θεωρηθούν μια σημαντική μορφή 

υποστήριξης για τη διασφάλιση μιας σύνδεσης μεταξύ του σχολείου, της οικογένειας και της 

κοινότητας». 

o «Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε μια μόνιμη πηγή πληροφοριών […] που περιέχει 

πρακτικές πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη σχολική εκπαίδευση των 

μεταναστών». 

 

Λιθουανία 

o «Για να διασφαλιστεί η επιτυχής ενσωμάτωση, καθίσταται απαραίτητη η συνεργασία εντός των 

σχολικών κοινοτήτων -των γονέων, των δασκάλων, των μαθητών και της σχολικής διοίκησης- για την 

υποστήριξη των μοναδικών κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των παιδιών με μεταναστευτική 

βιογραφία». 

 

Ιταλία 

o «Όλοι οι δάσκαλοι ανέπτυξαν συγκεκριμένες τεχνικές και καλές πρακτικές, οι οποίες θα επεξηγηθούν 

περαιτέρω, προκειμένου να ενσωματωθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι νεοαφιχθέντες μαθητές και 
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οι νεοαφιχθείσες μαθήτριες με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία και οι γονείς τους στην τάξη. 

Αυτή η προσέγγιση και ο ενθουσιασμός τους εξασφαλίζουν την αυτοαποτελεσματικότητά τους». 

o «Εφαρμόστηκαν συγκεκριμένες καινοτομίες, όπως η καλή δικτύωση με τους πολίτες, ένα πολύγλωσσο 

προσωπικό δασκάλων και πολιτισμικών διαμεσολαβητών, και αυτά τα ζητήματα δεν προέκυψαν όπου 

δημιουργήθηκαν πειραματικά εκπαιδευτικά μονοπάτια για διαπολιτισμική γνώση». 

 

Ελλάδα 

o «Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι γονείς είναι φιλικοί τις περισσότερες φορές ή –όπως 

ανέφερε ένας συμμετέχων– ότι μερικές φορές δεν ενδιαφέρονται για το τι κάνουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο. Ωστόσο, ένας συμμετέχων που είχε αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση δήλωσε ότι 

ξεπεράστηκε με τη βοήθεια του κοινωνικού λειτουργού και του διερμηνέα που εργάζονταν στο 

σχολείο». 

 

Κύπρος 

o «Οι Οδηγοί Υποδοχής για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν 

αναπτυχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (CPI): Αυτοί οι Οδηγοί παρέχουν οδηγίες για την 

οργάνωση ενός σχολείου που υποδέχεται έναν μικρό ή μεγάλο αριθμό μαθητών και μαθητριών με 

μεταναστευτική βιογραφία, για μια ολιστική προσέγγιση από τη διεύθυνση του σχολείου, τους 

δασκάλους, τις δασκάλες, τους γονείς, την κοινότητα και για τη συνεργασία μεταξύ των δασκάλων που 

διδάσκουν ελληνικά, ως δεύτερη γλώσσα, και όσων διδάσκουν άλλα μαθήματα». 

o «Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχώρησε στη μετάφραση των σχολικών εγγράφων σε διάφορες γλώσσες, 

για τους μαθητές και τις μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με 

μεταναστευτική βιογραφία και τις οικογένειές τους». 

o «Στην Κύπρο, όπως και σε πολλές χώρες, οι γονείς με μεταναστευτική βιογραφία είναι λιγότερο πιθανό 

να συμμετέχουν στη σχολική κοινότητα από ότι οι γηγενείς γονείς. Εκτός από τις γλωσσικές δυσκολίες, 

αναφέρονται πολιτισμικά εμπόδια, όπως η διαφορετική κατανόηση της εξουσίας, της εκπαίδευσης και 

των αντίστοιχων ρόλων των σχολείων, των δασκάλων και των γονέων. Για τον λόγο αυτό, έχει εκδοθεί 

ένας Οδηγός για γονείς – διαμεσολαβητές, ο οποίος παρέχει οδηγίες για τη συνεργασία του σχολείου 

και των γονέων – διαμεσολαβητών, καθώς και ένας Οδηγός διαχείρισης της κοινωνικοπολιτισμικής 

διαφορετικότητας από το CPI, με άρθρα σχετικά με το θέμα και παραδείγματα από σχολεία που 

υποδέχονται μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία». 

 

https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/Odigos_Ypodoxis_Nipiagogeio_Dimotiko.pdf
https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/ODIGOS_YPODOXIS_METASTEFTIKI_web.pdf
https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2466&Itemid=463&lang=el
https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/ODIGOSDIAMESOLAVITON.pdf
https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/Odigos-Diaxeirisis-Koinonikopolitismikis-eterotitas.pdf
https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/Odigos-Diaxeirisis-Koinonikopolitismikis-eterotitas.pdf
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Ιδέες για δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με τους γονείς 

o Οι συναντήσεις δασκάλων-γονέων είναι σημαντικά γεγονότα για την ανταλλαγή πληροφοριών για τους 

μαθητές/μαθήτριες/παιδιά. Αυτές μπορεί να είναι αρκετά δύσκολες συναντήσεις για τους 

νεοαφιχθέντες γονείς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τον πολιτισμό, τις συνήθειες ή τη γλώσσα. Το 

παιχνίδι ρόλων αποτελεί μια τέτοια συνάντηση σε μικρές ομάδες. Οι ρόλοι που πρέπει να υποδυθούν 

είναι: ο/η διευθυντής/διευθύντρια, ο/η δάσκαλος/δασκάλα μιας τάξης (υπεύθυνος/η για τις σχέσεις 

των γονέων, τις εκδρομές, τα διοικητικά καθήκοντα, τα προβλήματα), οι δάσκαλοι/δασκάλες διαφόρων 

μαθημάτων, ο γονέας, πιθανώς ο μαθητής ή η μαθήτρια και πιθανώς ένας διερμηνέας, εάν σκεφτείτε ότι 

πρέπει να παρευρίσκεται. Προσπαθήστε να αναδείξετε τα πιθανά στερεότυπα, τις συγκρούσεις, τα 

προβλήματα, τις ελπίδες, τα όνειρα και τις επιθυμίες κάθε πλευράς. Στη συνέχεια, συζητήστε και 

σκεφτείτε τα. 

o Η εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών μετά το σχολείο για τις οικογένειες και τα παιδιά με 

μεταναστευτική βιογραφία θα μπορούσε να είναι επωφελής, καθώς διασυνδέει τα μέλη της οικογένειας, 

τους δασκάλους, τις δασκάλες και άλλα άτομα από την κοινότητα. 

o Να έχετε μια πολιτική ανοιχτών θυρών για τους γονείς που προσφέρονται εθελοντικά, ώστε να 

μπορούν να έρχονται να βοηθήσουν τον δάσκαλο ή τη δασκάλα στην τάξη, όποτε έχουν διαθεσιμότητα. 

o Να αποστείλετε ένα ερωτηματολόγιο στους γονείς για να ρωτήσετε τις ημέρες και ώρες που είναι 

διαθέσιμοι για προσφορά εθελοντικής εργασίας, καθώς και τις ημερομηνίες για πάρτι, εκδηλώσεις και 

εκδρομές της τάξης. 

o Να δημιουργήσετε ευέλικτες ευκαιρίες προσφοράς εθελοντικής εργασίας, για παράδειγμα, 

διαφορετικές ημέρες, ώρες, εργασίες και τάξεις, με βάση τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.  

o Να δημιουργήσετε τακτική, θετική ροή επικοινωνίας με τις οικογένειες, σχετικά με την ακαδημαϊκή, 

κοινωνική και συμπεριφορική πρόοδο των παιδιών τους. 

o Να διοργανώστε μια Ημέρα Γραμματισμού, όπου οι οικογένειες μπορούν να μάθουν διαφορετικές 

στρατηγικές ανάγνωσης ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο υπάρχον επίπεδο ανάγνωσης και να 

ολοκληρώσουν μαζί διασκεδαστικές δραστηριότητες. 

o Να ζητήσετε από τους γονείς να παρουσιάσουν στην τάξη των παιδιών τους ή σε διαφορετικές τάξεις το 

επάγγελμα ή την επιχείρησή τους. 

o Να αποστείλετε συμπληρωματικό υλικό στους γονείς για να εργαστούν με τα παιδιά τους στο σπίτι. 

o Να διοργανώστε Οικογενειακά Γεύματα στο Σχολείο, όπου οι οικογένειες μπορούν να έρχονται και να 

γευματίζουν με τα παιδιά τους στην καφετέρια ή σε άλλους χώρους κάθε τρίμηνο ή κάθε μήνα. 

o Να διοργανώστε εκθέσεις ταλέντων, ημέρες μηχανικής, βραδιές ταινιών, τελετές βραβείων, εκθέσεις 

βιβλίων, χορούς και πολλά άλλα. 

o Να αναθέστε οικογενειακά έργα STEAM που θα ολοκληρωθούν στο σπίτι. 
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o Να δημιουργήσετε ιστότοπους της τάξης για τις οικογένειες ώστε να λαμβάνουν συμβουλές για το 

πρόγραμμα μαθημάτων, γνώσεις, ανακοινώσεις και άλλα. 

o Να διοργανώσετε εργαστήρια γονέων, όπου μπορούν να λάβουν πληροφορίες από διαφορετικούς 

παρόχους υπηρεσιών και εκπαιδευτικούς.  

o Να δημιουργήσετε ένα κέντρο πόρων γονέων, όπου οι γονείς μπορούν να βρουν μια ποικιλία 

πληροφοριών. 
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Κεφάλαιο 4: Κοινωνικοσυναισθηματικές ανάγκες μαθητών 
και αίσθηση συμμετοχής και ισότητα 

 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ZINAIDA BALTRENIENE & JURATE MURINIENE,  
JAUNIMO KARJEROS CENTRAS 

 

Τα σχολεία σήμερα είναι ολοένα περισσότερο πολυπολιτισμικά και πολυγλωσσικά, με μαθητές από 

διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο. Οι εκπαιδευτικοί και οι κοινοτικοί φορείς προσφέρουν 

στους μαθητές διάφορα κίνητρα για τη συμμετοχή στη μάθηση, τη θετική συμπεριφορά και την ακαδημαϊκή 

απόδοση. Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση παρέχει ένα θεμέλιο για ασφαλή και θετική μάθηση, 

ενώ ενισχύει την ικανότητα των μαθητών για επιτυχία στο σχολείο, στην καριέρα και στη ζωή τους. Λόγω 

των διαφόρων αβεβαιοτήτων που βιώσαμε στο μεγαλύτερο διάστημα του 2020, συμπεριλαμβανομένων του 

κλεισίματος των σχολείων, της πανδημίας COVID-19 και των αστικών αναταραχών που προκάλεσαν 

φαινόμενα μετανάστευσης, πολλοί μαθητές βιώνουν αυξημένα επίπεδα άγχους. Σύμφωνα με το Alliance on 

Mental Illness (Συμμαχία για την ψυχική ασθένεια), τα παιδιά αναφέρουν σημαντική αύξηση στο στρες, το 

άγχος, την απομόνωση, τη μοναξιά και τη θλίψη αυτήν την περίοδο. Αυτές οι προκλήσεις είναι πιθανό να 

αυξήσουν τις κοινωνικοσυναισθηματικές ανάγκες στο πλαίσιο του σχολείου και σε ολόκληρη την κοινότητα.  

Οι κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες αποτελούν έναν ιδιαίτερο τύπο εκπαιδευτικών 

αναγκών, όπου τα νεαρά άτομα παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση των συναισθημάτων και 

της συμπεριφοράς τους. Συχνά παρουσιάζουν ανάρμοστες αντιδράσεις και συναισθήματα στις συνθήκες. 

Αυτό σημαίνει ότι δυσκολεύονται στη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων με συνομήλικους και ενήλικες, 

ενώ ενδέχεται να δυσκολεύονται στη συμμετοχή στη μάθηση και στο να ανταπεξέρχονται στην αίθουσα, 

χωρίς την εφαρμογή πρόσθετων στρατηγικών και επεμβάσεων. Τα παιδιά με αδύναμο 

κοινωνικοσυναισθηματικό υπόβαθρο αισθάνονται συχνά αγχωμένα, φοβισμένα και παρεξηγημένα. Είναι 

πολύ σημαντική η ανάπτυξη κοινωνικών/συναισθηματικών δεξιοτήτων στους μαθητές, προκειμένου να 

αυξηθούν περισσότερο οι θετικές στάσεις προς τον εαυτό τους, προς τους άλλους και προς τις εργασίες 

τους, όπως ενισχυμένη αυτάρκεια, αυτοπεποίθηση, επιμονή, ενσυναίσθηση, σύνδεση και δέσμευση στο 

σχολείο και αίσθηση σκοπού, θετικότερες κοινωνικές συμπεριφορές και σχέσεις με συνομήλικους και 

ενήλικες. 

Η αίσθηση συμμετοχής παρουσιάζεται ως μία πτυχή της κοινωνικής συνοχής που επιτρέπει στα 

άτομα να αισθάνονται ότι ανήκουν και να ταυτίζονται με την ομάδα, ενώ συμβάλλει στις κοινές αξίες και 

επιδιώξεις που υποστηρίζονται από την ανάγκη επιβεβαίωσης, φιλίας και συμμετοχής στην ομάδα (Menzies 

& Davidson, 2002; Green et al., 2003; Friedkin, 2004). Με την αίσθηση συμμετοχής, το άτομο αισθάνεται 

ότι το δέχονται, το εκτιμούν και το κατανοούν στις σχέσεις με άλλα άτομα και ομάδες ατόμων.  
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     Γιατί είναι σημαντική η κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση και η αίσθηση 

συμμετοχής;  

Ωστόσο, οι μαθητές που έχουν ικανότητες και χαρακτηριστικά τα οποία διαφέρουν ποιοτικά από τα 

αντίστοιχα των συνομηλίκων τους ενδέχεται να βιώνουν μια αίσθηση αποξένωσης. Οι μαθητές αναζητούν 

σχέσεις με άλλα άτομα που σκέφτομαι με παρόμοιο τρόπο με τους ίδιους, τόσο εντός όσο και εκτός του 

σχολείου. Η αλληλεπίδραση των μαθητών με ομοϊδεάτες συνομήλικους δημιουργεί ευκαιρίες συμμετοχής 

και σύνδεσης. Η αίσθηση συμμετοχής στο σχολείο μπορεί να καταργήσει έναν πιθανό φραγμό στα 

επιτεύγματα των μαθητών και αποτελεί ζήτημα ισότητας. Η αίσθηση συμμετοχής ή η αίσθηση αποξένωσης 

και οι κοινωνικοσυναισθηματικές αντιλήψεις είναι δυσκολότερες μεταξύ των μεταναστών νέων, σχετικά με 

την εμπειρία τους από τη διαδικασία ένταξης. Επομένως, σε μια εποχή με καλά ανεπτυγμένα ψηφιακά 

περιβάλλοντα που προσφέρουν διαθεσιμότητα χωρίς χρονικούς και χωρικούς φραγμούς, τα παιδιά 

μετανάστες αισθάνονται ότι με τη χρήση κινητών τεχνολογιών, μεταφράσεων, βάσεων δεδομένων, πολλών 

εφαρμογών και ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις 

δυσκολίες που συναντούν στη διαδικασία ένταξης στη νέα χώρα. Ερευνητές στο Ισραήλ διαπίστωσαν ότι η 

θετική διαδικασία ανάπτυξης ταυτότητας από τους νέους μετανάστες στην ψηφιακή εποχή αποτελεί 

συνδυασμό αλληλεπιδράσεων με τα άτομα που παραμένουν στη χώρα προέλευσης και σημαντικών 

αλληλεπιδράσεων στη νέα κοινωνία, ιδιαίτερα στα σχολεία. Αυτό καλλιεργεί μια αίσθηση συμμετοχής, 

μοιράσματος, αποδοχής, αίσθησης ότι το άτομο είναι απαραίτητο και προσοχής, τα οποία είναι πιθανό να 

δημιουργήσουν μια αίσθηση ανθεκτικότητα στους νέους μετανάστες.  

 

Ποια είναι τα οφέλη αυτής της προσέγγισης/του θέματος σε όλους τους μαθητές, ειδικά 

τα νεοαφιχθέντα παιδιά από τρίτες χώρες (πρόσφυγες και μετανάστες/μετανάστριες);   

Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της επιτυχίας 

των μαθητών. Ο αποτελεσματικός προγραμματισμός κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης 

περιλαμβάνει συντονισμένες πρακτικές στην αίθουσα, στο σχολείο, στην οικογένεια και στην κοινότητα, οι 

οποίες βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις παρακάτω πέντε βασικές δεξιότητες: αυτεπίγνωση, 

αυτοδιαχείριση, κοινωνική αντίληψη, δεξιότητες σχέσεων και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων.  Τα οφέλη 

επηρεάζουν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, καθώς αυτή η προσέγγιση βοηθάει τους μαθητές, τους γονείς, 

τους δασκάλους και τους ενδιαφερόμενους στην κοινότητα να προσφέρουν αίσθηση συμμετοχής και 

κίνητρα, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή, τη μάθηση και την παραγωγικότητα των μαθητών. Μαθητές από 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων των νεοαφιχθέντων, είναι περισσότερο 

επιτυχημένοι στο σχολείο και την καθημερινότητα όταν: 

o Γνωρίζουν και μπορούν να διαχειριστούν τον εαυτό τους, 

o Κατανοούν τις αντιλήψεις των άλλων και σχετίζονται αποτελεσματικά μαζί τους, 

https://www.edutopia.org/keys-social-emotional-learning-video
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o Κάνουν σωστές επιλογές σχετικά με τις προσωπικές και κοινωνικές αποφάσεις,  

o Έχουν περισσότερο θετικές στάσεις προς τον εαυτό τους, τους άλλους και τις εργασίες τους, 

συμπεριλαμβανομένων της ενισχυμένης αυτάρκειας, αυτοπεποίθησης, επιμονής, ενσυναίσθησης, 

σύνδεσης και δέσμευσης στο σχολείο,  

o Επιδεικνύουν περισσότερο θετικές κοινωνικές συμπεριφορές και σχέσεις με συνομήλικους και ενήλικες, 

o Μειώνουν τα προβλήματα διαγωγής και τη συμπεριφορά ανάληψης ρίσκου, 

o Μειώνουν τη συναισθηματική πίεση, 

o Βελτιώνουν τη βαθμολογία σε τεστ, τη βαθμολογία γενικά και τις παρουσίες τους,  

o Βιώνουν θετικές οικογενειακές και εργασιακές σχέσεις  

 

Μακροπρόθεσμα, μαθητές από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο αποκτούν μεγαλύτερη κοινωνική και 

συναισθηματική επάρκεια, γεγονός που τους βοηθάει να αυξήσουν την ετοιμότητά τους για τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επιτυχία στην καριέρα, βελτιωμένη ψυχική υγεία, μειωμένη ποινική 

συμπεριφορά και ενεργή ιδιότητα πολίτη. 

