Παποςζίαζη ηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη Παλιννοζηούνηων και
αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 1997 - 2000
Δπιζηημονικόρ ςπεύθςνορ:
Γεψξγηνο

Μάξθνπ,

Καζεγεηήο

Παηδαγσγηθήο

ηνπ

Δζληθνχ

θαη

Καπνδηζηξηαθνχ

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
Γιάπκεια:
Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ ήηαλ 53 κήλεο.
Έναπξη / Λήξη:
Η έλαξμε ηνπ Έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1/6/1997. Τν έξγν έιεμε ζηηο 31/10/2001.

Πποϋπολογιζμόρ (Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο):


Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: 2.933.646,37 €



Απφ 1/3/2000 έσο 31/10/2001: 1.393.983,36 €

ςνολικόρ απιθμόρ ζςνεπγαηών πος έλαβαν μέπορ ζηην εθαπμογή ηος έπγος:
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ήηαλ
350. Οη ζέζεηο απαζρφιεζεο ήηαλ νη αθφινπζεο:


Δπηζηεκνληθνί Σπλεξγάηεο



Δπηκνξθσηέο



Ψπρνιφγνη



Δηδηθνί Σπλεξγάηεο (πιηθνηερληθή ππνζηήξημε)



Δθπαηδεπηηθνί (Γάζθαινη – Νεπηαγσγνί - Φηιφινγνη)



Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε.
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ςνολικόρ απιθμόρ ηος μαθηηικού πληθςζμού ζηόσος:
Ο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζηα δεκφζηα
ζρνιεία Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο ήηαλ 36.106 καζεηέο.
Απφ ηνπο 36.106 καζεηέο, νη 12.958 ήηαλ αιινδαπνί καζεηέο θαη νη 23.148 ήηαλ
παιηλλνζηνχληεο καζεηέο.

ςνολικόρ απιθμόρ μαθηηών ηος πληθςζμού ζηόσος ζηοςρ οποίοςρ απεςθύνθηκε ηο
έπγο:
Τν έξγν απεπζχλζεθε, άκεζα, ζε 3.275 αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο Α/ζκηαο
θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηα Τκήκαηα Υπνζηήξημεο ησλ 120
ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ είραλ άκεζε ζπλεξγαζία κε ην Πξφγξακκα.
ςνολικόρ απιθμόρ μαθηηών ηος πληθςζμού ζηόσος πος κπίνεηαι όηι ωθελήθηκαν από
ηο έπγο:
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ πνπ θξίλεηαη φηη σθειήζεθε απφ ην
έξγν ηελ πεξίνδν 1997 – 2000, αλέξρεηαη ζε 8.000 αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο.
Οη καζεηέο απηνί -Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο- ζπκκεηείραλ ζε δξάζεηο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, φπσο δηαπνιηηηζκηθέο δξάζεηο, ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε, ελεκέξσζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε πάλσ ζε ζέκαηα ελζπλαίζζεζεο θαη αιιεινθαηαλφεζεο θαη έιαβαλ
εθπαηδεπηηθφ θαη άιιν πιηθφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Αθφκα, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ ζηηο νπνίεο θνηηνχζαλ νη καζεηέο απηνί, ιάκβαλαλ κέξνο ζε επηκνξθσηηθέο θαη
άιιεο δξάζεηο ηνπ Έξγνπ

ύνηομη πεπιγπαθή ηος έπγος και ζςνοπηική αποηίμηζή ηος:
Η καδηθή θαη ζρεηηθά αηθλίδηα άθημε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα απφ ηηο αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 δεκηνχξγεζε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ρψξν,
φπσο θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Γεκηνπξγήζεθαλ, δειαδή, νη ζπλζήθεο εθείλεο πνπ
γέλλεζαλ ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
Αληηκέησπνη κε ηα απμαλφκελα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
ηνπο γεγελείο καζεηέο ε παξνπζία ζηηο ηάμεηο καζεηψλ κε κεησκέλε γισζζνκάζεηα ζηελ
Διιεληθή θαη δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο πξνυπνζέζεηο ιφγσ ηεο δηαηαξαγκέλεο ζρνιηθήο
πνξείαο ηνπο, νη εθπαηδεπηηθέο αξρέο απνθάζηζαλ ην 1997 λα εληάμνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ
παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ ζην Β΄ ΚΠΣ, αλαζέηνληαο ηελ πινπνίεζε ηνπ
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έξγνπ ζην Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ θαη θαιψληαο ην λα δηεξεπλήζεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα πξνηείλεη κέηξα θαη κέζα πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία
κε κηθηφ καζεηηθφ πιεζπζκφ.
Τν Πξφγξακκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, είρε παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα.
Μεζνδνινγηθά ε δηάζηαζε ππαγφξεπε ηε ζηελή ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ θαζεπαηή εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ ζπληεινχζαλ ζηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ.
Παξαζέηνπκε, επηγξακκαηηθά, γηα ηε ζαθέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ην γεληθφ
ζθνπφ ν νπνίνο θαηαηκίδεηαη ζε έμη ηνκείο εξεπλεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ:
Σομέαρ Α εκπαιδεςηικήρ πολιηικήρ
Απηφο ν ηνκέαο έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζεζκψλ γηα ηε
ζρνιηθή έληαμε ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ αιιά θαη ηε δηακφξθσζε ελφο
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηαπνιηηηζκηθήο παξέκβαζεο ην νπνίν επηδηψθεη λα πξνσζήζεη ην ζηφρν
ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε απηφ λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο
πξνθιήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο.
Σομέαρ Β ζσολικού ππογπάμμαηορ
Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο ηεο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ
ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα, γηα ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη
γηα ηελ επεμεξγαζία δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη δηδαθηηθνχ –επνπηηθνχ πιηθνχ κε ζηφρν
ηελ ππνζηήξημε ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ γεληθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο απηψλ
ησλ παηδηψλ κέζα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Σομέαρ Γ ζσολικού πεπίγςπος
Σηνλ ηνκέα απηφλ ππάγεηαη ε δηεξεχλεζε αηηηψλ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαζψο θαη ε
αλίρλεπζε αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ ηνπ καζεηή γηα ηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο κέζα θαη γχξσ απφ ην ζρνιείν κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ φξσλ
ζρνιηθήο θνίηεζεο. Πξφθεηηαη γηα

