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Παξνπζίαζε Σηνηρείωλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ένηαξη παιδιών παλιννοζηούνηων 

και αλλοδαπών ζηο ζσολείο για ηην Ππωηοβάθμια εκπαίδεςζη» γηα ηελ πεξίνδν 

2006 - 2008 

 

Επηζηεκνληθόο/νί ππεύζπλνο/νη:   

Ισάλλεο Καξάθσζηαο, Καζεγεηήο Αζηηθνχ Γηθαίνπ Νκηθήο Σρνιήο, Αληηπξχηαλεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

 

Δηάξθεηα:  

 Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ήηαλ 34 κήλεο. 

Έλαξμε / ιήμε:  

Η έλαξμε ηνπ Έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23/01/2006. Τν Έξγν έιεμε ζηηο 

31/10/2008: 

 

Πξνϋπνινγηζκόο (Επξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν):  

 Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: 11.300.000,00€ 

 

Σπλνιηθόο αξηζκόο ζπλεξγαηώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ:     

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ 

ήηαλ 1.000 ζπλεξγάηεο.  

Σπγθεθξηκέλα απαζρνιήζεθαλ σο: 

 Δπηζηεκνληθνί Σπλεξγάηεο  

 Δπηκνξθσηέο 

 Ψπρνιφγνη 

 Δηδηθνί Σπλεξγάηεο (πιηθνηερληθή ππνζηήξημε)   

 Δθπαηδεπηηθνί (Γάζθαινη – Νεπηαγσγνί - Φηιφινγνη) 

 Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. 
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Σπλνιηθόο αξηζκόο καζεηώλ ηνπ πιεζπζκνύ ζηόρνπ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλζεθε 

ην έξγν:  

Τν έξγν απεπζχλζεθε άκεζα ζε 10.734 καζεηέο (αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο) 

νη νπνίνη κεηείραλ ζηα 1.716 ηκήκαηα παξέκβαζεο ησλ 600 ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηηο 

νπνίεο ζπλεξγαζηήθακε. 

 

Σπλνιηθόο αξηζκόο καζεηώλ ηνπ πιεζπζκνύ ζηόρνπ πνπ θξίλεηαη όηη 

ωθειήζεθαλ από ην έξγν:  

    Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο αιινδαπψλ & παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηφρνπ, πνπ θξίλεηαη φηη σθειήζεθαλ απφ ην έξγν, ήηαλ 18.193 - απφ ηηο 600,  

ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζπκκεηείραλ. Απφ ηνπο 18.193 καζεηέο πνπ σθειήζεθαλ απφ 

ην έξγν, νη 15.741 ήηαλ αιινδαπνί θαη 2.498 παιηλλνζηνχληεο.  

    Τν γεγνλφο φηη δηαπηζηψλεηαη απμεκέλνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ απφ ην έξγν ζε 

ζρέζε κε απηνχο πνπ απεπζχλζεθε ην έξγν, πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ππήξραλ 

θαη καζεηέο ζηηο 600 κνλάδεο πνπ, αλ θαη δελ κεηείραλ ζηα Τκήκαηα Υπνζηήξημεο, 

έιαβαλ ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ή κεηείραλ απνζπαζκαηηθά ζηηο ππφινηπεο δξάζεηο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Σπλνιηθόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ εξγαδνκέλωλ ζε ζρνιεία κε καζεηέο ηνπ 

πιεζπζκνύ ζηόρνπ πνπ επηκνξθώζεθαλ από ην έξγν θαη ζπλνιηθόο αξηζκόο 

ωξώλ επηκόξθωζεο αλά αθαδεκαϊθό έηνο:  

I. Αξηζκφο  εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηκνξθψζεθαλ αλά αθαδεκατθφ έηνο: 

2006: 1399 εθπαηδεπηηθνί   

2007: 8.064 εθπαηδεπηηθνί   

2008: 6.645 εθπαηδεπηηθνί   

II. Σπλνιηθφο αξηζκφο επηκφξθσζεο αλά αθαδεκατθφ έηνο:  

2006: 99 ψξεο επηκφξθσζεο 

2007: 811 ψξεο επηκφξθσζεο 

2008: 403 ψξεο επηκφξθσζεο 

 

Σύληνκε πεξηγξαθή ηωλ εθπαηδεπηηθώλ πξνβιεκάηωλ ηνπ καζεηηθνύ 

πιεζπζκνύ ζηόρνπ: 

Η γλσζηηθή παξαθαηαζήθε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

1997-2000 θαη 2002-2004 ζηάζεθε πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εξγαιείσλ 
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εθείλσλ πνπ αληρλεχνπλ ηφζν ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ 

παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο 

επίιπζε. Παξφιε ηελ απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ηνπ έξγνπ, ππήξραλ δπζθνιίεο πνπ 

εμαθνινπζνχζαλ λα αληηκεησπίδνπλ νη παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνί καζεηέο 

εμαηηίαο ηεο ειιεηςεο ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ.  

 Η νκνηφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ κε απηά ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 

πεξηφδσλ ήηαλ απφξξνηα ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ηεο δηαθνπήο ηνπ. 