 

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση στα σχολεία;  

 Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο τη σχέση μεταξύ των 

κοινωνικοσυναισθηματικών ικανοτήτων και των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων. Για να υποστηριχθούν οι 

νεοαφιχθέντες μαθητές στην ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών γνώσεων, δεξιοτήτων, 

στάσεων και συμπεριφορών τους που χρειάζονται για την εξασφάλιση επιτυχίας στο σχολείο και πέραν 

αυτού, τα σχολεία μπορούν να προσφέρουν επίσημη και ανεπίσημη υποστήριξη στην 

κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση. Τα σχολεία θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

κοινωνικοσυναισθηματικής ευεξίας των νεοαφιχθέντων παιδιών. Κατ’ αρχάς, το μαθησιακό περιβάλλον θα 

πρέπει να περιλαμβάνει πολιτισμικά κατάλληλη υποστήριξη για τα νεοαφιχθέντα παιδιά, τρόπους 

ανάπτυξης των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων τους, τον ρόλο των ανεπίσημων κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων, ασφαλή μαθησιακά περιβάλλοντα, υποστήριξη από ενήλικες και μαθητές και ένταξη 

κοινωνικοσυναισθηματικών και ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Η πλειοψηφία των σχολείων αναφέρει ότι 

προσπαθεί να υποστηρίξει την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση των μαθητών, αλλά πολλές φορές η 

προσέγγιση αφορά μια περιορισμένη εστίαση στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και όχι στην 

εφαρμογή πρακτικών που αναπτύσσουν σχέσεις και δημιουργούν υποστηρικτικά μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Οι σχολικοί διευθυντές θα πρέπει να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τη συμπεριφορά 

των μαθητών. Είναι σημαντικό να εστιάζουμε στο «γιατί» και στο «πώς». Για την επίτευξη δραστικών 

αποτελεσμάτων, τα σχολεία θα πρέπει να απομακρυνθούν από τη «διόρθωση ή αλλαγή των παιδιών» και να 

στοχεύσουν στην αντιμετώπιση των πεποιθήσεων και νοοτροπιών των ενηλίκων, καθώς και στη διαμόρφωση 

σχολικών και περιφερειακών πολιτικών για τη δημιουργία ενός ισότιμου μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι 

κοινωνικές πραγματικότητες (π.χ. ρατσισμός, σεξισμός, ομοφοβία), οι ατομικές πραγματικότητες (π.χ. 
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κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οικογενειακές δυναμικές, εμπειρίες στα σχολεία, πρόσβαση σε ευκαιρίες) 

και το πολιτισμικό υπόβαθρο επηρεάζουν την κοινωνική, συναισθηματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη. Για την 

επίτευξη επιτυχών αποτελεσμάτων, οι περιφερειακοί υπεύθυνοι και οι σχολικοί διευθυντές θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο στο οποίο ζουν οι μαθητές και να προσπαθούν να λαμβάνουν υπόψη τους 

άλλους, να διατηρούν ανοιχτή στάση και να διατηρούν προσδοκίες.  

Τι απαιτείται; 

    Οι σχολικοί διευθυντές, για παράδειγμα, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πειθαρχικό πλαίσιο του 

σχολείου, την πολιτισμική επάρκεια και την ανταπόκριση του περιβάλλοντος, τις δομές ευκαιριών και τους 

τρόπους συμμετοχής των νέων, των οικογενειών και των κοινοτήτων. Στόχος θα πρέπει να είναι η παροχή 

ευκαιριών στους μαθητές, η υποστήριξη της ανάπτυξής τους και η παροχή ενός συναισθηματικά και 

πνευματικά ασφαλούς και πολιτισμικά υποστηρικτικού χώρου που είναι απαραίτητος για τη μάθηση μέσω 

σχεσιακών εμπειριών. Σε αυτόν τον χώρο, οι μαθητές θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν, να 

προκαλούνται για να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητές τους και να τους παρέχεται η ακαδημαϊκή και 

ολιστική υποστήριξη που χρειάζονται για να ακμάσουν. Απαιτείται μεγαλύτερη προσήλωση στο πλαίσιο, 

εστιάζοντας στην αντιμετώπιση των πεποιθήσεων και νοοτροπιών των ενηλίκων, καθώς και αυτών που 

εκφράζονται στα συστήματα και τις πολιτικές στα σχολεία, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισότιμο 

μαθησιακό περιβάλλον. Θα πρέπει να παρέχονται επίσης ειδικές συστάσεις προκειμένου οι περιφερειακοί 

υπεύθυνοι και οι σχολικοί διευθυντές να προετοιμάζουν μια στρατηγική ή ένα σχέδιο με προτάσεις ως 

αφετηρίες για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

 

Βασικές ερωτήσεις για τους σχολικούς διευθυντές 

Στην παρακάτω ενότητα παρέχονται οι ιδέες μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι σχολικοί διευθυντές 

μπορούν να χρησιμοποιούν νέες πρακτικές, οι οποίες θα βοηθήσουν το σχολείο να λάβει υπόψη τις 

κοινωνικοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών και να προωθήσουν μια αίσθηση συμμετοχής και ισότητας 

στο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των παιδιών και ιδιαίτερα υποστηρίζοντας την υποδοχή 

νεοαφιχθέντων παιδιών από τρίτες χώρες.  

1. Επικοινωνία με τους μαθητές  

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Προσφέρετε στους μαθητές κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες όπως αυτεπίγνωση, 

αυτοδιαχείριση, κοινωνική αντίληψη, υπεύθυνη λήψη αποφάσεων και δεξιότητες 
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επικοινωνίας και την ικανότητα να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους. 

Θέστε ΕΞΥΠΝΟΥΣ στόχους, προσδιορίζοντας τους καλύτερους τρόπους και τις προκλήσεις 

που πρέπει να κοινοποιηθούν και σχεδιάζοντας μια στρατηγική επικοινωνίας για τους 

μετανάστες μαθητές. 

 

Διερευνήστε ευκαιρίες παροχής εκπαίδευσης και καθοδήγησης για το προσωπικό 

σχετικά με το πώς μπορεί να διευρύνει τις γνώσεις του για αποτελεσματικές στρατηγικές 

επικοινωνίας, δεξιότητες, ειδική καθοδήγηση σχετικά με την υποδοχή των μεταναστών 

μαθητών και τρόπους ανάπτυξης επικοινωνίας μεταξύ μαθητών από πλειονότητες και 

μειονότητες, παροχή κοινωνικής - συναισθηματικής υποστήριξης για τους μετανάστες 

μαθητές. 

Παρακολουθήστε την ιστορία της δασκάλας και πώς εξελίχθηκε από δασκάλα σε 

αίθουσα σε ειδικό ESOL. (https://youtu.be/A5gkQ4_aAeY )  

 

Χρησιμοποιήστε την επικοινωνία για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους μαθητές 

σας. Προσφέρετέ τους ευκαιρίες να μοιραστούν την ιστορία τους, να συμμετάσχουν στον 

διάλογο και να νιώσουν ότι εισακούονται.   

 

Ενθαρρύνετε τους δασκάλους να διατηρούν επαφή με τους μαθητές και τους γονείς 

τους, όχι μόνο αυτοπροσώπως αλλά και μέσω εικονικών συναντήσεων, email, Google 

Handouts ή/και άλλων μέσων, διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική σε συνθήκες όπως τα 

λόκνταουν για τον COVID. 

 

Ενθαρρύνετε τη χρήση των σχολικών χώρων κατά τη διάρκεια εξωσχολικού ωραρίου για 

την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη βελτίωση της επικοινωνίας 

μεταξύ των μαθητών. 

 

Προσφέρετε πρόσθετα μαθήματα διδασκαλίας γλώσσας, καινοτόμα έργα και 

δραστηριότητες για την προώθηση της εκμάθησης γλώσσας. Η γλώσσα είναι πολύ 

σημαντική στην υποστήριξη της απόδοσης των παιδιών στην αποτελεσματική 

επικοινωνία και συμμετοχή.  

 

Προετοιμάστε και διανείμετε φυλλάδια για την υποδοχή και την καθοδήγηση των 

μεταναστών μαθητών που έχουν μόλις φτάσει στο σχολείο. 
 

Οργανώστε την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα παιδιά μετανάστες, τα οποία 

ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και τη μάθηση στην τάξη, 

λόγω του άγχους και των τραυμάτων που έχουν συσσωρεύσει στις χώρες προέλευσής 

 

https://youtu.be/A5gkQ4_aAeY
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τους, κατά τη διαμετακίνηση ή στους προορισμούς τους. 

Απασχολήστε προσωπικό με υπόβαθρο στο μεταναστευτικό, τα μέλη του οποίου θα 

μπορούν να λειτουργούν ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές και να βοηθούν στην 

καλύτερη επικοινωνία με τους μαθητές. Ζητήστε ή βοηθήστε τους να αναπτύξουν 

δραστηριότητες συμβουλευτικής καθοδήγησης και πολιτισμικής διαμεσολάβησης.  

 

Οργανώστε προγράμματα διεθνούς κινητικότητας για να αναπτύξετε τις διαπολιτισμικές 

ικανότητες των δασκάλων και να αποκτηθεί πρακτική εμπειρία σχετικά με τους 

διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. 

 

Εξασφαλίστε τη συμμετοχή των τοπικών οργανώσεων για τους μετανάστες, για την 

υποστήριξη στη διοργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων 

ενίσχυσης της κοινότητας. 

 

Ενθαρρύνετε τη χρήση μη λεκτικών μεθόδων, ώστε μαθητές που δεν έχουν 

αυτοπεποίθηση στην ομιλία και την ανάγνωση να μπορούν να πάρουν ενεργά μέρος 

στην επικοινωνία. 

 

 

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να δημιουργήσουν σχέσεις «αλληλογραφίας» μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μετανάστες μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού 

ωραρίου, ώστε να εδραιωθεί μια αίσθηση συνέχειας και περαιτέρω επικοινωνίας. 

 

 

2. Αίσθηση συμμετοχής 

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

  Συστήστε τους μετανάστες μαθητές στη σχολική κοινότητα μέσω σχολικών εφημερίδων, 

τοπικών ραδιοφωνικών προγραμμάτων κ.λπ. προκειμένου να νιώσουν αποδεκτοί, ότι 

συμμετέχουν και υποστηρίζονται στο σχολικό περιβάλλον. 

 

Διατηρείτε συνεχώς ενημερωμένους τους μαθητές, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό 

ψηφιακής επικοινωνίας (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, email, συστήματα μαθησιακού 

περιβάλλοντος/LMS, σχολικός ιστότοπος) και μέσα προσωπικής συμμετοχής. 

 

Οργανώστε συντονιστικές συνεδρίες σχετικές με τις κοινωνικές, πολιτισμικές και 

αθλητικές δραστηριότητες και ευκαιρίες στο σχολείο, που εξασφαλίζουν την 

αλληλεπίδραση με τους συνομήλικους. Αυτές οι συνεδρίες θα πρέπει να είναι 

διαδραστικές και να εντάσσεται ολόκληρη η σχολική κοινότητα. 

 

Δημιουργήστε ευκαιρίες καθοδήγησης για τη σύνδεση των μεταναστών παιδιών με τα 
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παιδιά-πρότυπα. 

Προγραμματισμός συσκέψεων δημοτικού συμβουλίου, συνεδρίες ερωταπαντήσεων, 

ηλεκτρονικά forum κ.λπ., όπου οι μαθητές θα μπορούν να εμπλακούν σε συνομιλίες 

σχετικά με τις εμπειρίες τους ή/και να υποβάλουν ερωτήματα που είναι σημαντικά για 

τους ίδιους. 

 

Αναπτύξτε ισχυρές διατομεακές συνεργασίες με ένα μεγάλο εύρος εξωτερικών 

ενδιαφερόμενων που παίζουν ρόλο στην υποστήριξη της αίσθησης συμμετοχής, όχι μόνο 

στο σχολείο, αλλά και στην κοινότητα, τη χώρα και το τοπικό πολιτισμικό και αθλητικό 

περιβάλλον. 

 

Προσφέρετε ευκαιρίες για εθελοντισμό που βοηθούν τους πρόσφυγες ή 

μετανάστες/μετανάστριες να έρθουν σε επαφή με τους άλλους, προωθώντας την 

κοινωνική ένταξη και προσαρμογή και ενισχύοντας την αίσθηση συμμετοχής και 

προσωπικής ικανοποίησης. 

 

Οργάνωση εξωσχολικών δραστηριοτήτων:  φεστιβάλ και σχολικές γιορτές, όπου 

αποτυπώνεται και εκτιμάται η ποικιλότητα του μαθητικού σώματος (π.χ. εβδομάδα 

παγκόσμιων πολιτών, ημέρα διαπολιτισμικότητας, γιορτή μητρικών γλωσσών, ημέρα 

ανταλλαγής φαγητού κ.λπ.) 

 

Οργανώστε εκδρομές σε διαφορετικούς πολιτισμικούς, αρχιτεκτονικούς και άλλους 

χώρους της χώρας υποδοχής. 
 

Αναθεωρήστε παιδαγωγικά προγράμματα και να εντοπίσετε μέσα και χρόνο στο 

διδακτικό πρόγραμμα για ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με τη νέα 

κοινωνία υποδοχής.  Θα πρέπει να κατανοούν τις προσδοκίες, τα έθιμα, τις κατάλληλες 

νόρμες και τη συμπεριφορά στην κοινωνία υποδοχής όπου βρίσκονται πλέον. 

 

 

3. Ισότητα και ισοτιμία 

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Προωθήστε την ποικιλότητα και την ισότητα στο πλαίσιο του παιδαγωγικού 

προγράμματος και άλλων σχολικών πολιτικών και την εφαρμογή τους από το σύνολο του 

προσωπικού, των μαθητών και των γονέων. 

 

Ενθαρρύνετε την ενεργή ιδιότητα του πολίτη μεταξύ των προσφύγων ή/και 

μεταναστών/μεταναστριών μαθητών: οι μαθητές αποκτούν την ευκαιρία να 

συμμετάσχουν (σχολικά σώματα εκπροσώπησης, σύστημα σχολίων κ.λπ.). 
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4. Σχόλια από τους μαθητές 

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Εφαρμόστε γενικές συστάσεις για τη λήψη σχολίων από τους μαθητές, συγκεντρώνοντας 

τις απόψεις τους σχετικά με την επιτυχή ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον. 

 

Αφιερώστε χρόνο για να συλλέγετε τακτικά σχόλια και να αναδεικνύετε ότι οι μαθητές 

εισακούονται. Όταν αισθάνονται ότι τους εκτιμούν και τους εισακούν, οι μαθητές 

γίνονται περισσότερο ενθουσιώδεις και ενεργοί πολίτες στο σχολείο τους. 

 

Χρησιμοποιήστε διαφορετικά μέσα επικοινωνίας για να συγκεντρώσετε σχόλια, όπως 

προσωπικές συνεντεύξεις, έντυπα και ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, συζητήσεις σε 

 

Εφαρμόστε μια πολιτική αντιμετώπισης των περιστατικών διακρίσεων/ρατσισμού, στην 

οποία θα ορίζονται με σαφήνεια οι διαδικασίες χειρισμού των καταγγελιών. 

 

Δημιουργήστε περιβάλλοντα απαλλαγμένα από φυλετικές διακρίσεις, παραπτώματα και 

κοινωνικό αποκλεισμό. 

 

Εφαρμόστε την αρχή της ισοτιμίας, παρέχοντας επιπλέον υποστήριξη στους πρόσφυγες 

ή/και μετανάστες/μετανάστριες μαθητές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με τις 

ιδιαιτερότητες της κατάστασής τους, όπως π.χ. τραύμα, απώλεια συγγενών, άλλα 

ψυχοκοινωνικά ζητήματα και μαθητές εκτός σχολείου.  

 

Εντοπίστε και προσφέρετε συστηματική βοήθεια στους μαθητές που έχουν μείνει πίσω 

στο σχολείο. Σχολικοί ψυχολόγοι και ειδικοί θα πρέπει να βοηθούν τους δασκάλους στη 

διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και ψυχολογικών επιπτώσεων της 

μετανάστευσης/προσφυγικής κατάστασης. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θα 

πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια. 

 

Επιδείξτε σεβασμό για τις πολιτισμικές και θρησκευτικές εορτές, μαθαίνοντας 

περισσότερα για αυτές στο σχολείο.  

 

Προσφέρετε διαπολιτισμική εκπαίδευση για το σχολικό προσωπικό που θα συμμετέχει 

στη διδασκαλία ποικιλότητας και τις διαπολιτισμικές διενέξεις.  

 

Ανταλλάσσετε και μεταφέρετε βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των σχολείων για τη 

διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, αποτυπώνοντας την ποικιλότητα. 
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ομάδες εστίασης και άλλα. 

Χρησιμοποιήστε διασκέψεις για την παροχή και τη λήξη εξατομικευμένων σχολίων. 

Συνομιλήστε με τους μαθητές για να αποκτήσετε μια γενική εικόνα των συναισθημάτων 

τους στο σχολείο. 

 

Προσφέρετε την επιλογή ανώνυμης υποβολής σχολίων.   

Μοιραστείτε και συζητήστε τα αποτελέσματα των σχολίων με τη σχολική διοίκηση, τους 

δασκάλους κ.λπ. 
 

Λάβετε υπόψη τα σχόλια και εφαρμόστε τις απαραίτητες αλλαγές που θα βοηθήσουν 

στην ένταξη των νεοαφιχθέντων παιδιών από τρίτες χώρες στη σχολική κοινότητα. 
 

 

Συμβουλές για σχολικούς διευθυντές 

Επιπλέον, η ένταξη κοινωνικοσυναισθηματικού πλαισίου στα σχολεία συνοδεύεται από σημαντικούς 

κινδύνους, ιδιαίτερα για τους μαθητές που ήδη δέχονται υποστήριξη από το εκπαιδευτικό σύστημα: μαθητές 

από υπόβαθρο χαμηλού εισοδήματος, μαθητές από διαφορετικές φυλές, νέοι ΛΟΑΤΚΙ και μαθητές με 

λιγότερες ευκαιρίες. Προσεγγίσεις που δεν αναγνωρίζουν την επιρροή του μαθησιακού περιβάλλοντος ή δεν 

λαμβάνουν υπόψη τις διαδικασίες και τις δομές στο σχολείο που θέτουν σε μειονεκτική θέση ορισμένους 

μαθητές ενδέχεται να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά καλό. Έχετε υπόψη τα εξής: 
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o Ορισμένοι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να έχουν αρνητικές προκαταλήψεις και πεποιθήσεις 

σχετικά με τις ικανότητες των προσφύγων ή/και μεταναστών/μεταναστριών μαθητών. 