κέηξα πνπ επαηζζεηνπνηνχλ θαη ελεκεξψλνπλ ή

επηκνξθψλνπλ φινπο ηνπο ζρνιηθνχο παξάγνληεο (καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, ζρνιηθφ
πεξίγπξν,..) πάλσ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο ζρεζηνδπλακηθήο θαη αγσγήο.Οη δξαζηεξηφηεηεο
απηνχ ηνπ ηνκέα επηδηψθνπλ ηελ ηζφηηκε έληαμε απηψλ ησλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν
θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία ρσξίο λα αληηκεησπίδνπλ ζπξξίθλσζε ή απψιεηα ηεο πνιηηηζκηθήο
ηαπηφηεηάο ηνπο.
Σομέαρ Γ εςαιζθηηοποίηζηρ, ενημέπωζηρ και επιμόπθωζηρ
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Ο ηνκέαο απηφο έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε γνλέσλ θαη
καζεηψλ θαζψο θαη ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε
δεηήκαηα μελνθνβίαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ θαη ηελ παξαγσγή πιηθψλ πνπ πξνσζνχλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πάλσ
ζ’απηά ηα δεηήκαηα θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή επηνηλσλία.
Σομέαρ Δ ηεκμηπίωζηρ, πληποθόπηζηρ και ςποζηήπιξηρ
Πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε κεραληζκψλ ζηήξημεο θαη πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ έξγνπ.
Σομέαρ Σ αξιολόγηζη
Σηνλ ηνκέα απηφ ππάγεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ , ε
αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ έληαμεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη
αιινδαπψλ καζεηψλ.

Βάζεη

φισλ

ησλ

παξαπάλσ,

θαηαδεηθλχεηαη

φηη

ην

Πξφγξακκα

«Δθπαίδεπζε

παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ» θάιπςε άκεζεο αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο
κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίαο, ε νπνία ππνρξεψλεηαη λα ππνδερζεί, απνδερζεί, εθπαηδεχζεη θαη,
ηέινο, λα εληάμεη νκαιά ζηνπο θφιπνπο ηεο άηνκα πνηθίιεο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο,
πηνζεηψληαο ην ζεβαζκφ πξνο ηηο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο θαη

