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Παποςζίαζη Σηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη παλιννοζηούνηων και 

αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 2002 - 2004 

 

Επιζηημονικόρ/οί ςπεύθςνορ/οι:   

Θεόδσξνο Παπαθσλζηαληίλνπ, Καζεγεηήο Παηδαγσγηθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

 

Διάπκεια: 

H δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ ήηαλ 33 κήλεο 

 

Έναπξη / Λήξη: 

Η έλαξμε ηνπ Έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 8/3/2002. Τν Έξγν έιεμε ζηηο 31/12/2004. 

 

 

 

Πποϋπολογιζμόρ (Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο):  

Σπλνιηθόο Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ: 7.300.000 € 

 

Σςνολικόρ απιθμόρ ζςνεπγαηών πος έλαβαν μέπορ ζηην εθαπμογή ηος έπγος:     

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ ήηαλ 750.  

Σπγθεθξηκέλα, απαζρνιήζεθαλ σο:  

 Δπηζηεκνληθνί Σπλεξγάηεο  

 Δπηκνξθσηέο 

 Ψπρνιόγνη 

 Δηδηθνί Σπλεξγάηεο (πιηθνηερληθή ππνζηήξημε)   

 Δθπαηδεπηηθνί (Γάζθαινη – Νεπηαγσγνί - Φηιόινγνη) 

 Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. 

 

 ζηελ ηξνπνπνίεζε θαη παξαγσγή ηνπ βνεζεηηθνύ πιηθνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  
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Σςνολικόρ απιθμόρ ηος μαθηηικού πληθςζμού ζηόσος:  

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εγγεγξακκέλσλ αιινδαπώλ θαη παιηλλνζηνύλησλ καζεηώλ ζηα 

δεκόζηα ζρνιεία Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο ήηαλ 138.756.  

Από ηνπο 138.756 καζεηέο, νη 110.433 ήηαλ αιινδαπνί θαη νη 28.323 ήηαλ παιηλλνζηνύληεο. 

 

Σςνολικόρ απιθμόρ μαθηηών ηος πληθςζμού ζηόσος ζηοςρ οποίοςρ απεςθύνθηκε ηο 

έπγο:                                        

Τν έξγν απεπζύλζεθε άκεζα, ζε 18.000 αιινδαπνύο θαη παιηλλνζηνύληεο καζεηέο, νη νπνίνη 

ζπκκεηείραλ ζηα Τκήκαηα Υπνζηήξημεο ησλ 600 ζρνιηθώλ κνλάδσλ κε ηηο νπνίεο 

ζπλεξγάζηεθε ην Πξόγξακκα. 

 

Σςνολικόρ απιθμόρ μαθηηών ηος πληθςζμού ζηόσος πος κπίνεηαι όηι ωθελήθηκαν από 

ηο έπγο:  

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηνπ πιεζπζκνύ ζηόρνπ πνπ θξίλεηαη όηη σθειήζεθε από ην έξγν ηελ 

πεξίνδν 2002 – 2004 αλέξρεηαη ζε 48.565 αιινδαπνύο θαη παιηλλνζηνύληεο καζεηέο. Οη 

καζεηέο απηνί -Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο- ζπκκεηείραλ ζε δξάζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, όπσο δηαπνιηηηζκηθέο δξάζεηο, ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε, ελεκέξσζε  θαη 

επαηζζεηνπνίεζε πάλσ ζε ζέκαηα ελζπλαίζζεζεο θαη αιιεινθαηαλόεζεο θαη έιαβαλ 

εθπαηδεπηηθό θαη άιιν πιηθό ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Αθόκα, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ ζηηο νπνίεο θνηηνύζαλ νη καζεηέο απηνί, ιάκβαλαλ κέξνο ζε επηκνξθσηηθέο θαη 

άιιεο δξάζεηο ηνπ Έξγνπ   

 

Σπλνιηθόο αξηζκόο σξώλ επηκόξθσζεο γηα ηελ πεξίνδν 2002-2004: 750 ώξεο. 

 

 

Σύνηομη πεπιγπαθή ηος έπγος:  

  Η εθπόλεζε ηεο παξεκβαηηθήο πξόηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε Παιηλλνζηνύλησλ 

θαη Αιινδαπώλ καζεηώλ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2004 ζηεξίρζεθε ζε δηαπηζηώζεηο θαη 

εκπεηξίεο από: 

 ην πξνεγνύκελν Πξόγξακκα (1997-2000) 

 δξάζεηο άιισλ ρσξώλ νη νπνίεο είραλ αληηκεησπίζεη, λσξίηεξα, δπζθνιίεο πνπ 

πξνέθππηαλ από ηε κεηαλάζηεπζε. 
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 ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

εγγελή δπζθνιία ζηελ πηνζέηεζε λέσλ κέηξσλ θαη θαηλνηνκηώλ. 