Ενδέχεται επίσης να διαθέτουν νοοτροπίες που βασίζονται στα στοιχεία και να χρησιμοποιούν 

πρακτικές πολιτισμικής βιωσιμότητας για να θέτουν προκλήσεις στους μαθητές. 

o Οι εκπαιδευτικοί συχνά χαρακτηρίζουν εσφαλμένα τους πρόσφυγες ή/και 

μετανάστες/μετανάστριες μαθητές και δημιουργούν υποθέσεις σχετικά με τις συμπεριφορές 

και τις κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητές τους, βάσει περιορισμένης κατανόησης που 

έχουν για τα παιδιά. 

o Η ατομική πραγματικότητα του μαθητή, όπως οι ευθύνες εκτός σχολείου ή οι οικονομικοί 

πόροι επηρεάζουν και την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη. Όταν οι εκπαιδευτικοί είναι 

αποσυνδεδεμένοι από τις ζωές των μαθητών εκτός των αιθουσών, ενδέχεται να κρίνουν 

εσφαλμένα τα κίνητρα και τη συμπεριφορά των μαθητών.  

o Είναι πολύ σημαντικό οι σχολικοί διευθυντές να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των μαθητών 

ολιστικά, καθώς οι μαθητές που αδυνατούν να κατανοήσουν τη γλώσσα, που πεινούν ή 

στερούνται ενός ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος ενδέχεται να εκτίθενται σε 

λανθασμένες διαγνώσεις «κοινωνικοσυναισθηματικών δυσκολιών», ενώ στην πραγματικότητα 

επιδεικνύουν εξαιρετική ανθεκτικότητα. 

o Οι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν πολιτισμική αντίληψη ή στερούνται γνώσεων σχετικά με 

τις κουλτούρες των μαθητών τους ενδέχεται να θεωρούν μια συμπεριφορά του μαθητή ως 

απαράδεκτη ή εκτός των κοινωνικών ή πολιτισμικών προτύπων. 

o Η έλλειψη εξοικείωσης του προσωπικού και κατανόησης των κοινωνικοσυναισθηματικών 

αναγκών των παιδιών, η ανεπαρκής εκπαίδευση στις εκτεταμένες αρχές του προγράμματος και 

η παρανόηση σχετικά με το τι απαιτείται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργούν 

φραγμούς. Οι δεξιότητες που διδάσκονται στα προγράμματα θα πρέπει να συνδέονται με 

ακαδημαϊκούς και άλλα μέρη της σχολικής ρουτίνας. Θα πρέπει δηλαδή να είναι μέρος της 

γλώσσας και της κουλτούρας του σχολείου. 

o Η απουσία συνεχούς υποστήριξης στην εφαρμογή, ακόμη και όταν εφαρμόζεται πλήρης 

εκπαίδευση, ειδικά σε επίπεδο διοίκησης και πολιτικής, έχει καταστροφικές συνέπειες στην 

αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος. 
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Ποιος μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη; 

Τα σχολεία θα πρέπει να θυμούνται πάντα ότι η ταυτότητα αποτελεί το επίκεντρο της κοινωνικής, 

συναισθηματικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης. Παρουσιάζουμε τέσσερις κύριες ενότητες όπου οι σχολικοί 

διευθυντές, σε συνεργασία με ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, θα πρέπει να διαμορφώνουν τα βήματα των 

ενεργειών τους και φιλικά προς τους χρήστες εργαλεία για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής 

κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης: 

 

 

Αυτή η στρατηγική αποτελεί μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, στην οποία θα πρέπει να εντάσσονται 

εργαλεία αξιολόγησης στο πλαίσιο μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης, όπου περιοδικές μετρήσεις των 

πρακτικών κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης, το σχολικό κλίμα και οι ικανότητες των μαθητών θα 

καθοδηγούν τις ενέργειες των ενηλίκων και θα προσφέρουν δεδομένα σχετικά με το τι λειτουργεί και τι όχι. 

Διατηρήστε τις πρακτικές που παράγουν θετικές εκβάσεις και καταργήστε τις υπόλοιπες. Τέλος, η 

βιωσιμότητα απαιτεί την ύπαρξη ενός συστήματος υποστήριξης εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης μιας 

ηγετικής ομάδας που θα προσφέρει καθοδήγηση και σύνδεση σε άλλους που έχουν περισσότερη εμπειρία, η 

οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για συμβουλευτική επίλυση προβλημάτων. Μόνο τα σχολεία που διαθέτουν 

διευθυντές και εκπαιδευτικούς με κίνητρα, οι οποίοι λαμβάνουν ενημερωμένη εκπαίδευση, σχεδιασμένη για 

να τους βοηθάει να διαχειρίζονται τις πολυπολιτισμικές τάξεις, καθώς και να κατανοούν τα παγκόσμια και 

τοπικά προβλήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό μπορούν να 

εξασφαλίσουν αποτελεσματικότητα. 

Πρόσθετα εργαλεία/πόροι που μπορούν να βοηθήσουν στην έρευνα και ανάπτυξη  

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες για την υποστήριξη της κοινωνικής, συναισθηματικής 

και ακαδημαϊκής ανάπτυξης ωφελούν όντως όλους τους μαθητές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα 

εργαλεία και πόρους.  Ακολουθούν ορισμένες ενδιαφέρουσες ιδέες για δραστηριότητες και εργαλεία: 

1. Αφιερώστε χρόνο στην ανάπτυξη και την εμβάθυνση των σχέσεων, δημιουργήστε συνεργασίες και 

εφαρμόστε προγραμματισμό για κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση 

2. Σχεδιάστε ευκαιρίες όπου οι ενήλικοι (εκπαιδευτικοί και γονείς) θα μπορούν να συνδεθούν, να 

θεραπεύσουν τα τραύματά τους και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να στηρίζουν τους μαθητές. 

3. Δημιουργήστε ασφαλή, υποστηρικτικά και ισότιμα μαθησιακά περιβάλλοντα που προωθούν την 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη όλων των μαθητών 

4. Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα ως μια ευκαιρία κοινής χρήσης της εξουσίας, εμβάθυνσης των σχέσεων 

και συνεχούς βελτίωσης της υποστήριξης για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και το προσωπικό.  
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o Είναι πάντα σημαντικό να ακούμε και να μαθαίνουμε από τις οπτικές άλλων, των οποίων οι απόψεις και 

οι εμπειρίες ενδέχεται να μην εκπροσωπούνται από τις εκπαιδευτικές αρχές. Για αυτόν τον λόγο, 

προσπαθείτε να ακούτε τους μαθητές και τις οικογένειές τους.  Δημιουργήστε τρεις τύπους ομάδων 

εστίασης – νεοαφιχθέντα παιδιά από τρίτες χώρες, οι οικογένειές τους (γονείς, παππούδες, θείες, θείοι 

κ.λπ.) και ντόπιοι μαθητές. 

o Δημιουργήστε ερωτήσεις και θέστε τις ίδιες ερωτήσεις σε όλες τις ομάδες ξεχωριστά. Οι αναλύσεις των 

απαντήσεων θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας σχολικής στρατηγικής. (Περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τη μέθοδο: https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-a-focus-

group/) 

o Προγράμματα συμβουλευτικής συνομήλικων/συναδέλφων, τα οποία προσφέρουν μια ευκαιρία στα 

μέλη της κοινότητας να επικοινωνήσουν και να αλληλοβοηθηθούν. Αυτό αποτελεί έναν σταθερό τρόπο 

για την υποστήριξη των μαθητών στην ανάληψη ευθύνης για τα ζητήματά τους και μία από τις 

ισχυρότερες και οικονομικότερες μεθόδους για την παροχή προσωπικής και κοινοτικής βοήθειας. 

(Περισσότερες πληροφορίες: https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5134-what-is-peer-

counselling-why-is-it-important) 

o Ενθαρρύνετε την ενεργή μάθηση με εκπαιδευτικά παιχνίδια, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να 

τροποποιήσουν την ενίσχυση της συμπεριφοράς τους,, να αλληλεπιδρούν με άλλους, να ξεκινούν 

συζητήσεις, να αντιμετωπίζουν προβλήματα και να χτίζουν σχέσεις. Πέρα από τη διασκέδαση, θα πρέπει 

να γνωρίζετε τα όρια των παιδιών στην ομάδα σας και να τους δίνετε πάντα την επιλογή συμμετοχής. 

(Περισσότερες πληροφορίες: Alanna Jones, 104 Activities That Build: self-esteem, teamwork, 

communication, anger management, self – discovery and coping skills, Rec Room Publishing, 1998.) 

 

Προτάσεις για σχολικούς διευθυντές 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου PASSAGE, όλοι οι εταίροι πραγματοποίησαν 

συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης, για να συλλέξουν πληροφορίες από σχολικούς διευθυντές και δασκάλους 

για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υποδοχή και την ένταξη νεοαφιχθέντων παιδιών από τρίτες 

χώρες. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις προτάσεις των σχολικών διευθυντών και δασκάλων σχετικά με 

τις κοινωνικοσυναισθηματικές ανάγκες και την αίσθηση συμμετοχής και ισότητας των μαθητών.  

 

 

Ιταλία 

o Ανάδειξη της σημασίας ανταλλαγής ορθών πρακτικών και δικτύωσης: τα σχολεία θα πρέπει να 

ενεργούν εντός της περιοχής τους με την υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, Δήμων, 

αθλητικών και πολιτισμικών κέντρων, καθώς οι μαθητές και οι οικογένειές τους θα πρέπει να 

https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-a-focus-group/
https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-a-focus-group/
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5134-what-is-peer-counselling-why-is-it-important
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5134-what-is-peer-counselling-why-is-it-important
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αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, να διασκεδάζουν και να αναπτύσσονται. Η δικτύωση σε τοπικό επίπεδο έχει 

επισημανθεί ως η σημαντικότερη πολιτική και μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική ένταξη των 

προσφύγων ή/και μεταναστών/μεταναστριών από όλους τους ενδιαφερόμενους από τους οποίους 

λαμβάνονται συνεντεύξεις. Η συνεχής διερεύνηση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ περιοχών και 

υπεύθυνων σχεδίασης πολιτικών είναι σημαντικότερη από την ύπαρξη πόρων, προκειμένου να 

αντιμετωπίζεται ένα εξελισσόμενο ζήτημα. 

o Η πλειοψηφία των βέλτιστων πρακτικών που επισημαίνονται αφορά εκπαιδευτική υποστήριξη με βάση 

την κοινότητα, η οποία έχει τεκμηριωθεί ως το πλέον αποτελεσματικό μέσο και πρότυπο.  

o Η μετανάστευση/κατάσταση πρόσφυγα αποτελεί ένα συνεχώς εξελισσόμενο φαινόμενο που απαιτεί 

μελέτες και διερεύνηση για την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών με βέλτιστο τρόπο, καθώς και 

συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 

o Η γενική πολιτική προβλέπει τη διερεύνηση των αναγκών βήμα προς βήμα και την προσπάθεια εύρεσης 

απαντήσεων μέσω «ad hoc» πρωτοβουλιών, ξεκινώντας από την εκπαίδευση των δασκάλων και την 

ανάγκη να χρησιμοποιείται μια «κοινή γλώσσα».  

 

Πορτογαλία 

o Η υποστήριξη κοινωνικοπολιτισμικών διαμεσολαβητών θεωρείται σημαντική στην εξασφάλιση μιας 

σύνδεσης μεταξύ του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας.  

 

Ελλάδα 

o Η γλώσσα ως θεμέλιος λίθος της ένταξης θα πρέπει να είναι προσβάσιμη, όπως και η συμμετοχή σε 

πολιτισμικές εκδηλώσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά, αφού έτσι έρχονται πιο κοντά με τη χώρα υποδοχής.  

o Είναι απαραίτητη η εφαρμογή κρατικών και επίσημων πρωτοβουλιών, καθώς και εκστρατειών 

ενημέρωσης, ειδικά στα σχολεία και τις κοινότητες που δεν επιτρέπουν την εισαγωγή των προσφύγων 

ή/και μεταναστών/μεταναστριών στα σχολεία 

o Οι πολιτισμικές διαφορές δεν θεωρούνται φραγμός, αλλά ένα θετικό χαρακτηριστικό που μπορεί να 

προωθήσει περαιτέρω την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

o Η προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω ήταν από τα κύρια στοιχεία που τονίστηκαν από δασκάλους 

και ενδιαφερόμενους. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με παιδιά πρόσφυγες ή/και μετανάστες 

μπορούν να προσφέρουν πρακτικές προτάσεις, αλλά συχνά στερούνται της ευκαιρίας να εισακουστούν 

από τους αρμόδιους θεσμούς.  

 

Σλοβενία 

o Είναι σημαντικό οι δάσκαλοι που έχουν αποκτήσει γνώσεις για τις μεθόδους εργασίας από το εξωτερικό 

να μεταφέρουν αυτές τις πρακτικές στους συναδέλφους τους.  
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o Ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής είναι ότι τα δημοτικά σχολεία είχαν αρκετές επιπλέον ώρες και έναν 

επιπρόσθετο δάσκαλο για εργασία με παιδιά πρόσφυγες ή/και μετανάστες. Με αυτόν τον τρόπο, η 

κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.  

o Τα δημοτικά σχολεία συμπεριλαμβάνουν μαθητές πρόσφυγες ή/και μετανάστες στο ίδιο το 

εξατομικευμένο πρόγραμμα εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένα παιδί πρόσφυγας ή/και μετανάστης 

εγγράφεται στο σχολείο, εκφράζει τις επιθυμίες και τους στόχους του για το σχολικό έτος και οι 

δάσκαλοι, σε συνεργασία με τους γονείς και το παιδί, αναλύουν το πρόγραμμα του σχολικού έτους και 

προσπαθούν να το υλοποιήσουν μαζί. Αυτή η συμμετοχή είναι πολύ σημαντική στον σχεδιασμό ενός 

εξατομικευμένου προγράμματος, όπου παρουσιάζονται οι στόχοι, οι στρατηγικές και οι μέθοδοι 

εργασίας στον μαθητή.  

o Τα παιδιά πρόσφυγες ή/και μετανάστες δυσκολεύονται συχνά να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον και 

το εκπαιδευτικό σύστημα, επειδή δεν διαθέτουν γονική υποστήριξη. Προέρχονται από εντελώς 

διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο και η εκπαίδευση δεν έχει την ίδια σημασία για αυτά όπως στις 

ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το σχολείο συχνά δεν αποτελεί αξία για αυτά. Το προηγούμενο έτος πήγε πολύ 

καλύτερα, επειδή σύμβουλοι συνεργάζονται με τους δασκάλους, ενθαρρύνοντας τους γονείς να 

εμπλακούν στις σχολικές υποχρεώσεις και να παρακολουθήσουν και οι ίδιοι μαθήματα Σλοβενικών.  

 

Λιθουανία 

o Πανεπιστήμια σε συνεργασία με ΜΚΟ αναπτύσσουν έργα και εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για την 

υποστήριξη των σχολείων με καινοτόμες δραστηριότητες και πόρους, εκπαιδεύοντας τους δασκάλους 

στην αξιοποίησή τους.  

o Ενθαρρύνεται η εγγραφή νεαρών παιδιών σε προγράμματα προσχολικής αγωγής, πραγματοποιούνται 

στοχευμένες κατ’ οίκον επισκέψεις για την υποστήριξη των γονέων στην κατανόηση του νέου σχολικού 

συστήματος, οι δάσκαλοι προετοιμάζονται για αίθουσες με ποικιλότητα και αποθαρρύνονται σχολικές 

πρακτικές που τείνουν να αυξάνουν τις ανισότητες μεταξύ όλων των μαθητών, όπως επανάληψη τάξεων, 

ομαδοποίηση βάσει ικανοτήτων και πρώιμη παρακολούθηση.  

o Δημιουργείται ένα δίκτυο σχολείων έτοιμο να υποδεχθεί παιδιά πρόσφυγες ή/και μετανάστες, να 

κοινοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές, τα μοντέλα και τις συστάσεις για την οργάνωση της εκπαίδευσης 

σχετικά με την επιτυχή ένταξη ενός μαθητή από τρίτη χώρα.  

o Η κατανόηση των σχολικών κοινοτήτων ενισχύεται σε θέματα ποικιλότητας και πολιτισμικών διαφορών, 

ενώ ανοίγονται ευρύτερες ευκαιρίες για την καλύτερη αναγνώριση των πολιτισμικών ομοιοτήτων πριν 

από τις διαφορές από τις κοινότητες υποδοχής και ενδυνάμωση της επικοινωνίας. Τα παραπάνω 

αποτελούν θετικά παραδείγματα, τα οποία βοηθούν στη διαμόρφωση σχολείων όπου όλα τα παιδιά 

είναι ασφαλή και ευπρόσδεκτα και κοινωνίες όπου όλοι οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι και ικανοί να 

εκτιμήσουν τις διαφορές τους σε πολιτισμικό υπόβαθρο, οπτικές και αξίες.  
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o Για να διασφαλιστεί η επιτυχή ένταξη είναι απαραίτητη η συνεργασία στο εσωτερικό των σχολικών 

κοινοτήτων - γονείς, δάσκαλοι, μαθητές και σχολική διοίκηση - για την υποστήριξη των ξεχωριστών 

κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των παιδιών προσφύγων ή/και μεταναστών. Απαιτείται 

έμφαση στην επέκταση των γνωστικών, συναισθηματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων, της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας, των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και της δικτύωσης.  
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Κεφάλαιο 5: Ικανότητες δασκάλων 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, SYMPLEXIS 

 

Από τις αρχές της προσφυγικής κρίσης το 2015, περισσότερα από 5 εκατομμύρια άνθρωποι από τρίτες 

χώρες έκαναν αίτηση ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ο αντίστοιχος αριθμός αιτούντων άσυλο για την 

περίοδο 2008-2014 ήταν περίπου 1,5 εκατομμύρια), με κατά προσέγγιση 1,5 εκατομμύρια ανηλίκους μεταξύ 

τους (Eurostat, 2021). Υπολογίζεται επίσης ότι εντός ενός μήνα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία 

τον Φεβρουάριο του 2022, περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια παιδιά έφυγαν από τη χώρα (UNICEF, 2002, 

24 Μαρτίου). Επομένως, η παρουσία νεοαφιχθέντων παιδιών με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο 

στα σχολεία και, κατά συνέπεια, η ύπαρξη πολυπολιτισμικών τάξεων αποτελούν πλέον ένα κοινό φαινόμενο. 