απνδερφκελε ην δηθαίσκά ηνπο γηα ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε.
Η δήηεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ
αλακελφκελε, γη’ απηφ θαη ε επηινγή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο παξελέβε ηειηθά ην
Πξφγξακκα, νξίζηεθε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε δξάζε απηή ππήξμε πνιπεπίπεδε θαη κε
επξεία ζεκαηνινγία. Τα ζέκαηα ησλ επηκνξθψζεσλ αθνξνχζαλ θαηά θχξην ιφγν ζηε
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο, ελψ ηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπο ηφζν γηα ην πεξηερφκελν, φζν θαη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο
εμέθξαζαλ θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ ζπκκεηείραλ σο επηκνξθνχκελνη.
Η ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, απεπζχλζεθε ζχκθσλα κε ηα
πνξίζκαηα ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη
θπξίσο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ παξέκβαζεο, νη νπνίνη θαη έκεηλαλ απνιχησο
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο . Σηφρνη
ησλ ζεκηλαξίσλ ήηαλ λα θαιιηεξγήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί δεμηφηεηεο θαη ηερληθέο
επηθνηλσλίαο θαη εκςχρσζεο ηεο νκάδαο, λα ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε θιίκαηνο
ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε θαη αληηκεηψπηζεο ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ζηφρνη, νη
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νπνίνη θαη επηηεχρζεθαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ Αηηηθή, φπνπ ε παξέκβαζε ππήξμε πην
νινθιεξσκέλε.
Γπάζειρ πος εθαπμόζηηκαν για ηην ανηιμεηώπιζη ηων πποβλημάηων
απεςθςνόμενερ ζηον μαθηηικό πληθςζμό ζηόσο:
Τν θπξίαξρν κέιεκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε κειέηε θαη ε ππνβνήζεζε ηεο έληαμεο ησλ
παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζην ειιεληθφ ζρνιείν
θαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Παξαζέηνπκε κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ησλ δξάζεσλ πνπ
ζηφρεπαλ ζηε δηάγλσζε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή άκβιπλζή ηνπο.
Σηε ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε, επηγξακκαηηθά, ζε φια ηα πεδία εξγαζίαο πνπ έρνπλ σο θέληξν
αλαθνξάο ην καζεηή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ:
ΠΔΓΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Α: Οπγάνωζη /Γιοίκηζη-Τποδομή
Η ελεξγνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ζθνπφ ηελ απνθξπζηάιισζε θαη ζεζκνπνίεζε
εθείλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, έρεη
σο επίθεληξν ηηο αλαγθαίεο βειηηψζεηο ησλ ζπνπδψλ θαη φξσλ θνίηεζεο γηα φια ηα κέιε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο. Η επηδησθφκελε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γίλεηαη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο
απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνηλνχ. Ιδηαίηεξε ζεκαζία απέθηεζε ε δηαδηθαζία
δηακφξθσζεο ελφο πιέγκαηνο εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ην δήηεκα ηεο
νξγάλσζεο θαη εθδίπισζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ δηαπνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο φζν
θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ κε ην άκεζν θαη επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ.
ΠΔΓΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Β : Αναλςηικό Ππόγπαμμα
Τν αλαιπηηθφ πξφγξακκα απνηεινχζε θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζρεδηαζκνχ. Σηελ πξνζπάζεηά ηνπ ην εξγν λα εμαζθαιίζεη δίθαηε πξφζβαζε θαη
αληηπξνζψπεπζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηζκνχ ηεο ζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο,
επηδίσμε ηελ ελζσκάησζε επλντθψλ φξσλ γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε
γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
ΠΔΓΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Γ: Ππόγπαμμα Ψςσοκοινωνικήρ Τποζηήπιξηρ
Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ πινπνηεζεθε πξφγξακκα ππνζηεξηθηηθήο θαη
ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο ζε παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνχο καζεηέο:
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Πξνβιέθζεθε ε παξέκβαζε απφ ζρνιηθνχο ςπρνιφγνπο γηα ηελ θάιπςε ςπρνινγηθψλ
θαη καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ παιιηλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ. Σρνιηθνί
ςπρνιφγνη αλέιαβαλ ην έξγν ηεο δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
παξέκβαζεο ζε παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνχο καζεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζε
ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο, ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο ζηα επηιεγκέλα ζρνιεία, κε
επηζθέςεηο ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο.



Απαζρνιήζεθε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε



Σε ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία πξνβιέθζεθε ε παξνρή ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο
ζηνπο αιιφθσλνπο καζεηέο

1. Σηνλ ηνκέα Γ: Δςαιζθηηοποίηζηρ, Δνημέπωζηρ και Δπιμόπθωζηρ Η επαηζζεηνπνίεζε
θαη ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ. Η δηαπνιηηηζκηθή επηκφξθσζε
εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή επηκνξθσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία δίγισζζνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
2. Σηνλ ηνκέα Δ: Σεκμηπίωζηρ Πληποθόπηζηρ και Τποζηήπιξηρ Η αλάπηπμε
κεραληζκψλ ζηήξημεο θαη πιεξνθφξεζεο, νη νπνίνη ζα ππνζηήξηδαλ θαη ζα ζπλέδεαλ ηηο
επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ ζα δηαζθάιηδαλ ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο.
Β) Σε φ,ηη αθνξά ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ην Πξφγξακκα θαη ηηο δπζθνιίεο ζηελ
πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ παξαζέηνπκε ηα θάησζη:
 Η έιιεηςε εηνηκφηεηαο απφ πιεπξάο πνιηηείαο θαη ζρνιείνπ δεκηνχξγεζε πξνζθφκκαηα
ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο αληηκεησπίζηεθαλ δπζθνιίεο ζηα δηαδηθαζηηθά
ζέκαηα.
 Η ειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνγέλεηα δελ ήηαλ έηνηκεο λα αληηκεησπίζνπλ ηέηνηεο
αιιαγέο θαη λα δερηνχλ ηε ζπκβίσζε ησλ παηδηψλ ηνπο κε παιηλλνζηνχληεο θαη
αιινδαπνχο καζεηέο, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ην έξγν ηφζν ησλ παξεκβαηηθψλ
δξάζεσλ φζν θαη ηεο δξάζεο πνπ αθνξνχζε ζηε ζχλδεζε ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο –
θνηλφηεηαο.
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 Η δηαθνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ε κε ζπζηεκαηηθή θαη ζεζκνζεηεκέλε παξεκβαηηθή
δξάζε δελ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνζδνθψκελνπ απνηειέζκαηνο, δηφηη απηφ,
θάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο είλαη πξνζσξηλφ θαη απνζπαζκαηηθφ. Η αιιαγή ηεο
θαηάζηαζεο κπνξεί λα επέιζεη κέζα απφ ηε κνληκφηεηα ηέηνηνπ είδνπο δξάζεσλ.
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