Η γλσζηηθή απηή παξαθαηαζήθε ζηάζεθε ζεκαληηθόο αξσγόο ζηε δηαηύπσζε γεληθώλ 

αξρώλ δξάζεο, νξίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλνη άμνλεο, ζεκεία πξνηεξαηόηεηαο θαη κηα ρξνληθή 

ζεηξά γηα ηελ παξέκβαζε. Παξαζέηνπκε ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο:   

α) ε αξκνληθή έληαμε ησλ παηδηώλ κε πνιηηηζηηθέο θαη γισζζηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ζην 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, 

β) ε δηαζθάιηζε ηεο απνδνρήο ησλ παηδηώλ απηώλ από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα αιιά 

θαη ηελ  επξύηεξε θνηλσλία,  ε παξνρή ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο γλώζεσλ,  

γ) ε παξαγσγή θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ηερληθώλ κέζσλ,  

δ) ε ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηώλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο, γηα λα κπνξνύλ λα 

βνεζνύλ ηα παηδηά ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη κε πιεξόηεηα ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο 

ππνρξεώζεηο, θαζώο επίζεο  

ε) θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνξέσλ δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ώζηε λα θεξδίζνπλ ηελ 

εκπηζηνζύλε ησλ ππό έληαμε πιεζπζκώλ 

   Τν πξόγξακκα  απεπζπλόηαλ ζ’ όλοςρ ηοςρ μαθηηέρ είηε ήηαν παλιννοζηούνηερ και 

αλλοδαποί είηε γηγενείρ. Αλ ηα ζρνιεία απηά δελ ηθαλνπνηνύζαλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

γεγελώλ καζεηώλ, νη γνλείο ηνπο δύζθνια ζα ζπλέρηδαλ λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζ’ απηά, 

ζα θαηέθεπγαλ ζε εηθνληθέο κεηεγγξαθέο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζρνιείσλ κε ακηγώο 

αιιόθσλν καζεηηθό πιεζπζκό. Γηα λα απνθύγνπκε κηα ηέηνηα εμέιημε, ηα ζρνιεία απηά 

έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ κηα δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο πνηνηηθήο αλαβάζκηζήο ηνπο: λα 

γίλνπλ δειαδή  θάηη αλάινγν κε ηα  Effective Schools πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζε πνιιέο άιιεο 

ρώξεο. Ο γεληθόο, ινηπόλ, ζθνπόο κηαο ηέηνηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε δεκηνπξγία  

ησλ πξνϋπνζέζεσλ εθείλσλ πνπ δηαζθάιηδαλ ζ’ όλοςρ ηνπο καζεηέο ίζεο επθαηξίεο 

πξόζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε ζε κηα θνηλσλία, ηεο νπνίαο ν πνιππνιηηηζκηθόο ραξαθηήξαο 

γηλόηαλ όιν θαη πην έληνλνο, θαζώο θαη ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζηήξημεο 

ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ. 

  Οη παξεκβάζεηο ηνπ έξγνπ, όπσο απνδείρηεθε κέζα από ηηο δξάζεηο, δελ απεπζύλνληαλ κόλν 

ζε αιινδαπνύο θαη παιηλλνζηνύληεο καζεηέο αιιά θαη ζε γεγελείο καζεηέο. Ιδηαίηεξε έκθαζε 

δόζεθε ζε ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζε ζρνιεία κε πςειό αξηζκό 
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παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ.  Οη παξεκβαηηθέο ελέξγεηεο θάιππηαλ σζηόζν θαη 

ζρνιεία κε ρακειό πνζνζηό αιιόθσλσλ καζεηώλ κε ζηόρν ηελ έγθαηξε αληηκεηώπηζε ησλ 

ζρεηηθώλ πξνβιεκάησλ. Η γεσγξαθηθή θαηαλνκή αθνξνύζε ην ζύλνιν ηεο ρώξαο κε έκθαζε 

ζηηο πεξηνρέο εθπαηδεπηηθήο πξνηεξαηόηεηαο, όπνπ παξαηεξνύληαλ πςειά πνζνζηά ζρνιηθήο 

απνηπρίαο θαη δηαξξνήο. Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο -ηόζν ε εζσηεξηθή όζν θαη ε 

εμσηεξηθή- πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηόληζε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δξάζεσλ θαη ην 

βαζκό ηθαλνπνίεζεο ηόζν ησλ παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ όζν θαη ησλ 

γνλέσλ ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

Δπάζειρ πος εθαπμόζηηκαν για ηην ανηιμεηώπιζη ηων πποβλημάηων απεςθςνόμενερ ζηο 

μαθηηικό πληθςζμό ζηόσο και ζηοςρ γονείρ αςηών:  