Αυτά τα παιδιά, εκτός από την πίεση του να είναι «καινούρια» σε ένα νέο σχολείο, αντιμετωπίζουν 

πολλαπλές προκλήσεις, όπως την ανάγκη να προσαρμοστούν σε μια νέα γλώσσα, νέα κουλτούρα και νέο 

σχολικό σύστημα, την αντιμετώπιση προκαταλήψεων και διακρίσεων ή την ανάγκη να συμβαδίσουν με την 

εκπαίδευση ενώ μπορεί να παρουσιάζουν κενά λόγω της μετατόπισής τους (Dermish & Stock, 2021). 

Ταυτόχρονα, πολλά από αυτά τα παιδιά ενδέχεται να παρουσιάζουν τραύματα, έχοντας βιώσει φρικτές 

εμπειρίες, όπως ο πόλεμος, στη χώρα προέλευσής τους (Dermish & Stock, 2021). Κατά συνέπεια, το σχολείο 

λειτουργεί ως καταφύγιο, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα καθημερινό πρόγραμμα, γνώσεις και 

δεξιότητες, αλλά και έναν χώρο όπου μπορούν να κοινωνικοποιηθούν και να αλληλεπιδράσουν με άλλα 

παιδιά. Οι δάσκαλοι παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις και 

δημιουργώντας ένα φιλικό και ενταξιακό περιβάλλον τάξης. Επομένως, είναι απαραίτητο να διαθέτουν τις 

κατάλληλες γνώσεις και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα έχουν (Dermish & Stock, 

2021). Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση δεξιοτήτων, όπως η ευελιξία και η 

προσαρμοστικότητα, βελτιώνουν την ευεξία των δασκάλων και, συγκεκριμένα, μειώνουν την εργασιακή 

αποσύνδεσή τους (Collie, Martin & Granziera, 2018). Τέλος, οι δάσκαλοι συμβάλλουν στην ποιότητα του 

μαθησιακού περιβάλλοντος και διασφαλίζουν την ευεξία των μαθητών, καθώς και την ανάπτυξη όλων των 

πτυχών της ατομικής και πολιτισμικής ταυτότητάς τους. 

 

Ποια είναι τα οφέλη της ενίσχυσης των ικανοτήτων των δασκάλων ως προς όλους τους 

μαθητές, ειδικά τα νεοαφιχθέντα παιδιά από τρίτες χώρες; 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ένας δάσκαλος μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ζωή ενός μαθητή και 

επομένως είναι απαραίτητο να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και να είναι καλά προετοιμασμένος. Ένας 

δάσκαλος με αυτοπεποίθηση, εξοπλισμένος με τα κατάλληλα εργαλεία για την κάλυψη αυτών των 

απαιτήσεων, είναι καλά εκπαιδευμένος και διαθέτει ισχυρές ικανότητες, εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη 
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στα νεοαφιχθέντα παιδιά από τρίτες χώρες, αλλά και τους ντόπιους μαθητές. Αρχικά, οι δάσκαλοι, με τις 

μεθόδους και τις προσεγγίσεις που εφαρμόζουν, μπορούν να βοηθήσουν τα νεοαφιχθέντα παιδιά από τρίτες 

χώρες να ξεπεράσουν προκλήσεις όπως η εκμάθηση της τοπικής γλώσσας, μέσω γνώσεων και ένταξης. 

Μπορούν επίσης να μειώσουν ή ακόμη και να εξαλείψουν τις προκαταλήψεις, παρέχοντας στους μαθητές 

ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους πρόσφυγες, τη μετατόπιση και τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι 

συμμαθητές τους, απλώς επειδή προέρχονται από μια άλλη χώρα (Dermish & Stock, 2021). Παρομοίως, 

μέσω των δραστηριοτήτων που εφαρμόζουν οι δάσκαλοι, μπορούν να ενισχύσουν την ποικιλότητα, να 

αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των ντόπιων μαθητών σχετικά με ζητήματα μετανάστευσης και 

πολυπολιτισμικότητας και να ενδυναμώσουν τις κοινωνικοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών τους. 

Επιπλέον, οι δάσκαλοι βρίσκονται σε μια μοναδική θέση για να εντοπίζουν ενδείξεις αυξημένου άγχους 

ή/και μετατραυματικής διαταραχής και να υποστηρίζουν τον μαθητή, μέσω των κατάλληλων μηχανισμών, 

για εξασφάλιση επαρκούς φροντίδας και υποστήριξης (UNHCR, 2017). Όλα αυτά δεν θα μπορούν να 

επιτευχθούν εάν ο δάσκαλος δεν έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη.   

 

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση στα σχολεία; 

Το πρώτο βήμα για την προώθηση της ένταξης μέσω ενίσχυσης των ικανοτήτων των δασκάλων είναι ο 

συντονισμός μεταξύ διαφορετικών παραγόντων και πολιτικών διοικητικών επιπέδων, καθώς και η 

παρακολούθηση και η υποστήριξη των πρακτικών που εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο (Education 

International, 2018). Σύμφωνα με τις απαντήσεις που παρείχαν οι δάσκαλοι κατά τη διάρκεια της έρευνας 

PASSAGE (Ljudska univerza Ptuj, 2021), πολλοί δάσκαλοι αισθάνονται ότι δεν έχουν λάβει επαρκή 

εκπαίδευση για την κάλυψη των αναγκών μιας πολυπολιτισμικής τάξης με νεοαφιχθέντες μαθητές από 

τρίτες χώρες. Επομένως, θα πρέπει να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα και να καταστούν 

διαθέσιμα στο εκπαιδευτικό προσωπικό, με εστίασε σε διαφορετικούς αλλά απαραίτητους τομείς για την 

εκπαιδευτική διαδικασία και ένταξη των μαθητών από τρίτες χώρες, όπως μη λεκτική επικοινωνία, 

διαχείριση πολυπολιτισμικών περιβαλλόντων και χρήση διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Οι προσπάθειες των 

δασκάλων θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν με ειδικά προγράμματα, όπως ψυχολογική υποστήριξη, 

πολιτισμική διαμεσολάβηση και υποστήριξη ξένης γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των 

νεοαφιχθέντων μαθητών. Τέλος, εκστρατείες που προωθούν τα δικαιώματα των προσφύγων και την 

πολυπολιτισμικότητα μπορούν να επηρεάσουν θετικά την κοινή γνώμη από τα μέσα, ώστε η κοινωνία της 

χώρας υποδοχής να αποδεχτεί και να υποστηρίξει την εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ένταξη 

νεοαφιχθέντων μαθητών από τρίτες χώρες (Education International, 2018). Τα σχολεία μπορούν επίσης να 

εφαρμόσουν προγράμματα συμβουλευτικής καθοδήγησης μεταξύ των μαθητών, με την καθοδήγηση των 

δασκάλων και παιδαγωγικών ειδικών.  
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Τι απαιτείται; 

Δυστυχώς, πολλές χώρες δεν διαθέτουν εθνική πολιτική για την ένταξη νεοαφιχθέντων παιδιών στο 

σχολείο. Οπότε, αρχικά θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός συστηματικής παρακολούθησης για την 

υποστήριξη των δράσεων που αναφέρονται παραπάνω. Επιπροσθέτως, απαιτείται ανακατανομή των πόρων, 

για να διασφαλιστεί η σταθερή χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και η επαρκής κάλυψη των νέων αναγκών 

που προκύπτουν. Παράλληλα, σε περισσότερο τοπικό επίπεδο, οι σύλλογοι δασκάλων μπορούν να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες που στοχεύουν τόσο στην εκπαίδευση των μελών τους όσο και στην άσκηση 

επιρροής στην κοινή γνώμη (Education International, 2018). Επίσης, προγράμματα συμβουλευτικής 

καθοδήγησης μεταξύ ομότιμων για τους μαθητές, με καθοδήγηση από τους δασκάλους και τους 

παιδαγωγικούς ειδικούς, μπορούν να αναπτυχθούν ως συμπληρωματικό εργαλείο, ώστε οι 

δάσκαλοι να μην εφαρμόζουν πλέον χωρίς υποστήριξη της πρακτικές ένταξης, ενθαρρύνοντας τη 

συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. Τέλος, όπως αναφέρεται από τους δασκάλους που 

συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του έργου, είναι σημαντικό οι δάσκαλοι να διαθέτουν μια διά 

βίου μαθησιακή νοοτροπία και να μη σταματούν να αναζητούν νέους τρόπους για να βελτιώνουν συνεχώς 

την ποιότητα της εργασίας τους (Ljudska univerza Ptuj, 2021).  

Βασικές ερωτήσεις για τους δασκάλους 

Στην παρακάτω ενότητα θα βρείτε ένα σύνολο βασικών ερωτήσεων που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε σε όλη τη διαδικασία περαιτέρω βελτίωσης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 

σας. 

1. Ποικιλότητα και καταπολέμηση διακρίσεων  

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Ελέγξτε τη θέση σας στην κλίμακα Bennet.   

Πραγματοποιήστε δωρεάν και ηλεκτρονικά ένα τεστ Πολιτισμικής ευφυίας. (Ακολουθεί 

ένα παράδειγμα)  

 

Ελέγξτε τους πόρους διδασκαλίας και αναζητήστε τρόπους να αυξήσετε την ποικιλότητα.   

Συλλέξτε πληροφορίες για τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές σας.  

https://organizingengagement.org/models/developmental-model-of-intercultural-sensitivity/
https://commonpurpose.org/knowledge-hub/what-is-cultural-intelligence/cq-test/
https://commonpurpose.org/knowledge-hub/what-is-cultural-intelligence/cq-test/
https://commonpurpose.org/knowledge-hub/what-is-cultural-intelligence/cq-test/
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Επικοινωνήστε με τις τοπικές κοινότητες προσφύγων για να μάθετε περισσότερα σχετικά 

με την κουλτούρα τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. 

 

Ρωτήστε τους νεοαφιχθέντες μαθητές σας πώς προφέρεται σωστά το όνομά τους στη 

γλώσσα τους.  

 

Ρωτήστε τους νεοαφιχθέντες μαθητές σας πώς νιώθουν που βρίσκονται σε μια νέα 

χώρα. 

 

Οργανώστε παιχνίδια και δραστηριότητες (μουσική, αθλήματα, μαγειρική, χορός κ.λπ.) 

για να ενθαρρύνετε τη συνεργασία.  

 

Επιλέξτε θέματα στα μαθήματα που αποτυπώνουν το εύρος της πολιτισμικής ταυτότητας 

και των εμπειριών των παιδιών. 

 

Προσκαλέστε επιτυχημένα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο για να μιλήσουν στους 

μαθητές σας σχετικά με τη ζωή τους. 

 

Ενημερωθείτε για τον τρόπο χειρισμού των περιστατικών διακρίσεων και ρατσισμού 

μεταξύ των μαθητών. 

 

Ορίστε σαφή πρότυπα συμπεριφοράς.  

2. Εντοπίστε και ορίστε τις μαθησιακές δυσκολίες  

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Ετοιμάστε διαγνωστικά τεστ γλώσσας για να ελέγξετε το επίπεδο κατανόησης των 

μαθητών. 

 

Ετοιμάστε διαγνωστικά τεστ στα ελληνικά ή στη γλώσσα των μαθητών σας για να 

ελέγξετε το επίπεδό τους σε μαθήματα όπως τα μαθηματικά και η φυσική. 

 

Χρησιμοποιήστε διερμηνέα τους πρώτους μήνες για να αντιμετωπίσετε τον γλωσσικό 

φραγμό. 

 

Λάβετε υπόψη και χρησιμοποιήστε διαφορετικά αριθμητικά συστήματα σύμφωνα με την  
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καταγωγή των μαθητών σας.  

Ρωτήστε τους νεοαφιχθέντες μαθητές σας ποια είναι τα δυνατά και αδύναμα σημεία 

τους. 

 

Αφιερώστε περισσότερο χρόνο για να εξηγήσετε στους μαθητές από τρίτες χώρες τι 

ζητάτε από αυτούς. 

 

Προσφέρετε περισσότερο χρόνο στους νεοαφιχθέντες μαθητές από τρίτες χώρες για να 

ολοκληρώσουν ένα τεστ ή να απαντήσουν σε μια ερώτηση. 

 

Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε τις ενδείξεις μαθησιακών διαταραχών.  

 

3. Διδάξτε στην εθνική γλώσσα ως δεύτερη/πρόσθετη γλώσσα  

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Παρακολουθήστε σεμινάρια ή/και εργαστήρια για τον τρόπο διδασκαλίας της εθνικής 

γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας. 

 

Διδάξτε θέματα κουλτούρας παράλληλα με τη γλώσσα.  

Χρησιμοποιήστε οπτικό υλικό όπως ετικέτες στα θρανία ή ζωγραφική.  

Προτείνετε βιβλία στους νεοαφιχθέντες μαθητές που θα τους βοηθήσουν να μάθουν τη 

γλώσσα. 

 

Προβάλλετε τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες στην εθνική γλώσσα.  

Χρησιμοποιήστε και προτείνετε εφαρμογές εκμάθησης γλώσσας, όπως το Duolingo.  

Χρησιμοποιήστε διαδραστικές δραστηριότητες.  

Ορίστε μαθησιακούς στόχους με τους μαθητές σας.  

Εμπλέξτε τους ντόπιους μαθητές στη διαδικασία διδασκαλίας (π.χ. «συμβουλευτική  
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καθοδήγηση γλώσσας» μεταξύ συνομηλίκων). 

Επιβραβεύστε τους μαθητές όταν χρησιμοποιούν την εθνική γλώσσα, ακόμη και όταν η 

απάντησή τους δεν είναι σωστή. 

 

 

4. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Χρησιμοποιήστε διαφορετικές διδακτικές μεθόδους.  

Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς τρόπους για να ελέγξετε την απόδοση των μαθητών σας.  

Τροποποιήστε τη διδακτέα ύλη σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και τις ανάγκες των 

μαθητών σας. 

 

Αναζητήστε ορθές πρακτικές διαδικτυακά.  

Μοιραστείτε εμπειρίες, ιδέες και προκλήσεις με συναδέλφους σας.  

Αναζητήστε βοήθεια από άλλους (συναδέλφους, διευθυντή σχολείου, ψυχολόγους κ.λπ.) 

αν χρειαστεί.  

 

Δημιουργήστε ερωτηματολόγια για να συγκεντρώσετε τα σχόλια των μαθητών σας 

σχετικά με πτυχές της διδασκαλίας σας.  

 

 

Συμβουλές για δασκάλους 

Ακολουθούν μερικές συμβουλές που μπορούν να λάβουν υπόψη οι δάσκαλοι κατά την εφαρμογή νέων 

πρακτικών, για ενίσχυση των ικανοτήτων τους.   
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o Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ενταξιακή και μη προσβλητική γλώσσα, καθώς ο ρατσισμός και τα στερεότυπα 

μπορούν να κρύβονται σε λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή γλώσσα. 

o Διατηρείτε μια στάση ενσυναίσθησης και ενεργητικής ακρόασης και ξεκινάτε πάντα μη επικριτικά 

o Να είστε πάντα διαθέσιμοι για διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση σε απλές καταστάσεις σύγκρουσης, 

στοχεύοντας σε μια λύση που ικανοποιεί όλα τα μέρη 

o Σκεφτείτε τις δικές σας προκαταλήψεις/μεροληψίες και προσπαθήστε να τις εξαλείψετε. 

o Η συζήτηση με τους νεοαφιχθέντες μαθητές μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες τους 

και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει ωστόσο να είστε προσεκτικοί, καθώς ορισμένα παιδιά 

ενδέχεται να εξακολουθούν να βιώνουν τραύμα λόγω όσων αντιμετώπισαν και αυτές οι αναμνήσεις μπορεί να 

τους προκαλούν πόνο. Κερδίστε την εμπιστοσύνη τους και αφήστε τους να ανοιχτούν με τον δικό τους ρυθμό. 

o Όσο θετικό και αν είναι το περιβάλλον της τάξης που δημιουργείτε, είναι πιθανό να συναντήσετε περιστατικά 

ρατσισμού προς τους μαθητές από τρίτες χώρες. Μην επιδεικνύετε ανοχή, προστατεύετε τον μαθητή που 

απειλείται, αναφέρετε το περιστατικό στη διοίκηση και εξηγήστε στην τάξη γιατί αυτή η συμπεριφορά είναι 

κατακριτέα και δεν γίνεται ανεκτή. 

o Οι νεοαφιχθέντες μαθητές από τρίτες χώρες ενδέχεται να προέρχονται από τελείως διαφορετικό υπόβαθρο και 

να έχουν διαφορετικές εμπειρίες και επίπεδα προσαρμογής. Δοκιμάστε περισσότερες προσεγγίσεις 

επικεντρωμένες στον μαθητή. 

o Χρησιμοποιήστε διαφορετικές διδακτικές μεθόδους, για να διαπιστώσετε ποια λειτουργεί καλύτερα. 

o Να θυμάστε ότι θα υπάρχουν περιστάσεις όπου δεν θα διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα για να βοηθήσετε 

               

             

    

                

         

 
o Μην βγάζετε το βιαστικό συμπέρασμα ότι η χαμηλή απόδοση οφείλεται σε ελλιπείς μαθησιακές δεξιότητες.  

Χρειάζεται χρόνος για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα 

νεοαφιχθέν παιδί. 

o Μη συγκρίνετε την πρόοδο ενός μαθητή με αυτήν ενός άλλου. Κάθε μαθητής είναι μοναδικός.  

o Μην αναγκάζετε τους μαθητές από τρίτες χώρες να μιλούν μόνο στην εθνική γλώσσα. Ενθαρρύνετε τα παιδιά και 

επιτρέπετέ τους να μιλούν στη μητρική γλώσσα τους στην τάξη. 

o Μη χαρακτηρίζετε τους νεοαφιχθέντες μαθητές από τρίτες χώρες ως «μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 

          

 

Τι να κάνετε 

 

Τι να μην κάνετε 
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Προτάσεις για δασκάλους 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου PASSAGE, όλοι οι εταίροι πραγματοποίησαν 

συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης, για να συλλέξουν πληροφορίες από σχολικούς διευθυντές και δασκάλους 

για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υποδοχή και την ένταξη νεοαφιχθέντων παιδιών από τρίτες 

χώρες. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τι έχουν προτείνει σχολικοί διευθυντές και δάσκαλοι σχετικά με τις 

ικανότητες δασκάλων.  