Παξαζέηνπκε επηγξακκαηηθά θαη θσδηθνπνηεκέλα ηα αθφινπζα πξνβιήκαηα ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζηφρνπ.   

1. Η ζρνιηθή απνηπρία ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ ήηαλ  ην θπξίαξρν 

πξφβιεκα θαζψο δελ είραλ ηα θαηάιιεια γλσζηηθά εξγαιεία γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζρνιηθήο χιεο ε νπνία ήηαλ 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο κφλν ησλ ειιήλσλ καζεηψλ.  

2. Η χιε θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δελ ήηαλ θηιηθά θαη πξνζηηά ζηνπο 

παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνχο καζεηέο. Υπήξρε έληνλν πξφβιεκα ζηελ 

παξαγσγή εηδηθνχ δηδαθηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε ιπθεηαθή βαζκίδα 

αιιά θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. Τν γεγνλφο φηη 

δπζθνιεχνληαλ, ηνπο σζνχζε θαη ζηε δηαθνπή ηεο θνίηεζήο ηνπο. Η ζρνιηθή 

απηή δηαξξνή εληνπηδφηαλ θπξίσο ζην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ παξαηεξνχληαλ πςειά πνζνζηά.  

3. Σην γεγνλφο απηφ ζπλέηεηλε θαη ε πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο θαζψο θαη ε 

ξαηζηζηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηνπο γεγελείο καζεηέο θαη πνιχ ζπρλά, φπσο 

δηαπηζηψζεθε, θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Σύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ:  

    Δπηδίσμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2008 ήηαλ λα 

επαλεμεηάζεη ηνπο ζεζκνχο έληαμεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ 

σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθφηεξε 

ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ κε αλνκνηνγελέο γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ζηo 

πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γεληθφο ζθνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππήξμε εμαξρήο ε αλαβάζκηζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε έληαμε ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, γη‟ απηφ θαη πξνβιέπνληαλ εθηφο 

φισλ ησλ άιισλ θαη δξάζεηο ζχλδεζεο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο. Αιιά θαη ζην ζχλνιφ 

ηνπ ην Πξφγξακκα είρε ζαθψο πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, επηρεηξψληαο λα ζηεξίμεη 
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πνιιά ζρνιεία κε ηε δεκηνπξγία λέσλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ, κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη κε πνηθηιία 

εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ, κε νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπγγξαθή 

λένπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Η Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Έξγνπ επηθεληξψζεθε πεξηζζφηεξν ζηελ 

παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ 

αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. Γφζεθε κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηελ πξάμε θαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ζε κηα πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ ζηφρσλ ζε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα. Έηζη, έλαο κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ, αλέιαβε ηε 

δηδαζθαιία ζηα Τκήκαηα Γισζζηθήο Σηήξημεο θαη ηα Φξνληηζηεξηαθά Τκήκαηα. 

Υπήξμε ζπλεξγαζία κε δεκφζηνπο θνξείο, φπσο είλαη νη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο 

θαη ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. Οη 

ππεχζπλνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

 αλέιαβαλ ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ελεκέξσζε κεγάινπ αξηζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ· 

 βνήζεζαλ ηα ζρνιεία ζηελ αλίρλεπζε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ 

αιιφγισζζσλ καζεηψλ θαη ζηελ θαηάηαμή ηνπο ζε θαηάιιειν πιαίζην 

ππνζηήξημεο·  

 πξνκήζεπζαλ ηα ζπλεξγαδφκελα ζρνιεία κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 

ελεκέξσζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπ· 

 δεκηνχξγεζαλ έλα δίθηπν ζπλεξγαζίαο, νχησο ψζηε λα θζάζνπλ νη δξάζεηο 

ηνπ έξγνπ ζε φζν ην δπλαηφλ  πεξηζζφηεξα ζρνιεία ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθξάηεηα θαη, ηέινο, 

 δηεχξπλαλ ηελ επηζηεκνληθή ζηειέρσζε ηνπ έξγνπ κε ζπλεξγάηεο απφ άιια 

παλεπηζηήκηα.  

 

Δξάζεηο πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ πξνβιεκάηωλ 

απεπζπλόκελεο ζην καζεηηθό πιεζπζκό ζηόρνπ: 

Τν πξόγξακκα ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε κηα ζεηξά από ηηο θάηωζη δξάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε  ηωλ πξνβιεκάηωλ ηωλ παιηλλνηνύληωλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ: 

 

Ππώηορ  Άξοναρ: Εκμάθηζη ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ 
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Σην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηξία ήηαλ ηα βαζηθά ζηάδηα, ζηα νπνία 

εληάζζνληαλ ηα κέηξα ππνζηήξημεο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο: 

Α)  Τν αξρηθφ ζηάδην εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο, θαηά ηελ είζνδν ηνπ αιιφθσλνπ 

καζεηή ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, νπφηε πξνηεηλφηαλ ε ενηαηική 

διδαζκαλία ηηρ γλώζζαρ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

γισζζηθήο επηθνηλσλίαο θαη δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ηεο γιψζζαο σο νξγάλνπ 