   Σθνπόο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ηεο 

ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ησλ παιηλλνζηνύλησλ θαη ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ. Οη 

παξεκβαηηθέο ελέξγεηεο δελ απεπζύλνληαλ κόλν ζε αιινδαπνύο θαη παιηλλνζηνύληεο καζεηέο 

αιιά θαη ζε γεγελείο καζεηέο. Τν πξόγξακκα ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε κηα ζεηξά από δξάζεηο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνβιεκάησλ. Ωο πξόηππν 

νινήκεξνπ γπκλαζίνπ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ηδξύζεθε θαη ιεηηνύξγεζε ππό ηελ 

επνπηεία ηνπ ΚΔΓΑ ην 2
ν
 Γ/ζην Μεληδίνπ. Παξαζέηνπκε επηγξακκαηηθά ηηο δξάζεηο θαη ηηο 

ελέξγεηεο  ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο αλά άμνλα: 

1. Υποζηήπιξη ηηρ Σσολικήρ και Κοινωνικήρ Ένηαξηρ ηων Παλιννοζηούνηων και 

Αλλοδαπών Μαθηηών 

 Πξόγξακκα αλίρλεπζεο επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ 

καζεηώλ ζε ζρνιεία ηεο Διιάδαο 

 Πξόγξακκα εληαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο  

 Πξόγξακκα ελίζρπζεο ηεο επίδνζεο παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρνιεία ηεο Διιάδαο 

 Δθαξκνγή πεηξακαηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

 Πξόγξακκα ππνζηήξημεο παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

 Λεηηνπξγία Θεξηλώλ Τκεκάησλ 

 Πξόγξακκα ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο 
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 Πξόγξακκα ζύλδεζεο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο 

 

2. Επιμόπθωζη εκπαιδεςηικών και ζηελεσών ηηρ εκπαίδεςζηρ καθώρ και ενημέπωζη και 

εςαιζθηηοποίηζη ηηρ εςπύηεπηρ εκπαιδεςηικήρ κοινόηηηαρ. 

 Σπλέδξηα, Γηεκεξίδεο, Ηκεξίδεο, Γηαζρνιηθέο θαη Δλδνζρνιηθέο επηκνξθώζεηο ηόζν γηα ηα 

ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, όζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

 

 

 

3. Ενίζσςζη Σσολικών Μονάδων 

 Παξνρή πεηξακαηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (δηδαθηηθό πιηθό, νπηηθν-αθνπζηηθό πιηθό, 

βνεζεηηθό πιηθό γηα ηνπο καζεηέο, ππνζηεξηθηηθό πιηθό γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

επηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ελεκεξσηηθό πιηθό γηα ηνπο γνλείο). 

 

 

Δπάζειρ πος εθαπμόζηηκαν για ηην ανηιμεηώπιζη ηων πποβλημάηων απεςθςνόμενερ 

ζηοςρ γονείρ 

 

Τν Πξόγξακκα ζεώξεζε αλαγθαία ηε ζύλδεζε ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνύλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηα πξνβιήκαηα ησλ νηθνγελεηώλ ησλ παιηλλνζηνύλησλ 

θαη αιινδαπώλ καζεηώλ. Παξαζέηνπκε ηηο δξάζεηο εθείλεο νη νπνίεο αθνξνύζαλ ζηε ζηήξημε 

ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο: 

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο παιηλλνζηνύλησλ θαη 

αιινδαπώλ καζεηώλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο 

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ζύλδεζεο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο 

 Δλίζρπζε ηεο ζύλδεζεο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο-θνηλόηεηαο 

Σην πιαίζην απηώλ ησλ δξάζεσλ πινπνηήζεθαλ νη αθόινπζεο ελέξγεηεο: 

 Δλζάξξπλζε ηεο  ελεξγήο ζπκκεηνρήο παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ γνλέσλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύζαλ ην ζρνιείν, ην νηθνγελεηαθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ. 
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 Παξνρή θαη εθαξκνγή πνιύκνξθνπ θαη πνιύγισζζνπ πιηθνύ πνπ είρε ζηόρν ηελ 

ελεκέξσζε παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ γνλέσλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ζρνιείν 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ  ηνπο. 

 Απαζρόιεζε εηδηθεπκέλνπ δίγισζζνπ πξνζσπηθνύ γηα  δηεπθόιπλζε ηεο επαθήο ησλ 

παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν. 

Τα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ δξάζεσλ ήηαλ ελζαξξπληηθά, θαζώο ε ζύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ-

νηθνγέλεηαο δεκηνύξγεζε ηηο ζπλζήθεο εθείλεο γηα ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ 

νηθνγελεηώλ ησλ παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ. 

 

 