Ελλάδα   

• «Θα αξιοποιούσα τις διαφορές μας και θα προσπαθούσα να μάθουμε τις δικές μας 

παραδόσεις/κουλτούρα και τις δικές τους. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ειδικά όταν 

αναφερόμαστε σε πρόσφυγες ή μετανάστες, οπότε πρέπει να δουλεύουμε με όσα έχουμε. Τα παιδιά δεν 

είναι άγραφος πίνακας. Θα πρέπει να σεβόμαστε το πολιτισμικό υπόβαθρό τους.»  

• «Το να είσαι δάσκαλος δεν σημαίνει μόνο ότι διδάσκεις, αλλά και το αντίθετο. Θα πρέπει να 

εκπαιδεύεσαι ο ίδιος παράλληλα με την εκπαίδευση που παρέχεις και μόνο έτσι μπορείς να είσαι καλός 

δάσκαλος.»  

 

Κύπρος 

• «Οι δάσκαλοι ανέφεραν ότι όταν ξεκίνησαν να διδάσκουν μαθητές πρόσφυγες ή/και μετανάστες, δεν 

διέθεταν τις ικανότητες. Ωστόσο, η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Κύπρου είναι σημαντική στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέσω της συνεχούς 

εκπαίδευσης (σεμινάρια κ.λπ.) και του Δικτύου Υποστήριξης Εκπαιδευτικών από την πλατφόρμα Moodle 

του ΠΙΚ, έχουν την ευκαιρία να μάθουν, να ανταλλάσσουν ιδέες και διδακτικό υλικό με άλλους 

συναδέλφους.»  

• «Οι δάσκαλοι ανέφεραν ότι χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση σχετικά με τη διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών, την ενδυνάμωση της ικανότητάς τους να 

διακρίνουν εάν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές με προσφυγικό ή μεταναστευτικό 

υπόβαθρο προέρχονται από μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες επικοινωνίας, τη μεθοδολογία 

διδασκαλίας, τις πρακτικές ποικιλότητας και ένταξης κ.λπ.» 

  

Ιταλία 

• «Όλοι οι δάσκαλοι με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις δεν θεώρησαν τις πολιτισμικές 

διαφορές ως φραγμό, αλλά ως ευκαιρία και πόρο. Όλοι θεωρούν ότι η ποικιλότητα αποτελεί μια 

παιδαγωγική προσέγγιση που θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη, σε κάθε εκπαιδευτικό τομέα και 

ιδιαίτερα στην εργασία με πρόσφυγες ή/και μετανάστες.»  

 



 

 
74  WP3.2 Εργαλειοθήκη  

 

 

Λιθουανία 

• «Όπως παρατήρησε ένας από τους δασκάλους Αγγλικών, για την ένταξη των παιδιών προσφύγων ή/και 

μεταναστών στη διδασκαλία των Αγγλικών γενικά, είναι συνηθέστερη η αντίστροφη διαδικασία από τη 

διδασκαλία σε μαθητές με μητρική γλώσσα τα Λιθουανικά: σε πολλές περιπτώσεις, το επίπεδο Αγγλικών 

αυτών των παιδιών είναι υψηλότερο από αυτό της υπόλοιπης τάξης. Επομένως, όσον αφορά τη 

διδασκαλία ενός μαθήματος, η γλωσσική εμπειρία και οι γνώσεις ενός παιδιού από το εξωτερικό 

μπορούν να αξιοποιηθούν για να γίνει η διδασκαλία στην τάξη περισσότερο ενδιαφέρουσα και με 

μεγαλύτερη συμμετοχή.»  

 

Πορτογαλία 

• «Οι δάσκαλοι προσπαθούν να φέρουν διαφορετικές δραστηριότητες στην τάξη, με προσπάθεια να είναι 

περισσότερο ποικιλόμορφες. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι όλες οι στρατηγικές ήταν 

ευπρόσδεκτες από όλους τους άλλους μαθητές, που τις αντιλήφθηκαν ως καινοτόμους τρόπους 

μάθησης, αντί από τη συμβατική «διδασκαλία ύλης από δασκάλους» που, όπως είναι κατανοητό, 

θεωρούν βαρετή και καθόλου ενδιαφέρουσα.»  

 

Σλοβενία 

• «Μία μέθοδος που συνήθως είναι επιτυχής, είναι το παιδί πρόσφυγας ή/και μετανάστης να 

παρουσιάσει στην τάξη του τη κουλτούρα, τη χώρα, τον τόπο γέννησης, τη γλώσσα, τη θρησκεία και τα 

έθιμά του.» 

 

Ιδέες για δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν εντός και 

εκτός της τάξης:  

o Εξασφαλίστε τη συμμετοχή των ντόπιων μαθητών διοργανώνοντας ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής 

καθοδήγησης μεταξύ συνομηλίκων στην τάξη σας. Οι ντόπιοι μαθητές θα υποστηρίξουν τα 

νεοαφιχθέντα παιδιά, τόσο μέσα στην τάξη, βοηθώντας τα να υπερβούν τους γλωσσικούς φραγμούς και 

τα εκπαιδευτικά κενά, όσο και εκτός της τάξης, στη διαδικασία της κοινωνικοποίησής τους. 

o Γιορτάστε και διοργανώστε δραστηριότητες για τις γιορτές από τις χώρες και τις θρησκείες των 

μαθητών σας. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η πολυπολιτισμικότητα της τάξης, οι μαθητές από τρίτες 

χώρες θα νιώσουν αποδεκτοί και, φυσικά, θα είναι κάτι διασκεδαστικό για όλα τα παιδιά.  
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o Βρείτε παραδοσιακά και δημοφιλή τραγούδια από τις χώρες των μαθητών σας και συγκρίνετε 

μελωδίες και στίχους. «Μπορείτε να βρείτε ομοιότητες; Διαφορές;» Ζητήστε από τους μαθητές σας να 

κάνουν έρευνα για τις ιστορίες των τραγουδιών και να τις παρουσιάσουν στην υπόλοιπη τάξη.  

o Δείξτε στους μαθητές σας πώς είναι να αντιμετωπίζει κανείς φραγμούς επειδή βρίσκεται σε μια ξένη 

χώρα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρέχετε διδακτικό υλικό σε μια γλώσσα που δεν 

καταλαβαίνουν. Συζητήστε πώς ένιωσαν και βρείτε μαζί τρόπους να βοηθήσετε έναν μαθητή που δεν 

κατανοεί την εθνική γλώσσα. 

o Οργανώστε ημέρες ανταλλαγής φαγητού. Ζητήστε από τους μαθητές σας να φέρουν παραδοσιακά 

σνακ από το σπίτι, για παράδειγμα, μία φορά τον μήνα, και να τα μοιραστούν με τους συμμαθητές τους. 

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τους μαθητές σας να μοιραστούν αναμνήσεις σχετικά με το φαγητό, 

όπως ένα κυριακάτικο γεύμα με την οικογένειά τους στη χώρα τους. 

o Ανατρέξτε στο Πρόγραμμα Mediterranean Inclusive Schools Programme (MEDIS, 2018) για να βρείτε 

περισσότερες ορθές πρακτικές, ιδέες και έμπνευση, από τις ενότητες «Round Trip Stories», «Drama 

Classes» και «Multicultural Calendar and Recipe Book». 

o Παρέχετε την ευκαιρία στους μαθητές πρόσφυγες ή/και μετανάστες να διδάξουν μερικές βασικές λέξεις 

της γλώσσας τους, ώστε να αισθανθούν ότι εισακούονται και ότι η γλώσσα τους είναι εξίσου σημαντική 

με αυτήν που χρησιμοποιείται στο σχολείο.  

o Οργανώστε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλώσσας (26 Σεπτεμβρίου) και επιτρέψτε στους μαθητές να 

συμμετάσχουν για να δείξετε ότι παρότι δεν κατάγονται από την Ευρώπη, η γλώσσα τους είναι πλέον 

μέρος της σχολικής κουλτούρας. 
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Κεφάλαιο 6: Εκπαιδευτικά επιτεύγματα μαθητών και γλωσσική 

υποστήριξη 

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: CATARINA VIEIRA & ISABEL VIEIRA, CASA DO PROFESSOR 
 

Η παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών, προκειμένου οι μαθητές πρόσφυγες ή/και μετανάστες να 

αναπτύξουν δεξιότητες και, κατά συνέπεια, να βελτιώσουν την απόδοσή τους, αποτελεί πολύ σημαντική 

στρατηγική για την αντιμετώπιση των μαθησιακών αναγκών και δυσκολιών τους στην προσαρμογή σε ένα 

νέο σχολικό περιβάλλον. 

Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων είναι ένας παράγοντας που μπορεί να προωθήσει ή να 

παρεμποδίσει την ένταξη των παιδιών προσφύγων ή/και μεταναστών, καθώς η επικοινωνία αποτελεί βασική 

πτυχή αυτής της διαδικασίας. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτά τα παιδιά 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να γίνουν κατανοητά, αδυνατούν να εκφράσουν με επάρκεια τις ανάγκες τους 

και οι άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν ή να ερμηνεύσουν τα μηνύματά τους. 

Ωστόσο, για να είναι δυνατή η επικοινωνία με τους άλλους και η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής, τα παιδιά πρόσφυγες ή/και μετανάστες χρειάζονται αποτελεσματική γλωσσική υποστήριξη. 

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να είναι ωφέλιμη η γρήγορη μετάβαση των νεοαφιχθέντων παιδιών 

στη συγκεκριμένη γλωσσική υποστήριξη που παρέχεται στις συμβατικές τάξεις, αντί να διδάσκονται σε 

ξεχωριστές τάξεις (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015, Crul, 2016). 

Αναφέρονται επίσης στη σημασία προσαρμογής της παιδαγωγικής και της διδακτέας ύλης, προκειμένου 

να καλύπτεται η ετερογενής ομάδα των μαθητών προσφύγων ή/και μεταναστών, συνδυάζοντας τη σχετική 

διδασκαλία της γλώσσας με την αντίληψη των ατομικών ιστορικών και εμπειριών τους (Miller, Windle and 

Yazdanpanah, 2014).  

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η απόκτηση γλωσσικών ικανοτήτων είναι, φυσικά, πολύ σημαντική 

για τη διασφάλιση καλής σχολικής απόδοσης, αλλά, πάνω απ’ όλα, είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη 

αίσθησης συμμετοχής στη σχολική κοινότητα μεταξύ των μαθητών προσφύγων ή/και μεταναστών. 

 

Ποια είναι τα οφέλη των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων και της γλωσσικής υποστήριξης 

όλων των μαθητών, ειδικά για τα νεοαφιχθέντα παιδιά από τρίτες χώρες (πρόσφυγες 

ή/και μετανάστες/μετανάστριες); 

Είναι πολύ σημαντικό τα νεοαφιχθέντα παιδιά να αισθάνονται αποτελεσματική υποστήριξη κατά την 

άφιξή τους στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον τους, με δραστηριότητες και μεθοδολογίες που καλύπτουν τις 
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ανάγκες τους. Όπως αναφέρθηκε, η γλωσσική υποστήριξη είναι καθοριστικής σημασίας για να διασφαλιστεί 

ότι τα παιδιά μπορούν να επικοινωνούν στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, να προσαρμόζονται σε νέο 

μαθησιακό περιβάλλον, να αναπτύσσονται κοινωνικά και συναισθηματικά εντός της σχολικής κοινότητας και 

να διασφαλίζεται η αποτελεσματική ένταξη.  

 

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση στα σχολεία;  

Για να μπορεί να διασφαλιστεί η παροχή πραγματικής υποστήριξης και παρακολούθησης της ανάπτυξης 

των ικανοτήτων παιδιών προσφύγων ή/και μεταναστών, καθώς και να εξασφαλιστεί  η παροχή πραγματικών 

ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές εντός του σχολικού συστήματος, θα πρέπει να αναπτυχθούν και να 

εφαρμοστούν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα εστιάζουν σε διαφορετικούς τομείς και που είναι 

απαραίτητα για την εκπαιδευτική διαδικασία και την ένταξη αυτών των μαθητών.  

Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη, σχολική καθοδήγηση και 

γλωσσική υποστήριξη, για να καλύπτονται οι ανάγκες των νεοαφιχθέντων μαθητών.  

 

 

Τι απαιτείται; 

Κατ’ αρχάς, είναι απαραίτητο οι δάσκαλοι και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας να 

ενδυναμώνονται με εργαλεία και πόρους που τους επιτρέπουν να εφαρμόσουν το σύνολο δράσεων που 

περιγράφονται παραπάνω, προκειμένου να συμβάλλουν στη διασφάλιση της επιτυχούς ένταξης των 

μαθητών προσφύγων ή/και μεταναστών, μέσω της προώθησης της ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση, την 

εποπτεία αυτών των δράσεων, αλλά και την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους. 

 

Βασικές ερωτήσεις για τους δασκάλους  

Στην επόμενη ενότητα περιλαμβάνονται ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο οι δάσκαλοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν νέες πρακτικές για να προσδιορίσουν την απόδοση των μαθητών τους και ιδέες για το πώς 

μπορούν να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα και τις γλωσσικές δεξιότητές τους. 

Αυτές οι ιδέες, οι οποίες βασίζονται σε διαφορετικά άρθρα και γραπτό υλικό που αναφέρεται στην ενότητα 

βιβλιογραφίας, απευθύνονται σε όλους τους δασκάλους και μπορούν να εφαρμοστούν με όλους τους 

μαθητές, με στόχο να υποστηριχτεί η ένταξη των νεοαφιχθέντων παιδιών με προσφυγικό ή/και 

μεταναστευτικό υπόβαθρο.  
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1. Μαθησιακό περιεχόμενο  

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Μάθετε τους σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των 

μαθητών σας: κουλτούρα, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, κοινωνική και οικογενειακή 

ανατροφή και γενική εκπαιδευτική ανάπτυξη. 

 

Προσαρμόστε τις μεθόδους διδασκαλίας σας και αλλάξτε τις δραστηριότητές σας 

σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους σας, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλότητα των 

μαθητών σας. 

 

Τροποποιήστε τις μεθοδολογίες διδασκαλίας σας, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες 

που παρατηρούνται, χρησιμοποιώντας τεχνικές παροχής κινήτρων, εφαρμόζοντας 

διαδραστικές παραδόσεις μαθημάτων, χωρίζοντας τη διάρκεια του μαθήματος για να 

προσφέρετε περισσότερο χρόνο για δραστηριότητες και αλληλεπίδραση, αλλάζοντας τη 

διάρκεια του μαθήματος λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που παρατηρούνται. 

 

Χρησιμοποιήστε την τεχνική της σκάλας What is Scaffolding?| Scaffolding in Teaching 

(teachmint.com). 
 

Applying Bloom’s taxonomy in developing questions and activities: Blooms 

Taxonomy: Resource for Educators? 

 

Μοιραστείτε ιδέες με άλλους δασκάλους και πάρτε στοιχεία από τις μεθοδολογίες 

διδασκαλίας και τεχνικές άλλων δασκάλων. 

 

Λάβετε υπόψη την ποικιλότητα σε μια τάξη ως θετικό παράγοντα και, με αυτόν τον 

τρόπο, αποδεχτείτε τις πολυποίκιλες ταυτότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 
 

Δείξτε αγάπη και ενδιαφέρον στους μαθητές, προκειμένου να εγκαθιδρύσετε ισχυρές 

διδακτικές και μαθησιακές σχέσεις που θα σας επιτρέψουν να έχετε μια σαφή αντίληψη 

των μαθησιακών αναγκών τους. 

 

Διατηρείτε τις δραστηριότητές σας όσο το δυνατόν πρακτικότερες, ώστε οι μαθητές σας 

να τις θεωρούν χρήσιμες για καταστάσεις της πραγματικής ζωής.  

 

https://blog.teachmint.com/what-is-scaffolding/
https://blog.teachmint.com/what-is-scaffolding/
https://www.bloomstaxonomy.net/
https://www.bloomstaxonomy.net/
https://www.bloomstaxonomy.net/
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Φέρτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην τάξη, αφού έχουν γίνει μέρος της 

καθημερινότητας των μαθητών (Facebook, Twitter, Instagram, κανάλια YouTube, 

ιστολόγια).   

 

Συμπεριλάβετε την ποπ κουλτούρα στην τάξη (ταινίες, περιοδικά, μουσική κ.λπ.).  

Μετατρέψτε τα μαθήματα σε παιχνίδι για τη διδασκαλία λεξιλογίου και τη χρήση 

γραμματικών δομών (online ή συμβατικά παιχνίδια). 

 

 

2. Μαθησιακή διαδικασία  

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Εξοικειωθείτε με τους υφιστάμενους τύπους μάθησης των μαθητών: οπτικός, 

ακουστικός, λεκτικός, σωματικός, λογικός, κοινωνικός, μοναχικός.  

What Are The 7 Different Learning Styles? An Overview (uopeople.edu) 

 

Ελέγξτε τους μαθησιακούς τύπους των μαθητών σας, προσαρμόζοντας υφιστάμενα και 

διαθέσιμα ηλεκτρονικά τεστ. 

What's Your Learning Style? 20 Questions (educationplanner.org) 

Learn Styles Quiz | Find Out How You Learn Best | Growth Skills 

 

Προσαρμόστε τις διδακτικές στρατηγικές και μεθοδολογίες σας στους διαφορετικούς 

μαθησιακούς τύπους που εντοπίσατε στην τάξη. 

 

Προσφέρετε στους μαθητές την ευκαιρία να εργαστούν με τον δικό τους ρυθμό, 

προσφέροντάς τους «ελευθερία» όταν εκτελούν μια άσκηση. 

☐ 

3. Μαθησιακό προϊόν  

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Εφαρμόστε μηνιαία φιλικά και χαλαρά διαγνωστικά τεστ (χωρίς βαθμολόγηση), ώστε οι 

μαθητές να μην αισθάνονται ότι αξιολογούνται σε ένα επίσημο πλαίσιο.  
 

https://www.fluentu.com/english/educator/blog/esl-movie-lessons/
https://www.uopeople.edu/blog/what-are-7-different-learning-styles/
https://www.uopeople.edu/blog/what-are-7-different-learning-styles/
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
https://growthskills.co/learning-styles-quiz/
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Επιτρέψτε στους μαθητές να δημιουργήσουν τα δικά τους τεστ (παρέχοντάς τους την 

ευκαιρία να εντοπίσουν και να επιλέξουν τι θα πρέπει να συγκρατήσουν από το μάθημα, 

καθώς και τι θεωρείται καλό ή μη ικανοποιητικό). 