ζρνιηθήο κάζεζεο αιιά θαη κέζνπ θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο, 

Β) Τν ζηάδην ενίζσςζηρ ηηρ γλώζζαρ, ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δηεπξχλνληαλ νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ κέζα απφ παξάιιεια ηκήκαηα ππνζηήξημεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

ζχλζεησλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ηεο γιψζζαο σο νξγάλνπ 

ζρνιηθήο κάζεζεο,  

Γ)  Τν ζηάδην ηεο εξαηομικεςμένηρ ενίζσςζηρ ηηρ γλώζζαρ ζε ζρέζε πιένλ κε ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ψζηε ν καζεηήο 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζεη ζηελ „πξφθιεζε‟ γιψζζα – κάζεζε – γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. 

 

Δεύηεπορ Άξοναρ: Επιμόπθωζη εκπαιδεςηικών και μελών ηηρ εκπαιδεςηικήρ 

κοινόηηηαρ 

Σηνπο ζηφρνπο ηεο επηκφξθσζεο ζπγθαηαιέγνληαλ  νη εμήο δξάζεηο: 

 ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

γηα ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο θαη ηηο ζπλέπεηεο 

πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζρνιείν· 

 ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο φςεηο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο· 

 ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο, δηδαθηηθήο θαη 

κεζνδνινγίαο, νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο 

γιψζζαο· 

 ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ςπρνθνηλσληθά 

πξνβιήκαηα θαζψο θαη εθείλα ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο παιηλλνζηνχλησλ θαη 

αιινδαπψλ καζεηψλ κε ζηφρν ηελ νκαιή έληαμε θαη θνηλσληθνπνίεζή  ηνπο· 
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 δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή ζρνιηθή θαη 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ· 

 ελεκέξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηηο 

λέεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ· 

 πξνψζεζε ζπληνληζκέλσλ παξεκβαηηθψλ ελεξγεηψλ ζε επίπεδν ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ αιιά θαη ζε επίπεδν δηνίθεζεο. 

 

Τπίηορ Άξοναρ: Ψςσοκοινωνική ςποζηήπιξη εκπαιδεςηικών, μαθηηών και ηων 

οικογενειών ηοςρ 

Σην πιαίζην ηνπ Έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο Πξνγξάκκαηνο “Κνηλσληθή θαη Σπλαηζζεκαηηθή 

Αγσγή ζην Σρνιείν: Παξέκβαζε ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο” γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή 

ζηήξημε αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ.  

Τν Πξφγξακκα απηφ ζηφρεπε ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

δηάζηαζεο ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο ηεο ζχγρξνλεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαη ζηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ 

καζεηψλ, ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα 

επηθνηλσλίαο, δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, απνζθνπνχζε 

ζηε δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ζην 

πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, δηεπθνιχλνληαο ηφζν ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, φζν θαη ηε γεληθφηεξε πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή δσή, 

θαζψο θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην. 

To Πξφγξακκα βαζηδφηαλ ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο ζρνιηθήο ςπρνινγίαο θαη 

ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Δπηπιένλ, ζηεξίρζεθε ζηηο λεφηεξεο 

ζεσξήζεηο γηα ηα δηαθνξεηηθά κνληέια ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ηεο δηαιεθηηθήο 

ςπρνινγηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ζηνρεχνληαο ζηε 

δηακφξθσζε κηαο αηκφζθαηξαο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο θαη ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

Τέηαπηορ Άξοναρ: Παπαγωγή ςποζηηπικηικού εκπαιδεςηικού ςλικού 

Γηα λα επηηεπρζνχλ, ινηπφλ, ζηφρνη, φπσο ε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο πνξείαο 

ηεο νκάδαο-ζηφρνπ θαη ε απνθπγή ελδερφκελεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, ιφγσ αδπλακίαο 
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επηθνηλσλίαο ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 

εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη: 

 ε ελίζρπζε ηεο εθκάζεζεο ηεο ειιεληθή γιψζζαο 

 ε ελίζρπζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ  

 ε ελίζρπζε ηεο δηάζεζεο γηα επηθνηλσλία θαη ε πξνψζεζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο 

 ε ελίζρπζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ηνπ καζεηή 

 ε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ησλ καζεηψλ 

 ε γλσξηκία ηνπο κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Σεκεηψλνπκε εδψ φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη παξαρζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα απφ ην Πξφγξακκα θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα  αλαγθψλ ησλ καζεηψλ απφ ηελ 

πξνζρνιηθή βαζκίδα έσο θαη ην ιχθεην, πξνζπάζεηα ε νπνία επηρεηξείηαη γηα πξψηε 

θνξά ζηελ Διιάδα. Πξψηε θνξά παξάγεηαη πιηθφ ην νπνίν  απεπζχλεηαη ζε απηέο ηηο 

ειηθίεο θαη δηαθξίλεηαη ηφζν γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ, φζν θαη γηα ηελ πνζφηεηα, ζηελ 

νπνία αλαπαξάγεηαη.  

 