 

Αναπτύξτε την αυτο-αξιολόγηση, ώστε οι μαθητές να μπορούν να σκεφτούν τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τη βελτίωσή τους, τις ανάγκες και την πρόοδό τους. 

 

Χρησιμοποιήστε αξιολογήσεις βασισμένες σε εργασίες για να ελέγξετε την ομιλία και την 

κατανόηση ενός μαθητή. 
 

Συνδυάστε διαφορετικές μεθοδολογίες αξιολόγησης για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις 

ικανότητες όλων των μαθητών σας. 
 

4. Μαθησιακό περιβάλλον  

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Ελέγξτε την καθαριότητα της τάξης, τον φωτισμό και τη θερμοκρασία και εφαρμόστε 

αλλαγές αν απαιτείται. 

 

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να διακοσμήσουν και να συντηρήσουν τον χώρο της τάξης με 

υλικά χαμηλού κόστους. 

 

Φέρτε φυτά ή ζώα (όπως ψάρια, χάμστερ κ.λπ.) στην τάξη και προσφέρετε στους 

μαθητές την ευθύνη φροντίδας τους. 

 

Ζητήστε από τους μαθητές να καθίσουν σε ένα ημικύκλιο ή κύκλο για να προωθήσετε 

την αίσθηση κοινότητας και να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή όλων των μαθητών.  
 

Ζητήστε από τους μαθητές να καθίσουν σε μια ομάδα για να συγκεντρώσετε μαθητές με 

παρόμοιες ανάγκες και λειτουργήστε αντίστοιχα ενώ εποπτεύετε την πρόοδο της 

ομαδικής εργασίας.  

 

Ενισχύστε τη μάθηση με παρόμοιες δομές και εφαρμόζοντας ένα σύστημα εναλλαγής, 

στο οποίο οι μαθητές μπορούν μερικές φορές να έχουν την ελευθερία να επιλέξουν τη 

θέση τους και άλλες φορές αυτή να ορίζεται από τους δασκάλους.  
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Ορίστε και εφαρμόστε σύντομους και απλούς κανόνες συμπεριφοράς, ώστε όλοι οι 

μαθητές να αισθάνονται ασφαλείς και με σεβασμό.  

 

Ενημερωθείτε σχετικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε παιδιού στην τάξη, 

οργανώνοντας προσωπικές συναντήσεις, ομαδικές συνεδρίες και επικοινωνία με τους 

γονείς.  

 

Αναπτύξτε μια προσέγγιση τύπου σκάλας με τους μαθητές.  

What is ‘Scaffolding’ in Teaching? A Simple Explanation — Exceptional Lives 

 

Προσαρμόστε τα διδακτικά υλικά σύμφωνα με το επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών 

σας. 

 

Δημιουργήστε ένα ήρεμο και με συγκεκριμένο σκοπό μαθησιακό περιβάλλον στην τάξη.   

 

5. Επικοινωνία  

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Δημιουργήστε ένα κοινωνικά ασφαλές περιβάλλον στην τάξη, προωθώντας τη θετική 

ενίσχυση αντί της κριτικής ή της τιμωρίας. 
 

Ενθαρρύνετε την ομαδικότητα για να εξασφαλίσετε ένα θετικό περιβάλλον τάξης, στο 

οποίο οι μαθητές θα μπορούν να μάθουν από τους συμμαθητές τους και να 

ανταλλάσσουν γνώσεις.   

 

Χρησιμοποιήστε θετικά σχόλια για να δημιουργήσετε υποστηρικτικές σχέσεις με τους 

μαθητές. 
 

Χρησιμοποιήστε ψηφιακά βοηθήματα για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της 

επικοινωνίας της τάξης, όπως κινούμενα σχέδια, podcast και βίντεο.  

 

Εξηγήστε στους μαθητές την ιδιαίτερη σημασία του να είναι συγκεντρωμένοι και 

παραγωγικοί ακροατές. 

 

 

 

https://www.exceptionallives.org/blog/scaffolding-in-teaching-a-simple-explanation
https://www.exceptionallives.org/blog/scaffolding-in-teaching-a-simple-explanation
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6. Παιδαγωγική υποστήριξη  

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Διαφοροποιήστε τα μαθήματα προσαρμόζοντας το περιεχόμενο, τις διδακτικές 

μεθοδολογίες και τα κριτήρια επιτυχίας στο επίπεδο των μαθητών και στις προσδοκίες 

από αυτούς στο τέλος του μαθήματος. 

 

Εφαρμόστε εξατομικευμένη διδακτική στρατηγική (διδασκαλία σε έναν προς έναν) για να 

ενισχύσετε την πρόοδο των μαθητών, εφαρμόζοντας τη μάθηση με προσωπικό ρυθμό. 

 

Εφαρμόστε ομαδικές εργασίες μεταξύ των μαθητών (μεγάλες ή μικρές ομάδες, ανάλογα 

με τις συνθήκες), ώστε οι μαθητές να μπορούν να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες 

συνεργατικής μάθησης και επικοινωνίας.  

 

Εφαρμόστε προγράμματα συμβουλευτικής καθοδήγησης μεταξύ συνομηλίκων, ώστε οι 

νεότεροι μαθητές να μπορούν να μάθουν από την εμπειρία και τις γνώσεις των 

παλαιότερων.  

 

Διδάξτε τους μαθητές πώς μπορούν να γίνουν ενεργοί ακροατές με ενσυναίσθηση και 

πώς μπορούν να κάνουν ερωτήσεις με τον πλέον παραγωγικό τρόπο (σε καταστάσεις 

συμβουλευτικής καθοδήγησης). 

 

Εξηγήστε στους μαθητές ότι το απόρρητο είναι σημαντικό, για να δημιουργηθεί ένα 

ασφαλές περιβάλλον για τον μαθητή που καθοδηγούν και ότι συγκεκριμένες 

πληροφορίες θα πρέπει πάντα να μεταβιβάζονται σε έναν υπεύθυνο ενήλικα. 

 

Ζητήστε από τους δασκάλους/μέντορες να προσφέρουν μια επιπλέον ώρα μετά το 

σχολείο, για μαθητές που χρειάζονται την καθοδήγηση και την υποστήριξή τους, για 

συμβουλές και οδηγίες όποτε απαιτείται. 

 

Οργανώστε έναν χώρο και χρόνο συνάντησης, όπου ζευγάρια μεντόρων και μαθητών θα 

μπορούν να έχουν προσωπικές συνεδρίες. 
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Συμβουλές για δασκάλους 

Ακολουθούν μερικές συμβουλές προσαρμοσμένες από διάφορους συντάκτες, οι οποίες μπορεί να είναι 

χρήσιμες για δασκάλους που θέλουν να βοηθήσουν τους μαθητές να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα 

στο σχολείο. Η εφαρμογή αυτών των συμβουλών είναι χρήσιμη για όλους τους μαθητές και βοηθάει 

ιδιαίτερα την ένταξη νεοαφιχθέντων μαθητών με προσφυγικό ή/και μεταναστευτικό υπόβαθρο.  

Οι δάσκαλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι παρακάτω ενέργειες είναι σημαντικές και 

απαραίτητες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Προγραμματισμός του έτους, αφιερώνοντας χρόνο για τον ορισμό των στόχων τους σε τακτική βάση 

(π.χ. εβδομαδιαία). Με αυτόν τον τρόπο, οι δάσκαλοι θα μπορούν να αξιολογούν την πρόοδο και να 

εντοπίζουν εάν είναι αποτελεσματικοί. 

o Εφαρμογή θετικής στάσης για να είναι δυνατή η παροχή κινήτρων στους μαθητές. Η παροχή 

κινήτρων στους μαθητές είναι πολύ σημαντική για να εξασφαλιστεί η επιτυχία τους, με βελτίωση των 

δεξιοτήτων τους και ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. 

o Διαφοροποίηση διδακτικών μεθόδων με ενίσχυση της αυτόνομης εργασίας, καθώς και της ομαδικής 

εργασίας, σύμφωνα με τον μαθησιακό τύπο τους και τους μαθησιακούς στόχους των μαθημάτων. Οι 

δάσκαλοι μπορούν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και να διδάσκουν ύλη απευθείας. Είναι 

σημαντικό να διατηρείται μια καλή ισορροπία των στρατηγικών. 

o Εφαρμογή δεξιοτήτων διαχείρισης τάξης, καθώς αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο μέρος των καθηκόντων 

των δασκάλων. Είναι σημαντικό ο δάσκαλος να αντιλαμβάνεται πλήρως ότι είναι ο ενήλικος στην 

τάξη και ότι θα πρέπει να φέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο με τους μαθητές (παιδιά ή μεγαλύτεροι 

μαθητές). Ο δάσκαλος θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τις διαφορετικές αντιδράσεις 

των μαθητών (θετικές ή αρνητικές) μέσα στην τάξη. 

o Αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών άλλων δασκάλων ή σχολικού προσωπικού, μέσω 

αλληλεπίδρασης μαζί τους, υποβολής ερωτήσεων και παροχής συμβουλών, καθώς και έκφρασης 

αμφιβολιών για τη λήψη σχολίων και ιδεών που θα βελτιώσουν τις εφαρμοζόμενες στρατηγικές 

διδασκαλίας. 

o Άμεση εφαρμογή ενεργειών όταν αντιμετωπίζονται ανάρμοστες συμπεριφορές, με εφαρμογή των 

κατάλληλων λύσεων ανάλογα με το πρόβλημα. Είναι σημαντικό οι δάσκαλοι να εξοικειωθούν με τους 

κανόνες και τις μεθόδους πειθαρχίας του σχολείου. 

o Εφαρμογή διαδραστικών και συμμετοχικών διδακτικών στρατηγικών, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, 

ώστε οι μαθητές να διασκεδάζουν ενώ μαθαίνουν το περιεχόμενο. 

o Σαφής ορισμός των προσδοκιών από τους μαθητές σε κάθε εργασία που ανατίθεται. 
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Προτάσεις για δασκάλους 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου PASSAGE, όλοι οι εταίροι πραγματοποίησαν 

συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης, για να συλλέξουν πληροφορίες από σχολικούς διευθυντές και δασκάλους 

για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υποδοχή και την ένταξη νεοαφιχθέντων παιδιών από τρίτες 

χώρες. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τι έχουν προτείνει σχολικοί διευθυντές και δάσκαλοι σχετικά με τα 

εκπαιδευτικά επιτεύγματα μαθητών και τη γλωσσική υποστήριξη.     

 

Λιθουανία 

o «Σε ορισμένα σχολεία, στους μαθητές πρόσφυγες ή/και μετανάστες ανατίθεται ένας μέντορας, ένας 

εκπαιδευτικός, ένας συνομήλικος (μεγαλύτερος μαθητής) που θα τους βοηθήσει να αισθανθούν 

καλύτερα στο σχολείο. Οι δάσκαλοι παρακολουθούν διάφορα σεμινάρια για σχετικά θέματα και το 

σχολείο διαθέτει ειδικούς εκπαιδευτικής υποστήριξης. Οι δάσκαλοι μπορούν να εργάζονται από 

απόσταση και να παρέχουν τη δυνατότητα μάθησης από απόσταση στον μαθητή. Οι εργασίες 

 

o Προσπάθεια ενημέρωσης σχετικά με τις νέες ευκαιρίες βελτίωσης των διδακτικών μεθοδολογιών και 

στρατηγικών, με συμμετοχή σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, σεμινάρια ή προγράμματα κατάρτισης για 

δασκάλους (τα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια PASSAGE αποτελούν ένα καλό παράδειγμα). 

o Εισαγωγή τεχνολογίας στην τάξη και, όπου είναι δυνατό, τεχνολογιών που προτιμούν οι μαθητές (για 

παράδειγμα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 

o Παρέχετε την ευκαιρία στους μαθητές να διδάξουν όσα ξέρουν ότι δεν γνωρίζουν οι δάσκαλοι. Οι μαθητές 

σίγουρα γνωρίζουν περισσότερα για τις νέες τεχνολογίες ή τη δική τους κουλτούρα και μητρική γλώσσα και οι 

δάσκαλοι θα πρέπει να αποδεχτούν ότι μπορούν να μάθουν από αυτούς. Οι μαθητές θα νιώσουν ότι οι 

γνώσεις τους είναι χρήσιμες στην τάξη, ότι τους ακούνε και τους λαμβάνουν υπόψη στη διαδικασία. 

o Επίδειξη ευαισθησίας σε κάθε μαθητή στην τάξη, ιδιαίτερα στους μαθητές πρόσφυγες ή/και μετανάστες. Οι 

δάσκαλοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων για να μην πληγώσουν τους 

μαθητές και άλλους δασκάλους.  

o Ο εσωτερικός στοχασμός σχετικά με προκαταλήψεις και στερεότυπα είναι επίσης πολύ σημαντικός στην 

αντιμετώπιση μαθητών που προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο κουλτούρας, χωρών και οικογένειας. 

o Αποδοχή της ποικιλότητας ως θετικού παράγοντα στην καριέρα διδασκαλίας τους και εξοικείωση με το 

ιστορικό και τα προηγούμενα τραύματα κάθε μαθητή για να γίνουν κατανοητές οι συμπεριφορές και να 

προσαρμοστούν οι αντιδράσεις αντίστοιχα. 
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διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ικανότητες των μαθητών. Καταβάλλονται προσπάθειες για την 

παροχή κοινωνικής και συναισθηματικής υποστήριξης ώστε να αισθάνονται καλά.» 

o «Η σημαντικότερη ανάγκη ενός μαθητή αφορά την ασφάλειά του, οπότε το κυριότερο που πρέπει να 

διασφαλιστεί είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο το παιδί δεν θα γίνεται αντικείμενο κοροϊδίας. «  

Πορτογαλία 

o «Τονίστηκε επίσης ότι οι γονείς αποτελούν άλλο ένα βασικό στοιχείο στη διαδικασία ένταξης αυτών των 

παιδιών, αφού αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση. Οι γονείς έχουν αντιμετωπίσει 

τραύματα, τα οποία μεταφέρουν υποσυνείδητα στα παιδιά τους. Ακούγοντας τους γονείς και 

συμπεριλαμβάνοντάς τους στη διαδικασία ένταξης, καταφέρνουμε να φέρνουμε κάποια κανονικότητα 

στο αφήγημά τους και επομένως τα παιδιά θα απαλλαγούν σταδιακά από το βάρος που σχετίζεται με τις 

προηγούμενες εμπειρίες τους» 

o «Οι δάσκαλοι γνωρίζουν επίσης ότι μπορούν να μάθουν από τους μαθητές πρόσφυγες ή/και 

μετανάστες και συμφωνούν «σε μεγάλο βαθμό» ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας θα πρέπει να 

προσαρμοστούν σε αυτούς τους μαθητές.»  

o Η δέσμευση, η συμμετοχή, η αφοσίωση είναι μερικές από τις βασικές λέξεις και αυτό είναι εφικτό μέσα 

από το μεγάλο εύρος πρωτοβουλιών που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και των ενεργειών 

πολλών οργανισμών που ασχολούνται με την υποδοχή και την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην 

κοινωνία και στα σχολεία.  

Σλοβενία 

o «Δάσκαλοι από τη Σλοβενία ανέφεραν ότι θα πρέπει να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια στην 

ανάπτυξη εργασιακών μεθόδων, ειδικά για τα διδακτικά βοηθήματα, όταν υπάρχει παιδί πρόσφυγας ή 

μετανάστης στην τάξη. Θα πρέπει να ετοιμάσουν πολύ οπτικό υλικό, διάφορες απεικονίσεις  του 

υλικού, να χρησιμοποιούν γραπτό υλικό σε συγκεκριμένη γλώσσα και να ετοιμάζουν μεταφράσεις.» 

Κύπρος 

o Οι δάσκαλοι θεωρούν ότι το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο και ταυτόχρονα η ενημέρωση της Σχολικής 

Διοίκησης και του Συλλόγου Δασκάλων. Οι δάσκαλοι τόνισαν ότι οι συνάδελφοί τους θα πρέπει να 

διαθέτουν αντίληψη και γνωστική αυτάρκεια, προκειμένου να επιτύχουν την ομαλή ένταξη μαθητών με 

προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολικό περιβάλλον. Ανέφεραν επίσης ότι θα ήταν 

καλύτερο να οριστεί μια περισσότερο ευέλικτη διδακτέα ύλη για τους μαθητές με προσφυγικό ή/και 

μεταναστευτικό υπόβαθρο και ότι το Υπουργείο θα πρέπει να αναγνωρίσει την ανάγκη να 

αντιμετωπίζεται κάθε περιστατικό ξεχωριστά και να στείλει κατευθυντήριες απευθείας στα σχολεία, 

ώστε οι δάσκαλοι να μην καλούνται να βρίσκουν μόνοι τους λύσεις για κάθε πρόβλημα που προκύπτει.» 
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o Οι δάσκαλοι ανέφεραν ότι, απουσία εξωτερικών κινήτρων, καλούνται να βασιστούν στη δική τους 

προσωπική πρωτοβουλία για να συνεχίσουν να βοηθούν μαθητές με προσφυγικό ή μεταναστευτικό 

υπόβαθρο στη διαδικασία ένταξής τους. Για παράδειγμα, ανέφεραν ότι όταν δεν υπάρχει  τάξη με 

κατάλληλο εξοπλισμό, αναγκάζονται να προγραμματίσουν το μάθημα με διαφορετικό τρόπο σε 

καθημερινή βάση και να υποβάλουν προτάσεις στον Διευθυντή του σχολείου.» 

Ελλάδα 

o «Επιπλέον, η δημιουργία σχέσεων με τους μαθητές βοηθάει στην κατανόηση της προόδου τους και 

την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ή δυσκολιών που ενδέχεται να 

εμφανιστούν. Επίσης, η προετοιμασία της διδακτέας ύλης εκ των προτέρων  (π.χ. από το σπίτι) και η 

παροχή κινήτρων στους μαθητές τούς καθιστά αποδοτικότερους στην τάξη.» 

o «Η εφαρμογή νέων, καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων για αποτελεσματικότερη διδασκαλία 

παιδιών από τρίτες χώρες παίζει σημαντικό ρόλο στην ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι 

δάσκαλοι προσπαθούν να ενσωματώσουν αυτά τα εργαλεία στη διδασκαλία τους, προκειμένου να 

κάνουν το υλικό ευκολότερο και περισσότερο κατανοητό για τους μαθητές με προσφυγικό ή 

μεταναστευτικό υπόβαθρο.» 

Ιταλία 

o «Όλοι οι δάσκαλοι με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις δεν θεώρησαν τις πολιτισμικές 

διαφορές ως φραγμό, αλλά ως ευκαιρία και πόρο. Όλοι θεωρούν ότι η ποικιλότητα αποτελεί μια 

παιδαγωγική προσέγγιση που θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη, σε κάθε εκπαιδευτικό τομέα και 

ιδιαίτερα στην εργασία με πρόσφυγες ή/και μετανάστες. Φυσικά, οι πολιτισμικές διαφορές μπορούν 

να οδηγήσουν σε περισσότερες προκλήσεις, σε σχέση με τα τραύματα των μαθητών και απαιτούν 

δεξιότητες διαπραγμάτευσης, ενσυναίσθηση και σεβασμό για κάθε ατομική περίπτωση, καθώς και 

την ικανότητα διαχείρισης της δυναμικής εντός της τάξης.» 

o «Η τρίτη κατηγορία ερωτημάτων αφορούσε την διαπολιτισμική τους αντίληψη και την ανάγκη να 

αντιλαμβάνονται την πολιτισμική ποικιλότητα των μεταναστών και των προσφύγων και, ακόμη 

σημαντικότερα, την ανάγκη να προσαρμόσουν τις μεθόδους διδασκαλίας στον στόχο.» 
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Κεφάλαιο 7: Πολυπολιτισμική εκπαίδευση 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ANNITA ELIADE, CENTER FOR SOCIAL INNOVATION 

Φανταστείτε την έναρξη ενός νέου σχολικού έτους. Νέοι και παλιοί μαθητές έρχονται στο σχολείο 

θέλοντας να μάθουν περισσότερα και να κάνουν νέες φιλίες. Κάθε παιδί φέρνει μαζί του τις δικές του 

εμπειρίες και αντιλήψεις σχετικά με τον κόσμο. Το σχολείο δεν υπάρχει μόνο για να υποδεικνύει το σωστό 

και το λάθος, αλλά έχει την ευθύνη να ενώνει όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους και να κάνει 

όλους τους μαθητές να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Αυτό αναδεικνύει τη σημασία της πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και γιατί θα πρέπει να εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου, εξοπλίζοντας 

τους δασκάλους με τις γνώσεις και τα εργαλεία για την εφαρμογή της. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση 

διδάσκει στους μαθητές πώς να εκτιμούν όλες τις κουλτούρες, να αγκαλιάζουν τις διαφορές τους και να 

αναγνωρίζουν τι κάνει τον καθένα ξεχωριστό. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης 

είναι όλοι να αισθάνονται άνετα για την καταγωγή τους, να αποδέχονται τους άλλους ανεξαρτήτως 

κουλτούρας και να αποφεύγουν προκαταλήψεις προς ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής ή εθνικότητας. 

Αυτό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο μάθημα, αλλά μια διαρκή διαδικασία. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση 

θα πρέπει να εντάσσεται σε όλα τα μαθήματα και να παρέχεται τακτικά στους μαθητές.  Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την προώθηση αποτελεσμάτων υψηλής αξίας, όπως η ανάπτυξη των ανθρώπων, η 

ποιότητα της εκπαίδευσης, η ακαδημαϊκή αριστεία και η δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη (Banks, 2001; 

Nieto, 2000). Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση για τη χρήση της στη 

μεταρρύθμιση μιας τάξης. Σύμφωνα με τους στόχους του έργου PASSAGE, η πολυπολιτισμική εκπαίδευση 

στην περίπτωση του προγράμματός μας θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση πολιτισμικά ευαίσθητων 

σχολικών περιβάλλοντων.  

 

Ποια είναι τα οφέλη της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης ως προς όλους τους μαθητές, 

ειδικά τα νεοαφιχθέντα παιδιά από τρίτες χώρες; 

 

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση στην οποία ένα παιδί μπορεί να απολαμβάνει τον 

σεβασμό αντί της απλής αποδοχής ή ανοχής, ανεξαρτήτως της προέλευσής του (Shapson & D’Oyley, 1984). 

Όταν ένα σχολείο εφαρμόζει την πολυπολιτισμική εκπαίδευση, προωθεί σε όλους τους μαθητές την 

αντίληψη ότι είναι πολύτιμοι και οι απόψεις τους εισακούονται. Οι μαθητές αισθάνονται ευπρόσδεκτοι σε 

ένα σχολικό περιβάλλον που κατανοεί τη μοναδικότητά τους και προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους 

μαθητές. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όταν ένας δάσκαλος υπερβαίνει τις συμβατικές μεθόδους και τη 

διδακτέα ύλη, ρωτώντας τους μαθητές για την ιστορία και την κουλτούρα της οικογένειάς τους, οι μαθητές 

αισθάνονται υποστηριγμένοι από τους δασκάλους τους και αυτό τους κάνει να αισθάνονται μεγαλύτερη 

άνεση να τους εμπιστευτούν και να αισθανθούν μια ιδιαίτερη σύνδεση μαζί τους. Το ίδιο ισχύει και για τους 
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συνομήλικους, αφού αισθάνονται περισσότερο άνετα να μιλήσουν μαζί τους, να μοιραστούν ενδιαφέροντα 

και να συνεργαστούν με έναν καλύτερο και σημαντικότερο τρόπο. Όταν οι μαθητές έχουν όλοι θετικά 

συναισθήματα για το σχολείο και χαίρονται όταν έρχονται σε αυτό, ενδιαφέρονται περισσότερο για την 

εκπαιδευτική διαδικασία και συμμετέχουν περισσότερο στις σχολικές πρακτικές. Επομένως, οι μαθητές 

παρουσιάζουν καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα και το σχολείο προωθεί την επιτυχία όλων των μαθητών 

με ισότιμο τρόπο.  Επίσης, όταν μαθαίνουν για τις διάφορες κουλτούρες, κατανοούν τη σημασία τους και 

αποδέχονται όλες τις διαφορές.  Επίσης, οι μαθητές που αισθάνονται ότι τους σέβονται τείνουν να δείχνουν 

σεβασμό και να εκτιμούν το σχολείο και την κοινότητά τους, αναπτύσσοντας θετικές σχέσεις με δασκάλους, 

οικογένειες μαθητών και σχολικό προσωπικό. Το μακροχρόνιο αποτέλεσμα της πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης είναι ενήλικες με λιγότερες προκαταλήψεις προς ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής ή 

εθνικότητας. Αυτοί οι ενήλικες θα προωθήσουν την ισότητα και τη δικαιοσύνη, δημιουργώντας μια καλύτερη 

κοινότητα.  

 

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στα σχολεία;  

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση είναι ένα σύνολο διδακτικών στρατηγικών που οι δάσκαλοι θα πρέπει να 

εφαρμόζουν για να βοηθούν τους μαθητές να υπερβαίνουν τις δυσκολίες που βιώνουν λόγω της 

κουλτούρας, της εθνικότητας, της καταγωγής, των πεποιθήσεων και του υποβάθρου τους. Για να το 

καταφέρει αυτό, ένας δάσκαλος θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά, γνωρίζοντάς τα καλύτερα. Ο δάσκαλος μπορεί να οργανώσει συνεντεύξεις με τους μαθητές, με τους 

γονείς τους και με προηγούμενους δασκάλους, για να κατανοήσει περισσότερο τις προσωπικές ανάγκες και 

τα ενδιαφέροντά τους. Επιπλέον, ο δάσκαλος θα πρέπει να αποδεχτεί τα δυνατά σημεία των μαθητών και να 

τους βοηθήσει να εξαλείψουν τις αδυναμίες τους, με συχνές αξιολογήσεις απόδοσης. Επίσης, ο δάσκαλος θα 

πρέπει να ενθαρρύνει όλους τους μαθητές να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες. Αυτό θα ενισχύσει την 

αυτοπεποίθησή τους, θα τους βοηθήσει να χτίσουν ισχυρότερες σχέσεις και να συσχετιστούν μεταξύ τους. Οι 

δάσκαλοι θα πρέπει να είναι ανοικτοί σχετικά με όλες τις κουλτούρες και να προωθούν ανοικτές συζητήσεις 

σχετικά με κοινωνικά ζητήματα που θα βοηθήσουν τους μαθητές να γίνουν καλύτεροι ακροατές, να 

μοιραστούν τις σκέψεις τους και να έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση προς άλλες κουλτούρες. Τέλος, οι 

δάσκαλοι θα πρέπει να εστιάσουν στην ταυτότητα κάθε παιδιού και να παρακολουθούν ξεχωριστά την 

πρόοδό του.  

 

Τι απαιτείται; 
Για να εφαρμοστεί με επιτυχία η Πολυπολιτισμική εκπαίδευση, η ηθική του σχολείου θα πρέπει να 

κοινοποιείται τακτικά στους μαθητές και το σχολικό προσωπικό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να 

υπερβούν τις πολιτισμικές προκαταλήψεις μέσω εργασίας και στοχασμού. Οι δάσκαλοι έχουν έναν κρίσιμο 

ρόλο σε αυτήν την εφαρμογή και θα πρέπει να συλλογιστούν τη δική τους συμπεριφορά και τις δικές τους 
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πράξεις για να καταλάβουν τι ενδέχεται να έκαναν με λάθος τρόπο και πώς μπορούν να βελτιώσουν την 

προσέγγισή τους για να προωθήσουν ένα πολιτισμικά ευαίσθητο περιβάλλον και να έχουν κατάλληλη 

πολιτισμική απόκριση. Επίσης, οι δάσκαλοι θα πρέπει να αποφεύγουν τις συμβατικές τεχνικές διδασκαλίας, 

αλλά να ετοιμάζουν και να μελετούν νέες και καινοτόμες μεθόδους, βοηθώντας τους μαθητές να κατανοούν 

τον κόσμο από άλλες οπτικές. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν ανοικτή στάση και να είναι πρόθυμοι να 

αλλάξουν ιδέες και την εργασία που έχουν ολοκληρώσει. Η σχολική διοίκηση θα πρέπει να συζητά 

διαδικασίες και αποφάσεις με τους δασκάλους και να αξιολογεί τακτικά την απόδοση όλων. Άλλη μια 

πρόταση θα ήταν οι σχολικοί διευθυντές να είναι περισσότερο ανοικτοί και να αρχίσουν να σκέφτονται την 

πρόσληψη δασκάλων από διαφορετικές κουλτούρες. Η εφαρμογή απαιτεί επίσης τη συμμετοχή της 

κοινότητας, των γονέων και άλλων κοινωνικών ομάδων που θα βοηθήσουν το σχολείο να προωθήσει ένα 

πολιτισμικά ευαίσθητο περιβάλλον. Τέλος, οι δάσκαλοι θα πρέπει να αξιολογούν τη διδακτική 

αποτελεσματικότητά τους. 

 

Βασικές ερωτήσεις για τους δασκάλους 

Στην επόμενη ενότητα περιλαμβάνονται ιδέες για τρόπους με τους οποίους οι δάσκαλοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν νέες πρακτικές για την ένταξη της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Οι ιδέες 

αυτές μπορούν να εφαρμοστούν με όλους τους μαθητές, με στόχο την υποστήριξη της ένταξης 

νεοαφιχθέντων παιδιών με προσφυγικό ή/και μεταναστευτικό υπόβαθρο.  

1. Ένταξη περιεχομένου  

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  

Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν μια έκθεση για την ιστορία της οικογένειάς τους, 

στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να κάνουν έρευνα για την πολιτισμική κληρονομιά 

τους και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στην τάξη. 

 

Παρουσιάστε την εργασία για την ιστορία της οικογένειας στην τάξη. Μπορείτε να 

κρατήσετε τις εργασίες για την οικογένεια σε μια γωνία της τάξης.  
 

Δημιουργήστε ένα γλωσσικό πλάνο για να ενθαρρύνετε τους μαθητές για τους οποίους η 

γλώσσα διδασκαλίας είναι δεύτερη ή ξένη γλώσσα να διαβάσουν περισσότερα κείμενα 

και ελέγξτε την απόδοσή τους με εργασίες. 

 

Συνδυάστε την πολυπολιτισμική εκπαίδευση με όλα τα μαθήματα. 
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Προωθήστε την κριτική σκέψη ενώ διδάσκετε στους μαθητές σχετικά με διάφορες 

πολιτισμικές εκδηλώσεις. Αποφεύγετε πρακτικές που προωθούν την απομνημόνευση 

πληροφοριών. Αντίθετα, ρωτήστε τους μαθητές να σας πουν τη γνώμη τους για αυτές τις 

εκδηλώσεις, ποιες εναλλακτικές λύσεις θα επέλεγαν για την επίλυση κοινωνικών 

προβλημάτων και ποια πιστεύουν ότι θα είναι τα αποτελέσματα.  

 

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα συχνότητας για να βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι 

εφαρμόζουν μια ευρεία ποικιλία εθνικών ομάδων με διάφορους τρόπους στη διδακτέα 

ύλη και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 

Χρησιμοποιήστε μια ποικιλία τεχνικών διδασκαλίας για να ανταποκριθείτε σε 

διαφορετικούς εθνικούς τύπους μάθησης. 
 

Παρουσιάστε μαθηματικές έννοιες με χρήση εθνικών δημογραφικών στοιχείων.. 
 

Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν εκθέσεις εκφράζοντας τις ανησυχίες τους σε 

σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη. 
 

Ξεκινήστε μια σχολική εργασία σχετικά με πολιτισμικά αντικείμενα, για να κατανοήσουν 

τα παιδιά γιατί ορισμένες κουλτούρες εκτιμούν κάποια αντικείμενα περισσότερο από 

άλλες. 

 

Προσκαλέστε ομιλητές στην τάξη, με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και οργανώστε 

σεμινάρια και εκδηλώσεις. 
 

Εργαστείτε με τους μαθητές για να βρείτε περιεχόμενο από διαφημίσεις/ταινίες/στίχους 

τραγουδιών που προωθεί ευαίσθητες πολιτισμικά κοινότητες. 
 

Γράψτε και ηχογραφήστε τραγούδια σχετικά με την πολιτισμική ποικιλότητα με τους 

μαθητές. 
 

Οργανώστε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου για να παρουσιάσετε στην κοινότητα ταινίες 

που προωθούν μια ευαίσθητη πολιτισμικά κοινότητα. 
 

 

2. Προσωπική, κοινωνική και αστική δράση 

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:  
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Προγραμματίστε μια μηνιαία Ημέρα Κουλτούρας όπου οι μαθητές μπορούν να φορούν 

παραδοσιακά ρούχα, να φέρνουν στο σχολείο παραδοσιακό φαγητό και να ακούν 

παραδοσιακή μουσική. 

 

Οργανώστε ένα μάθημα μαγειρικής με τους μαθητές, στο οποίο θα διδάξουν στους 

άλλους πώς να μαγειρεύουν ένα παραδοσιακό γεύμα τους ή ζητήστε από ένα μέλος της 

οικογένειάς τος να επισκεφτεί την τάξη για να διδάξει τους μαθητές. 

 

Οργανώστε έναν περίπατο με τους μαθητές και τις οικογένειές τους για να κερδίσετε την 

εμπιστοσύνη τους και να μάθετε περισσότερα για το υπόβαθρό τους. 
 

Σχεδιάστε μια πολιτισμική γωνία στην τάξη με βιβλία/συνταγές/μουσική που 

παρουσιάζουν διαφορετικές κουλτούρες. 
 

Οργανώστε μια ημέρα «Γκαλερί» όπου οι μαθητές θα μπορούν να παρουσιάσουν 

καλλιτέχνες που επιλέγουν την «πολιτισμική φωτογραφία» για να αφηγηθούν μια 

ιστορία ενός ατόμου ή μιας κουλτούρας. 

 

Δημιουργήστε με τους μαθητές μια λίστα με προσδοκίες για το σχολικό έτος, βοηθώντας 

τους να καταλάβουν ότι έχετε υψηλές προσδοκίες από όλους, ανεξαρτήτως καταγωγής. 
 

Οργανώστε ένα ντιμπέιτ για να συζητήσετε σχετικά με μια σημαντική πολιτισμική 

εκδήλωση. Δεν θα υπάρξει ένας νικητής, αλλά όλοι οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να 

επιλέξουν τη δική τους ομάδα στο ντιμπέιτ και να εκφράσουν την άποψή τους. 

 

Οργανώστε μια «Μέρα Ποίησης» όπου οι μαθητές θα επιλέξουν και θα διαβάσουν 

ποιήματα από πολιτισμικά διαφορετικούς ποιητές. 
 

Στείλτε ένα ερωτηματολόγιο στο σπίτι για τους μαθητές και τους γονείς, με ερωτήσεις 

σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν στο σπίτι και τι πιστεύουν για τη γλώσσα της 

χώρας στην οποία βρίσκονται. 

 

Οργανώστε φεστιβάλ για να γιορτάσετε έθιμα από τις χώρες προέλευσης των παιδιών. 
 

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να δείξουν την κουλτούρα τους μέσω μιας καλλιτεχνικής 

εργασίας. 
 

Οργανώστε τεστ με πολιτισμικό θέμα, κάνοντας ερωτήσεις για διάφορες κουλτούρες. 
 

Ζητήστε από τους μαθητές να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε επιτραπέζια παιχνίδια 

με πολιτισμικό θέμα. 
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Ενθαρρύνετε τους μαθητές να διαβάσουν βιβλία για φυλετικές, εθνικές και πολιτισμικές 

ομάδες. 
 

Οργανώστε διαφυλετικές δραστηριότητες και πολιτισμικές εργασίες με άλλα σχολεία, 

επιτρέποντας στους μαθητές να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες. 
 

Ζητήστε από το σχολικό συμβούλιο να προσθέσει το θέμα «πολιτισμικά ευαίσθητο 

σχολικό περιβάλλον» στις μηνιαίες συσκέψεις του και να προτείνει τρόπους βελτίωσης 

του σχολείου. 

 

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να διδάξουν σε άλλες τάξεις μια νέα κουλτούρα ή παράδοση 

που έμαθαν για να γίνει κατανοητή η σημασία της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
 

 

Συμβουλές για δασκάλους 

Ακολουθούν μερικές συμβουλές προσαρμοσμένες από διάφορους συντάκτες, οι οποίες μπορεί να είναι 

χρήσιμες για δασκάλους που θέλουν να εφαρμόσουν πρακτικές πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αυτές οι 

συμβουλές περιλαμβάνουν τι πρέπει να γνωρίζουν οι δάσκαλοι, ποιοι μπορούν να τους βοηθήσουν με αυτήν 

τη διαδικασία και ποια εργαλεία και πόροι μπορούν να φανούν χρήσιμοι.   

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι δάσκαλοι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Οι μαθητές επηρεάζονταιαπό τη συμπεριφορά και τις προκαταλήψεις των δασκάλων 

o Η οικογένεια του παιδιού έχει σημαντική επίδραση στις προκαταλήψεις και τη συμπεριφορά του προς 

άλλες κουλτούρες 

o Οι γονείς θα πρέπει να προσεγγίζονται από την αρχή και οι δάσκαλοι θα πρέπει να αξιολογούν την 

προθυμία τους για συμμετοχή 

o Προώθηση της διαφάνειας στην τάξη, για επικοινωνία των προθέσεων και των προσδοκιών σας σε 

μαθητές, γονείς και την κοινότητα  

o Ο τύπος της διαχείρισης τάξης που χρησιμοποιείτε μπορεί να επηρεάσει πώς αισθάνονται οι μαθητές 

σας για εσάς ως δάσκαλο. Ειδικά στην περίπτωση της αυταρχικής μεθόδου, η οποία είναι αυστηρότερη 

και απαιτεί πολλούς κανόνες συμπεριφοράς, οι μαθητές ενδέχεται να αισθανθούν ότι δεν τους 

                

  

 



 

 
97  WP3.2 Εργαλειοθήκη  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

o Η ενδυνάμωση των μαθητών μπορεί να επηρεάσει πώς διατηρούν τις νέες σας διδακτικές μεθόδους. 

o Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη δημιουργία μιας τάξης όπου οι μαθητές αισθάνονται άνετα να 

εκφραστούν και σε μια τάξη όπου οι μαθητές αισθάνονται ότι έχουν εξουσία και τους ανήκει η τάξη. Ο 

δάσκαλος θα πρέπει να προσπαθεί να προωθεί τον πρώτο τύπο τάξης, διατηρώντας ένα υποστηρικτικό 

και ανοιχτόμυαλο περιβάλλον, χωρίς να χάνει τον έλεγχο από τους μαθητές.  

o Εάν ένας δάσκαλος έχει βασικές προκαταλήψεις, είναι πιθανό να δημιουργεί μια αυτοεκπληρούμενη 

προφητεία με χαμηλή απόδοση των μαθητών προς τους οποίους είναι προκατειλημμένος.  

o Οι δάσκαλοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές προκαταλήψεις που μπορεί να έχουν οι μαθητές 

προς διαφορετικές εθνικότητες ή καταγωγές. Θα πρέπει να μελετούν τρόπους με τους οποίους θα 

αναγνωρίζουν τις προκαταλήψεις και θα τις προλαμβάνουν στο περιβάλλον της τάξης.  

o Επίσης πολύ σημαντικός είναι ο τρόπος παρουσίασης του περιεχομένου στους μαθητές. Οι δάσκαλοι 

θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα βιβλία ή τις ταινίες που επιλέγουν, καθώς ορισμένα ευνοούν μια 

συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και αυτό μπορεί να ενισχύσει τις προκαταλήψεις των μαθητών. 

Επίσης, θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα υλικά δεν χρησιμοποιούν ρατσιστικά σχόλια ή εικόνες.  

o Σύμφωνα με έρευνες, οι μαθητές τείνουν να έχουν καλύτερη απόδοση όταν διδάσκονται από έναν 

δάσκαλο της ίδιας καταγωγής. Ο λόγος είναι ότι οι μαθητές τείνουν να ταυτίζονται περισσότερο μαζί 

του και να εμπνέονται περισσότερο ως προς τη μάθηση. 

o Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση δεν θα πρέπει να αντικαθιστά τα άλλα μαθήματα, αλλά να 

ενσωματώνεται σε αυτά. 

o Όταν η μάθηση έχει ένα προσωπικό νόημα για τους μαθητές, αυτοί τείνουν να εκδηλώνουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον προς αυτήν. 

o Οι μαθητές ενδέχεται να μην δείχνουν ενδιαφέρον προς το μάθημα, όχι λόγω του περιεχομένου τους, 

αλλά επειδή η μαθησιακή μέθοδος δεν είναι παρόμοια με αυτήν που έχουν συνηθίσει. 

o Η απλή παρουσίαση διαφορετικών κουλτουρών δεν σημαίνει ότι ο δάσκαλος προωθεί την 

πολυπολιτισμική εκπαίδευση.  

o Οι μαθητές μπορεί να χωριστούν σε κυρίαρχες και υποτελείς κουλτούρες, όπου η κυρίαρχη αποτελεί 

τη νόρμα και οι άλλες κουλτούρες είναι οι διαφορετικές. Προσέχετε να μην προωθείτε αυτές τις 

διαφορές.  

o Προσέχετε πώς παρουσιάζονται οι άνθρωποι στο περιεχόμενο που χρησιμοποιείτε, ως θύματα ή ως 

αγωνιστές. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη των μαθητών προς τις διαφορετικές κουλτούρες. 

o Αποφύγετε τη χρήση παραπλανητικών πληροφοριών ή ρατσιστικών αποτυπώσεων της 

πραγματικότητας. 

o Προσέχετε τις ανακρίβειες και τις απεικονίσεις. 

o Προσέχετε τα μηνύματα που προωθείτε με τις πρακτικές σας. 
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Ποιος μπορεί να βοηθήσει τους δασκάλους στην ανάπτυξη; 

 

 

Πρόσθετα εργαλεία/πόροι που μπορούν να βοηθήσουν τους δασκάλους στην 

έρευνα και ανάπτυξη 

 

Τύποι μάθησης 

o Learning Styles: Concepts and Evidence, Harold Pashler, Mark McDaniel, Doug Rohrer, and Robert 

Bjork 

o Understanding Learning Styles, Jeanna Sheve, Kelli Allen, Vicki Nieter 

o The Importance of Learning Styles: Understanding the Implications for Learning, Course Design, and 

Education, Ronald R. Sims, Serbrenia J. Sims  

o Learning Styles and Reading, Elin Olsson 

Culturally sensitive classrooms: 

o Culturally Sustaining Pedagogies: Teaching and Learning for Justice in a Changing World, Django 

Paris, H. Samy Alim  

o Culturally responsive teaching: theory, research, and practice, Geneva Gay  

o Culturally Responsive Pedagogy: Working towards Decolonization, Indigeneity and Interculturalism 

Fatima Pirbhai-Illich, Shauneen Pete, Fran Martin (eds.)  

o Δάσκαλοι που χρησιμοποιούν περισσότερο ποικίλες μεθόδους διδασκαλίας  

o Αναγνώσματα που αποτυπώνουν ευρεία πολιτισμική ποικιλότητα  

o Ο σχολικός σύμβουλος και ο σχολικός ψυχολόγος μπορούν να βοηθήσουν στην προετοιμασία των 

δασκάλων που δεν αισθάνονται άνετα να συζητήσουν για αυτό το θέμα  

o Ένας ηγέτης που φέρνει την αλλαγή βοηθάει το σχολείο να αποδώσει καλύτερα στην 

πολυπολιτισμική εκπαίδευση, παρέχοντας κίνητρα στους εκπαιδευτικούς και στο υπόλοιπο σχολικό 

προσωπικό για να δοκιμάσουν νέες, καινοτόμες διδακτικές μεθόδους.  

o Μια σχολική διοίκηση που λαμβάνει υπόψη τις ποικίλες δεξιότητες και ικανότητες κάθε δασκάλου.  

o Ένα φόρουμ όπου εκπαιδευτικοί, γονείς και υπεύθυνοι σχεδίασης πολιτικών μπορούν να 

συζητήσουν από κοινού και να πάρουν αποφάσεις  

o Ένα κουτί προτάσεων στον χώρο του σχολείου, όπου εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές μπορούν να 

εκφράσουν ανώνυμα τις σκέψεις, τους φόβους και τις προτάσεις τους σχετικά με το θέμα 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanna+Sheve&text=Jeanna+Sheve&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kelli+Allen&text=Kelli+Allen&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Vicki+Nieter&text=Vicki+Nieter&sort=relevancerank&search-alias=books
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o What Is It About Me You Can't Teach? Culturally Responsive Instruction in Deeper Learning 

Classrooms Rodríguez, Eleanor Renée(Editor), Bellanca, James A(Editor), Esparza, Deborah 

Rosalia(Editor)  

o Culturally Responsive Literacy Instruction, Robert (Bob) F. Algozzine, Dorothy J O'Shea, Dr. Festus E. 

Obiakor 

Challenges in teaching multicultural education  

o Self-Efficacy and Multicultural Teacher Education in the United States: The Factors That Influence 

Who Feels Qualified to be a Multicultural Teacher Educator  

o Multicultural Education and the Protection of Whiteness 
o Social Foundations and Multicultural Education Course Requirements in Teacher Preparation 

Programs in the United States 
o What we’re teaching teachers: An analysis of multicultural teacher education coursework syllabi 

 

Προτάσεις για δασκάλους 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου PASSAGE, όλοι οι εταίροι πραγματοποίησαν 

συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης, για να συλλέξουν πληροφορίες από σχολικούς διευθυντές και δασκάλους 

για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υποδοχή και την ένταξη νεοαφιχθέντων παιδιών από τρίτες 

χώρες. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τι έχουν προτείνει σχολικοί διευθυντές και δάσκαλοι σχετικά με τα 

εκπαιδευτικά επιτεύγματα μαθητών και τη γλωσσική υποστήριξη. Μπορείτε επίσης να βρείτε σημεία από τη 

Διεθνική έκθεση PASSAGE που αναδεικνύει τη σημασία της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης στην τάξη.  

Ελλάδα 

o …Η έλλειψη στρατηγικής προσέγγισης στην ένταξη στερεί το εκπαιδευτικό σύστημα από την 

πολυπολιτισμικότητα, η οποία, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, απουσιάζει παντελώς από το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Η ανάγκη για μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω ήταν από τα κύρια 

στοιχεία που τονίστηκαν από δασκάλους και ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν πολλές προτάσεις να 

υποβάλουν, αλλά συχνά στερούνται της ευκαιρίας να εισακουστούν από τις αρμόδιες αρχές. 

Λιθουανία 

o Η προετοιμασία των δασκάλων για τη χρήση πολυπολιτισμικών εκπαιδευτικών αρχών αποτελεί δίλημμα 

που αντιμετωπίζουν πολλά προγράμματα προσχολικής αγωγής. Παρότι πολλά έχουν καλές προθέσεις, 

στερούνται μιας γνωσιακής βάσης για την πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Η μελέτη μας έδειξε ότι οι 

δάσκαλοι που εργάζονται σε πλαίσια με πολιτισμική ποικιλότητα θα ωφελούνταν σημαντικά από τη 

συνεργατική δημιουργικότητα με μαθητές πρόσφυγες ή/και μετανάστες. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15210960.2012.725332?casa_token=RTslwtGiWGcAAAAA:Ta13jF1m0qrwMw14MekdUwPk15qtdSz7gQXUiyaS-efsqsgix40Akmh_z4d66BK3gmG6w_ffC1zUOA&journalCode=hmcp20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15210960.2012.725332?casa_token=RTslwtGiWGcAAAAA:Ta13jF1m0qrwMw14MekdUwPk15qtdSz7gQXUiyaS-efsqsgix40Akmh_z4d66BK3gmG6w_ffC1zUOA&journalCode=hmcp20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15210960.2012.725332?casa_token=RTslwtGiWGcAAAAA:Ta13jF1m0qrwMw14MekdUwPk15qtdSz7gQXUiyaS-efsqsgix40Akmh_z4d66BK3gmG6w_ffC1zUOA&journalCode=hmcp20
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/673121?casa_token=SFVf6erK-iAAAAAA:1udl_n6g2ZbljIIilaKu9RyFoF9XJSmOwmxUVH8mKIpU-ZSpjYSdFfx8MF6SgmYiP9Fvrb-SuEah&journalCode=aje
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ902669.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ902669.pdf
http://www.edchange.net/publications/MTE-published.pdf
http://www.edchange.net/publications/MTE-published.pdf
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Κύπρος 

o …Οι μαθητές με προσφυγικό ή/και μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι ένας εξαιρετικά ετερογενής 

πληθυσμός. Για αυτόν τον λόγο απαιτείται μια περισσότερο εστιασμένη στον μαθητή προσέγγιση, με 

περισσότερη προσοχή στα δυνατά σημεία και τις ανάγκες του. 

o Η Δρ. Έλενα Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι «χρειαζόμαστε μια σημαντική μεταρρύθμιση του εθνικού μας 

προγράμματος, η οποία θα προωθεί την πολυπολιτισμικότητα. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στην 

εισαγωγή πολιτισμικών στοιχείων, όπως γιορτές με φαγητό, χοροί και μουσική που εφαρμόζονται μία ή 

δύο φορές τον χρόνο, αλλά για οριζόντια ένταξη κειμένων, καλλιτεχνικών έργων και πόρων από 

διαφορετικές κουλτούρες στην ίδια τη διδακτέα ύλη».  

Σλοβενία 

o Γενικά, οι Σλοβένοι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται την ποικιλότητα του πολιτισμικού υποβάθρου των 

παιδιών προσφύγων ή/και μεταναστών και ότι η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να είναι δυαδική. Δεν 

θεωρούν ότι οι πολιτισμικές διαφορές αποτελούν φραγμό, αλλά μια ευκαιρία για να μάθουν 

περισσότερα σχετικά με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους.  

Αναφορά Οικοσυστήματος PASSAGE ΕΕ  

o Η γνώση είναι αναμφισβήτητα το ισχυρότερο «όπλο» κατά των στερεοτύπων, για την προώθηση της 

πολυπολιτισμικότητας στα σχολεία και την εκπαίδευση και την κατάρτιση των μελλοντικών δασκάλων. 

Αναμφισβήτητα ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και αντιτίθεται στην προκατάληψη. Σε μια εποχή 

παγκοσμιοποίησης και αλλαγής των δημογραφικών στοιχείων, η πολυπολιτισμική εκπαίδευση 

προσφέρει τρόπους για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και εμπλουτισμό της διδακτέας 

ύλης για όλους τους μαθητές. Ένας από τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους τα κράτη μπορούν να 

εφαρμόσουν την ενταξιακή παιδαγωγική είναι προωθώντας την στους εκπαιδευτικούς θεσμούς τους με 

καινοτόμες πρακτικές.  

 

Άλλες προτάσεις για την πολυπολιτισμική εκπαίδευση:  

o Τα σχολεία θα πρέπει να στηρίζουν την ποικιλότητα και να προσφέρουν ισοτιμία σε επίπεδο καταγωγής, 

εθνικότητας, θρησκείας, κουλτούρας, εθνικής προέλευσης, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, φύλου, 

ικανοτήτων, γλώσσας, σεξουαλικού προσανατολισμού, σωματικής εμφάνισης ή άλλων στοιχείων 

ποικιλότητας για τους μαθητές, το διδακτικό προσωπικό και το λοιπό προσωπικό (Lewis & Paik, 2001). 

o Οι δάσκαλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης για να μάθουν 

πώς θα αποκρίνονται πολιτισμικά και πώς θα δημιουργούν ένα περισσότερο ισότιμο και δημοκρατικό 
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περιβάλλον, καθώς και για να ενισχύουν τις γνώσεις τους και την κατανόηση των διαφορετικών 

κουλτουρών.  

o Στους δασκάλους θα πρέπει να παρέχεται συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη για την υποστήριξη των 

διδακτικών πρακτικών τους σε μια τάξη με πολιτισμική ποικιλότητα (Krummer, 2013). 

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και άλλα έργα/προγράμματα για 

την πολυπολιτισμική εκπαίδευση 

o IMCAP (Improving Migrant Children's Academic Performance / Βελτίωση ακαδημαϊκής 

απόδοσης παιδιών προσφύγων ή/και μεταναστών) 

▪ Στόχος του έργου είναι να γεφυρώσει το κενό μεταξύ των γονέων προσφύγων ή/και 

μεταναστών παιδιών σχολικής ηλικίας και των δασκάλων αυτών. 

o Τα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:  

▪ IO1: Φυλλάδιο ενίσχυσης ικανοτήτων για την προετοιμασία των δασκάλων για εργασία σε μια 

τάξη με πολιτισμική ποικιλότητα και την ενεργή συμμετοχή των γονέων διαφορετικής 

εθνικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

▪ IO2: Ένα πολιτισμικό εγχειρίδιο για την εξοικείωση των γονέων με την κουλτούρα της χώρας 

υποδοχής, το τρέχον σχολικό σύστημα και τις προσδοκίες από τους ίδιους.  

▪ IO3: Πλατφόρμα δικτύωσης για τακτική ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ σχολείων/δασκάλων, με 

προώθηση μιας συνεργατικής προσέγγισης στη μάθηση. 

Ιστότοπος: http://imcap-erasmus.site/  

 

o MCREATE (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe / Παιδιά πρόσφυγες 

ή/και μετανάστες και κοινότητες προσφύγων ή/και μεταναστών σε μια Ευρώπη που αλλάζει) 

▪ Γενικός στόχος του έργου είναι η στήριξη της ένταξης ποικίλων ομάδων παιδιών προσφύγων 

ή/και μεταναστών, με υιοθέτηση μιας προσέγγισης επικεντρωμένης στα παιδιά, για την ένταξη 

των παιδιών προσφύγων ή/και μεταναστών σε εκπαιδευτικό επίπεδο και επίπεδο πολιτικής. 

o Τα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:  

● Ερευνητικές δραστηριότητες με εκπαιδευτικό προσωπικό, σχολικά συστήματα, νεοαφιχθέντες 

πρόσφυγες ή/και μετανάστες, κατοίκους μακροχρόνιας παραμονής και ντόπια παιδιά 

● Πρακτική εργασία με παιδιά σε σχολεία και παιδιά σε μετάβαση σε καταυλισμούς, ιδρύματα και 

δομές ασύλου 

● Προτάσεις πολιτικής μέσω Εργαστηρίου Ένταξης 

Ιστότοπος: https://www.micreate.eu/  

 

http://imcap-erasmus.site/
https://www.micreate.eu/
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o TIES (The Teaching Immigration in European Schools / Διδασκαλία σε πρόσφυγες ή/και 

μετανάστες στα ευρωπαϊκά σχολεία) 

▪ Το έργο αναπτύσσει καινοτόμες διδακτικές ενότητες για μεταφορά ακαδημαϊκών γνώσεων ως 

προς τη μετανάστευση στις ευρωπαϊκές σχολικές τάξεις. 

o Τα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:  

▪ Οδηγίες βέλτιστων πρακτικών 

▪ Δέκα προγράμματα διδασκαλίας που καλύπτουν διάφορες πτυχές της μετανάστευσης για 

διδασκαλία σε σχολικές τάξεις σε όλη την Ευρώπη. 

Ιστότοπος: https://teachingmigration.eu/  

 

  

https://teachingmigration.eu/
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